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J

EH O V A GOD is de bezitter van het heelal. Hij
m aakte de hem elen en de aarde, en alle dingen
staan te zijner beschikking. „D e Heere God m aakte
de aarde en den hem el.” (Gen. 2 : 4) „Z ie, des Heeren
uws Gods is de hem el en de hem el der hem elen, de
a arde en al w at daarin is.” (Deut. 10: 14) „D e hem el is
uwe, ook is de aarde uw e; de wereld en h are volheid,
die hebt Gij gegrond.” (Ps. 89: 12) „G ij hebt voorm aals
de aarde gegrond en de hem elen zijn het werk uwer
handen.” (Ps. 102: 26) „D e aarde is des H eeren m its
gaders h are volheid, de w ereld en die d aarin wonen.”
(Ps. 24: 1) „Ik ben Jeh ova, dat is m ijn naam .” (Jes.
42: 8, A m . H erz. V ert.) „Z oo zegt de Heere [Je h o v a],
de K on in g Israëls, en zijn Verlosser, de Heere der heir
scharen: Ik ben de eerste en Ik ben de laatste, en
behalve M ij is er geen G od.” — Jes. 44: 6.
Jeh ova God is de Onzelfzuchtige, om dat „G od lief
de is” . (1 Jo h . 4 : 16) L iefd e beteekent onzelfzuchtige
toew ijding aan gerechtigheid. „W ant rechtvaardig is
Jeh ova, gerechtigheid h eeft Hij lief, de oprechten zul
len zijn aangezicht aanschouwen.” (Ps. 11: 7, R otherh a m ) „O Je h o v a! in de hem elen is uw goedertieren
heid, uw trouw even ver als de schapenw olken: uw
gerechtigheid is als m achtige bergen, en uw recht
vaardige oordeelen zijn een groote w eergalm ende af
gron d ; mensch en dier redt gij, O Je h o v a! Hoe kost
b a a r is uw goedertierenheid, O G od! daarom zoeken
de kinderen der menschen toevlucht onder de schaduw
uw er vleugelen.” (Ps. 36: 6 - 8 , R o th .) In de Sch rift
beteekent „vader ’ levengever, en Jeh ova God is de
Levengever van allen die ooit het leven verkrijgen.
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„E é n God en V ader van allen, die daar is boven allen
en door allen en in u allen.” (Efeze 4 : 6) A lle schep
selen die het eeuwige leven ontvangen, moeten dit uit
de hand van Jeh ova God door zijn Uitverkorene ver
krijgen. Leven is de gift van God door Jezus Christus.
-—Rom . 6 : 23.
Jeh ova de O nsterfelijke, is „van eeuwigheid tot
eeuw igheid” . (Ps. 90: 2) H ij heeft zich aan zijn schep
selen geopenbaard door zijn naam Jehova, welke zijn
voornemen ten aanzien van zijn schepselen beteekent;
door zijn naam God, welke de Schepper van alle
dingen beteekent; door zijn naam A lm achtige, welke
beteekent, dat Hij alm achtig is en niets Hem m et succes
kan weerstaan, en door zijn naam A llerhoogste, welke
beteekent, dat Hij de O pperm achtige boven allen is.
Zijn naam is voor de geheele schepping onteerd en te
bestem der tijd zal H ij zijn naam in het welzijn der
gansche schepping rechtvaardigen. Zijn R ech tvaardi
ger is zijn U itverkorene, G ezalfde en G eliefde, die
zijn oordeel voltrekt.
De verbonden van Jeh ova God openbaren zijn
voornemen en onthullen tevens de wijze, w aarop zijn
voornemen ten uitvoer gebracht wordt. O m dat zijn
naam en zijn verbonden voor den mensch van zulk een
ontzaggelijke beteekenis zijn, zullen deze op de vol
gende bladzijden nader beschouwd worden. Zijn naam
en zijn verbonden zijn onafscheidelijk m et elkander
verbonden. De uitvoering van zijn verbonden zal een
rechtvaardiging van zijn naam zijn, w aardoor voor de
m enschheid de weg tot eeuwig leven geopend wordt
en eeuwige vrede en vreugde gebracht zullen worden
tot degenen die op de aarde wonen.
De hedendaagsche zichtbare regeerders dezer we
reld worden jam m erlijk m isleid. Zij m eenen het recht
te hebben de volken te regeeren. Dit recht bezitten
zij echter niet. God, „w iens naam alleen is Jehova”,
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is de „K o n in g der eeuw igheid” . (Ps. 8 3 :1 9 ; Je r. 1 0 :1 0 )
A lle rechtvaardige m acht en gezag wonen in Hem.
De tijd is nabij, w aarin allen m oeten erkennen, dat
Jeh ova God is, en wel „o p d a t de levenden bekennen
dat de A llerhoogste heerschappij heeft over de ko
ninkrijken der menschen, en geeft ze aan wien Hij wil” .
(Dan. 4 : 17) Toen God de natie Israël alle gezag om
te regeeren ontnam , hetgeen in het ja a r 606 v. Chr.
geschiedde, zeide H ij: „Z ij zal n iet zijn, totdat hij
kom e die daartoe recht h eeft en wien Ik dat geven zal.”
(Ezech. 21: 27) Hij „d ie daartoe recht heeft” is ge
kom en. De groote vraag voor de thans levende schep
selen is : Wie is opperm achtig en wie zal de w ereld
regeeren of besturen? B ij een ju iste beschouwing van
deze vraag zijn de naam en de verbonden van Jeh ova
betrokken, en door deze beschouw ing zal het m en
schen, die hun verstand gebruiken, m ogelijk zijn te
kiezen, wien zij dienen zullen.
Jezu s Christus is de Zoon Gods, de voornaam ste
uitvoerende D ienaar van Jeh ova, de Verlosser des
menschen en ’s w erelds rechtm atige Heerscher.
Satan de Duivel is de booze, de tegenstander Gods en
’s menschen grootste vijand. Eeuw enlang is Satan de
onzichtbare opperheer of beheerscher der wereld ge
weest. E r m oet thans een vervanging van Satan ’s
heerschappij door die van Jezu s Christus plaatsvinden.
Deze vervanging is in voorbereiding en zal binnen
dit geslacht plaatsvinden.
W ere ld
E erst wordt hier de Sch riftuurlijke definitie van
het woord „w ereld” gegeven, en vervolgens het bewijs,
dat Satan de wereld beheerscht en waarom een ver
andering in de w ereldheerschappij binnenkort m oet
plaatsvinden. „W ereld” beteekent de in regeeringsvor-
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m en georganiseerde volken der aarde, staande onder
het oppertoezicht van een onzichtbare m acht of
opperheer. In den B ijb el w ordt het woord „h em el”
gebruikt om het onzichtbare deel van die h eerschap
pij voor te stellen, terw ijl het daarin gebezigde woord
„a a rd e ” betrekking heeft op de zichtbare m acht die
regeert, en het zijn „h em el” en „a a rd e ” tezam en, die
de „w ereld” vormen. De ,m enschen van goeden wil’,
die in d it boek genoem d worden, zijn degenen die
een eerlijk en oprecht verlangen hebben, dat ge
rechtigheid de overhand krijge en de wil Gods zoo
wel op de aarde als in den hem el m oge geschieden.
Jeh ova God schiep de aarde en p laatste den vol
m aakten mensch op h aar en stelde het geestelijke
schepsel Lu cifer tot den onzichtbaren opperh eer over
de aarde aan. M et L u cifer verbonden waren vele gees
telijke schepselen of engelen, die een deel van zijn
onm iddellijke organisatie vormden. L u cifer kwam
tegen Jeh ova God in opstand, aan welken opstand zijn
h eirsch aar engelen deelnam , en de mensch werd tot
w etteloosheid geleid en ter dood veroordeeld. A ange
zien het geheele m enschelijke geslacht ontsproten is uit
dien eenen m ensch, n adat hij gezondigd had en ter
dood veroordeeld was, werd de geheele m enschheid
in onvolm aaktheid geboren. (Rom . 5 : 12) G od ver
anderde den naam van Lu cifer in dien van Duivel,
Satan, Slang en D raak, en sedertdien hebben Satan
en zijn heirschaar booze engelen de w ereld beheerscht.
Satan tartte Jeh o v a God m enschen op aarde te stel
len, die God getrouw en w aarachtig zouden zijn. God
nam deze uitdagin g aan. (Jo b 1 :8 - 1 2 ; 1-6) Hoewel
Satan en zijn booze engelen ter dood veroordeeld wa
ren, werd hun toch toegestaan gedurende een vastge
stelde periode hun goddeloos werk ongehinderd voort
te zetten, terw ijl G od zijn bestem den tijd afw achtte,
om handelend tegen hen op te treden. Toen het men-
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schelijke geslacht op de aarde toenam , m aterialiseer
den andere engelen, die God ten volle toegew ijd waren,
zich tot m enschelijke gedaanten en werden er door
Satan en zijn booze engelen toe gebracht zich m et
de m enschheid te verm engen en de dochteren der
m enschen tot vrouwen te nem en, en uit deze vereeniging sproot een bijzondere nakom elingschap voort.
D aardoor ontstond er een periode van groote god
deloosheid op aarde, en G od kondigde zijn voornemen
aan om de „w ereld die toen was” door een vloed te
vernietigen. Deze tijd w ordt in de Sch rift „d e dagen
van N oach” genoemd, om dat N oach een rechtvaardige
m an was en God getrouw bleef. — Genesis 6 : 1 - 8 ;
1 Petr. 3 : 19, 20.
Jeh ova God zeide toen tot N oach een ark te bouwen,
w aarin hij voor zichzelf en zijn naaste gezinsleden toe
vlucht zou vinden. Noach deed gelijk hem bevolen was,
en toen kwam er een groote vloed of overstroom ing
over de wereld, w aardoor alle vleesch vernietigd werd.
Deze vernietiging van alle vleesch was een schaduw van
de vernietiging der huidige booze wereld. De redding
van een gering aantal menschen, die in de ark toevlucht
vonden, stelde de m illioenen m enschen van goeden wil
voor, die door den strijd van den grooten dag des Alm achtigen Gods, die w eldra gestreden zal worden, zul
len heengebracht worden. Een kennis der w aarheid
over deze dingen is thans voor alle menschen van goe
den wil van het allergrootste b elan g; van daar dat deze
boodschap thans als kennisgeving en waarschuwing
voor al zulke menschen verkondigd wordt.
In den vloed vernietigde God alle vleesch, m aar Hij
vernietigde den Duivel en de andere booze geesten niet,
m aar liet het toe, dat zij m acht en invloed over de
m enschheid bleven uitoefenen, totdat God’s bestem de
tijd gekom en zou zijn om ook handelend tegen hen op
te treden. W aarom vernietigde God toen den Duivel
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n ie t? Jeh ova’s antwoord op die vraag wordt in den
B ijb el in Exodus 9: 16 in deze woorden gevonden:
„E d o ch hiertoe heb ik u nog laten bestaan, om u m ijn
krach t te toonen en m ijn naam op de geheele aarde
te verkondigen.” (Leidsche vert.) M aar de dag der
laatste afrekening m oet kom en, en in dien dag zullen
Satan en zijn m acht volkom en vernietigd worden en
dan zal er een algeheele verandering in de heer
sch appij der w ereld intreden.
N a den vloed verm enigvuldigde de m enschheid zich
op de aarde en begonnen de m enschen zich in regeeringen te organ iseeren ; de eerste organisatie stond on
der leiding van N im rod. (Gen. 10: 8-10) In die en
iedere verdere regeering hebben steeds drie elementen
de zichtbaar regeerende m acht gevorm d, nam elijk,
godsdienst, politiek en handel. Gedurende al dien tijd
heeft Satan de D uivel zijn geslepen m acht over de
menschen der natiën uitgeoefend, hen m isleid en be
drogen en hen van den w aarachtigen God afgekeerd.
M aar in alle vervlogen eeuwen heeft God steeds eenige
weinige m enschen op aarde gehad, die Hem getrouw
en w aarachtig gebleven zijn, en dezulken heeft Hij
tot zijn getuigen op aarde aangesteld.
Later organiseerde Jeh ova het volk Israël tot een
natie, tot een volk voor zichzelf, dat Hij gebruikte
om zijn voornemen ten aanzien van de m enschheid te
voorschaduwen en aan te kondigen. Gedurende zekeren
tijd is deze natie God getrouw geweest, m aar na ver
loop van tijd vielen zoowel de regeerders als het volk
onder den listigen invloed van den Duivel, doordat
zij zich van God afkeerden, en daarna werd deze natie
volkom en vernietigd. Israël was een voorbeeld, dat de
„C hristen h eid” voorschaduw de. De natiën der aarde,
die thans de „C hristen h eid” genoemd worden, begon
nen Jeh ova te dienen, m aar na verloop van tijd vielen
ook deze natiën van de ware aanbidding van G od af,
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zwichtten voor den verleidelijken invloed van Satan
en werden verdorven, en G od’s besluit ten aanzien
van hen is, dat zij in A rm ageddon volkom en vernietigd
zullen worden, evenals Israël vernietigd werd.
Satan, de listige en geslepen vijand, heeft er, ten
einde den mensch te bedriegen, voor gezorgd, dat het
volk in het algem een betreffende hem en zijn werk ge
heel in onwetendheid verkeert, zelfs zóó, dat zijn verte
genw oordigers Satan ’s bestaan geheel en al loochenen.
De vraag, die gij thans voor uzelf moet uitm aken, is
of gij het woord des m enschen wilt gelooven en aan
nemen of dat gij de w aarheid van den B ijb el, welke het
W oord Gods is, wilt gelooven en aannem en. Deze
boodschap is gericht tot degenen, die gelooven, dat
de B ijb el het W oord Gods is ; en voor hen zal zij een
troost zijn, m aar niet voor anderen. Thans verkeert
de wereld in groote verslagenh eid; de regeerders van
iedere natie onder de zon verkeeren in groote versla
genheid. Zij voelen naderend onheil, m aar weten de
reden ervoor niet op te geven, evenmin willen zij hun
aandacht aan de w aarheid van den B ijb el dienaan
gaande schenken. Vele godsdienstige leiders hebben
gezegd, dat de h uidige ellende in de wereld een straf
van G od is, terw ijl de Sch rift duidelijk verklaart, dat
Satan de Duivel de veroorzaker van deze groote be
nauw dheid en ellende over de m enschheid is. Daarom
staat er geschreven: „W ee dengenen die de aarde en
de zee bewonen! want de duivel is tot u afgekom en en
heeft grooten toorn, wetende dat hij een kleinen tijd
heeft.” (Openb. 1 2 :1 2 ) W aarom heeft Satan deze
groote ellende over de volkeren der aarde gebracht?

Zaad
B ij het begin van Satan ’s opstand beeft Jeh ova
God beloofd, dat Hij een „Z a a d ” zou voortbrengen,
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dat te bestem der tijd de wereld in gerechtigheid zou
regeeren, Satan en zijn organisatie zou vernietigen
en zegeningen van vrede, voorspoed en leven zou
uitstorten over alle volken en natiën der aarde, die
rech tvaardig zouden handelen. (Gen. 3: 15) D it be
loofde „Z a a d ” , deze H eerscher, is Christus Jezus,
de geliefde Zoon Gods. Over hem staat geschreven:
„D e h eerschappij is op zijnen schouder; en men
noem t zijnen naam W onderlijk, R aad , Sterke [H eer
sch er], V ader der eeuwigheid, Vredevorst. Der groot
heid dezer h eerschappij en des vredes zal geen einde
zijn. . . . De ijver des Heeren [van Jeh o v a] der
heirscharen zal zulks doen.” (Jes. 9 : 5 , 6) H ierdoor
w ordt Christus Jezu s geïdentificeerd als de rechtvaar
dige heerscher der aarde, door wien de m enschheid
de gewenschte zegeningen m oet ontvangen.
In het ja a r 33 n. Chr. werd de mensch Jezus, nadat
hij G od’s boodschap der w aarheid aan Israël verkon
digd had, door Satan ’s vertegenw oordigers gedood.
God wekte daarna Jezus uit den dood op en g af hem
goddelijk leven, verleende hem de hoogste positie in
het heelal en benoem de hem tot K oning en H eerscher
der wereld. Jezus m oest echter God’s bestem den tijd
afw achten, alvorens zijn h eerschappij te aanvaarden.
(Ps. 110: 1) Toen Jezus op aarde was, verklaarde hij,
dat hij m oest heengaan om het koninkrijk in ontvangst
te nemen en dat hij daarna zou wederkomen om het
koninkrijk op te richten, en om die reden leerde hij
de Christenen b id d en : ,Uw koninkrijk kom e; uw wil
geschiede op aarde.’
In antwoord op de vraag betreffende het bewijs
voor zijn kom st en zijn koninkrijk verklaarde Jezus,
dat de W ereldoorlog het begin van zijn operaties b e
treffende de wereld zou kenm erken. Deze W ereldoor
log b rak in 1914 uit in vervulling van de door Jezus
uitgesproken profetie. H et was in d at ja a r , dat Jeh ova

J E H O V A

15

God Jezu s installeerde en hem de opdrach t verleende
om de wereld te besturen. (Ps. 2 : 6-12) Christus Jezus
is thans een geestelijk schepsel en kan door menschelijke oogen niet w aargenom en worden. D aar Satan lang
de onzichtbare regeerder over de wereld geweest is,
en dus niet door m enschen w aargenom en kon worden,
m oet thans zijn h eerschappij eindigen en w ordt Chris
tus Jezu s de onzichtbare heerscher en bestuurder der
wereld. Jeh ova God heeft eeuwenlang toegelaten of ge
duld, dat Satan de onzichtbare heerscher w as; m aar
thans is deze begrensde tijd ten einde en is het einde
van Satan ’s wereld gekomen en zoom ede de tijd voor
Christus Jezus om de aangelegenheden der wereld op
zich te nem en; en onm iddellijk voorafgaande aan zijn
zegenrijke heerschappij zal hij den goddeloozen heer
scher dezer wereld en allen die dien goddeloozen
heerscher ondersteunen, vernietigen. — H ebr. 2 : 14;
1 Jo h . 3 : 8.
Satan weet, dat hij slechts een korten tijd heeft om
zich op A rm ageddon voor te bereiden. A rm ageddon zal
de eindstrijd zijn tusschen Satan en zijn engelen aan
de eene zijde en Christus Je zu s en zijn engelen aan
de andere zijde. Satan brengt daarom thans groote
ellende over de wereld m et het doel de m enschen in
het algem een van den waren God a f te keeren en d aar
door hun vernietiging te bew erkstelligen. D it wordt
verder bevestigd door de woorden van Jezus, die zeide,
dat er aan het einde der w ereld groote benauw dheid,
gepaard gaande aan groote verslagenheid op aarde zou
zijn, terw ijl den menschen het h art zou bezwijken van
vrees voor de dingen die zij over de wereld zouden
zien kom en. (Luc. 2 1 :2 5 , 26) D it is nauw keurig de
toestand, dien wij heden waarnem en. De groote ver
andering van de onrechtvaardige n aar de rechtvaardige
heerschappij der wereld staat voor de deur.
D aar de aardsche heerschers het groote gevaar van
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een w ereldineenstorting inzagen, organiseerden zij den
V olkenbond als plaatsvervanging voor G od’s konink
rijk, en het godsdienstige elem ent der wereld huldigt
dezen V olkenbond als „d e politieke uitdrukking van
G od’s koninkrijk op aarde” , welke bewering geheel en
al valsch is. Onlangs heeft een organisatie in A m erika,
bekend als „d e V olkenbondsvereeniging” („T h e League
of N ations A ssociation, Inc.” ), door h aar president een
beroep gedaan op het volk om den V olkenbond te
steunen; hierin w ordt onder m eerdere gezegd: „W aar
om zullen wij in een w ereld zoo duister als deze het
eenige licht dat er is, u itb la z en ?” hetgeen dus betee
kent, dat de V olkenbond de eenige hoop der wereld is.
Men zij gewaarschuwd, dat de Volkenbond een voort
brengsel van Satan is, door hem gesticht om het volk
te m isleiden en het voor de w aarheid betreffende G od’s
koninkrijk te verblinden. Het staat onherroepelijk vast,
dat de V olkenbond m et de andere deelen van Satan ’s
organisatie zal ondergaan. God wist van tevoren, dat
deze bond gesloten zou worden, en door zijn profeet
zeide Hij erover: ,V ereenigt u tezamen, o gij volken,
en gij zult verbroken worden. . . . B in d t u tezamen,
en gij zult verbroken worden. B eraad slaagt tezam en,
het zal niet tot stand kom en.’ — Je s. 8 : 9 , 10.
In beantw oording van de vraag betreffende de be
wijzen voor het einde der wereld nam Jezus op den
V olkenbond betrekking met de woorden „G ruw el der
verwoesting” , om dat deze bond zich de plaats van G od’s
koninkrijk aanm atigt. Hij zeide tot zijn navolgers:
,W anneer gij zult zien den gruwel der verwoesting
[welke is de V olkenbond] staande in de heilige plaats,
vlucht dan naar G od’s kon in krijk.’ (M atth. 24: 15, 16)
Jezu s geeft deze w aarschuw ing, om dat de V olkenbond
S atan ’s m iddel is om de menschen voor de w aarheid te
verblinden. Allen die hun toevlucht in den V olkenbond
zoeken, zullen tot wanhoop geraken. G od’s koninkrijk
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onder Christus is de eenige hoop van het m enschelijke
geslacht, en toevlucht zal alleen in G od’s organisatie
gevonden worden.
Gedurende m eer dan 1800 jare n waren de Israëlie
ten G od’s zinnebeeldig volk, en er wordt in den B ijb el
u itdrukkelijk verklaard, dat hetgeen in verband met
deze natie geschiedde, een schaduw was van hetgeen
plaats zal vinden aan het einde der wereld, w aarin wij
nu leven. De natie Israël begon h aar functie gedurende
haar verblijf in Egypte, en d aar stelde het volk Israël
de thans op aarde levende menschen voor, die aan de
zijde van God en Christus staan en er n aar verlangen,
dat gerechtigheid de overhand verkrijge en verdruk
king eindige. P h arao, de koning van E gypte, stelde in
dit beeld Satan, de God of onzichtbare heerscher der
goddelooze wereld voor. P h arao en zijn regeeringsautoriteiten laadden groote verdrukking op de Israë
lieten. — Ex. 1: 8-22; 2 : 23-25.
Jeh ova God zond Mozes en A aron n aar Egypte
om getuigen voor zijn naam en m acht te zijn. Mozes
was een beeld van Christus Jezus, terw ijl Aaron Je h o 
va’s getuigen voorstelde, die onder de leiding van
Christus Jezus werken. God gebood Mozes en Aaron
om tot P h arao te gaan en hem te verzoeken, dat zijn
volk Israël zou toestaan G od te dienen en te aan bid
den op de wijze, die Jeh ova voorgeschreven had.
Ph arao weigerde dit verzoek in te w illigen. Daarna
gebood God Mozes om plagen over E gypte te brengen,
opdat de heerschers en het volk ingelicht en gew aar
schuwd mochten worden, dat Jeh ova de A lm achtige
God is en dat zijn geboden gehoorzaam d moeten
worden. In het totaal kwamen er tien plagen over
Egypte. De negende p laag bestond in dikke duisternis
over geheel E gyptelan d, m et uitzondering van dat
gedeelte w aar G od’s uitverkoren volk w oonde; daar
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hadden de Israëlieten volop licht, hetgeen een bijzon
dere gunst van Jeh ova was.
N u aan het einde der wereld heeft Jeh ova Christus
Jezus, den Grooteren Mozes, gezonden en vervolgens
zijn getuigen, voorgesteld door A aron, uitgezonden en
geboden, dat zijn getuigenis afgelegd m oest worden
voor de heerschers der wereld en voor het volk, dat
Jeh ova de O pperm achtige is en dat zijn volk zonder
hindernis zal worden toegestaan God te aanbidden en
te dienen op de wijze, die Hij voorgeschreven heeft.
In het ja a r 1919 stichtten de religieuze, politieke en
com m ercieele elementen der „C hristen h eid” den
Volkenbond in strijd m et G od’s koninkrijk onder
Christus, en sedert dien tijd hebben al deze zichtbare
regeerders zich krach tig tegen Jeh ova’s getuigen ver
zet. Op het bevel des H eeren hebben zijn getuigen de
m ededeeling en waarschuwing tot de heerschers gezon
den, dat de wereld geëindigd en het kon in krijk Gods
nabij is, en den heerschers verzocht, God’s volk zonder
belem m ering toe te staan Jeh ova te dienen en te
aanbidden op de wijze, die Hij vastgelegd heeft. Deze
kennisgeving en w aarschuw ing vorm t de vervulling
van de negen plagen over E g y p te ; deze negen p ro
fetische plagen zijn over de regeerders der wereld
in vervulling gegaan .*)
Evenals de negende p laag groote duisternis over
Egypte bracht, zoo bevinden zich ook heden de heer
schers der w ereld in groote duisternis m et betrekking
tot G od’s voornemen, om dat zij weigeren op G od’s
w aarheid acht te slaan. Dit wordt in het bijzonder
aangetoond door het feit, dat men openlijk van den
Volkenbond beweert, dat hij het eenige licht is, dat
thans op aarde schijnt. De eenige uitzondering op deze
groote duisternis is, dat die personen, die hun plaats
* ) Zie b lad zijd en 59— 100.
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aan de zijde van God en zijn koninkrijk gekozen heb
ben, zich thans verheugen in het licht van het W oord
Gods en er door op den rechten weg geleid worden.
A an het einde van de negende p laag over E gypte zeide
P h arao tot Mozes en A aro n : ,M aakt dat ge wegkom t
en laa t m ij u niet m eer zien.’ Zoo hebben de regeer
ders der w ereld thans, n ad at de negende zinnebeeldige
p laag over hen gekom en is, als het ware tot Jeh ova’s
getuigen gezegd: ,M aakt dat ge wegkomt en laten wij
m et u niets m eer te m aken hebben.’ P h arao daagde
Jeh ova God uit. De regeerders der wereld doen thans
feitelijk hetzelfde. Zij verzetten zich tegen Jeh ova’s
getuigen en slaan G od’s w aarschuw ing in den wind,
zij verw erpen God en zijn koninkrijk.
H ierna en in overeenstem m ing m et den wil G ods
zullen Jeh ova’s getuigen geen verdere kennisgeving en
w aarschuw ing tot de heerschers der wereld richten,
m aar m oeten thans de aandacht van de menschen van
goeden wil op de boodschap der kennisgeving en w aar
schuwing betreffende A rm ageddon en G od’s konink
rijk vestigen, evenals Mozes en A aron daarna speciale
aanwijzingen aan de Israëlieten gaven, onm iddellijk
voorafgaande aan de tiende p laag, die over E gypte
kwam.
De eerstgeborenen van E gyp te vorm den overeen
kom stig hun wet een speciaal begunstigde k lasse;
daarom stellen de eerstgeborenen in het profetische
beeld het huidige zich tbaar regeerende elem ent der
aarde voor. De tiende en laatste p laag, die God over
Egypte zond, kom t hierop n eer: Hij zond zijn engel
door E gyptelan d en sloeg iederen eerstgeborene der
Egyptenaren, m aar bescherm de de eerstgeborenen der
Israëlieten, om dat zij zijn gebod gehoorzaam den,
w aardoor zij geloof in ’s menschen Verlosser toonden.
De Israëlieten verlieten onm iddellijk E gypte en werden
n agejaagd door P h arao en zijn officieele organisatie,
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die geheel in de zee vernietigd werden. D at voorschaduwde A rm ageddon, nam elijk de volledige vernieti
ging van Satan ’s h eerschappij dezer wereld, zoowel het
zichtbare als het onzichtbare deel. —- O penbaring 16:
13-16; 19: 19 tot 20: 3.

De waarschuwende Boodschap
De Schrift openbaart, dat God nooit partij trekt van
de onwetendheid van eenig sch epsel; altijd zendt Hij
eerst zijn kennisgeving en waarschuwing, alvorens Hij
handelend optreedt om zijn naam te rechtvaardigen.
Men bedenke, dat Hij Noach liet getuigen voor m en
schen en engelen over zijn voornemen om de w ereld
te vernietigen, alvorens Hij den vloed bracht, die de
wereld ten onder deed gaan. Hij liet Mozes en Aaron
ten volle de boodschap der waarschuwing aan E gypte
overbrengen, alvorens Hij tot vernietiging dier w ereld
m acht overging. Hij liet Jezus de opstandige natie
Israël eerst grondig w aarschuw en; daarna volgde de
vernietiging dier natie. Thans laat Jeh ova zijn getuigen
een boodschap der w aarschuw ing brengen aan de
heerschers dezer wereld, en als dit getuigeniswerk vol
tooid is, zal Hij de volledige vernietiging dezer wereld
laten volgen. De zondvloed, de vernietiging van E gypte
en de val van Jeruzalem brachten groote ellende over
het volk, m aar Jezus verklaart, dat A rm ageddon de
grootste benauw dheid, die ooit bekend geweest is, over
de wereld zal brengen en dat deze tevens de laatste
zal zijn. (M atth. 24: 14, 21, 22) H ierdoor kunnen wij
weten, dat de naderende slag van A rm ageddon de be
slissende en volkom en voltrekking van Jeh ova’s oordeel
tegen de onzichtbare en zichtbare goddeloozen zal zijn.
A rm ageddon zal niet tusschen de menschen van de
natiën der aarde onderling gestreden worden. A rm a
geddon is de ,strijd van den grooten dag des Almach-

,M aakt dat ge w egkom t en laat m ij u niet m eer zien.’
B ldz. 19
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tigen Gods’, w aarin Christus Jezus en zijn engelen
tegen Satan en zijn goddelooze schaar zullen strijden,
en Christus zal d aarin de volkom en overwinning be
halen. Men lette thans op de volgende woorden van
2 Petrus 3: ,In de laatste dagen zullen er komen,
die het koninkrijk Gods zullen verloochenen en be
spotten, en hiervoor zijn zij m oedw illig onwetend
betreffende de w aarheid, dat door het W oord Gods de
hem elen en de aarde, die van ouds geweest zijn en de
wereld vormden, die toen was, doordat zij m et water
overstroom d werden, vergingen; m aar de hem elen en
de aarde die nu zijn, worden door hetzelfde W oord
bew aard voor vernietiging tegen den dag des oordeels
en der om kom ing van goddelooze menschen. . . .
U itziende en haastende n aar de kom st van den dag
Gods, w aarin de hem elen, zijnde in vuur, zullen ver
gaan, en de elem enten [de zichtbaar regeerende
m achten] m et groote hitte zullen versm elten.’ —
2 Petr. 3: 3-7, 12.
Deze geïnspireerde woorden, die in den B ijb el
opgeteekend staan, zeggen, w at er w eldra over de
wereld zal komen, nam elijk het definitieve einde van
Satan ’s h eerschappij, w aarna de weg voor de rechtvaar
dige heerschappij van Christus Jezus gebaand zal
worden. Zijn woorden vervolgende, zegt de apostel:
„M aar wij verwachten n aar zijne belofte nieuwe
hem elen en eene nieuwe aarde, in dewelke gerechtig
heid woont.” (2 Petr. 3: 13) D it kenm erkt de volledige
verandering der w ereldheerschappij, de „nieuw e he
m elen” , nam elijk de Christus of de onzichtbare
heerschappij, en de „nieuw e aarde” , nam elijk de
getrouwe m annen uit het verleden van af A bel tot
Johan n es den D ooper, die als volm aakte menschen
opgew ekt, de zichtbare bestuurders op aarde zullen
w orden; deze heerschappij zal een heerschappij der
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gerechtigheid zijn. — Ps. 4 5 :1 7 ; Jes. 3 2 :1 ; Hebr.
11: 4- 35.
In O penbaring 21 wordt de nieuwe heerschappij
der wereld sym bolisch „d e h eilige stad ” of organisatie
genoemd, en beschreven als nederdalende van God
uit den hem el, welke h eilige en rechtvaardige heer
schappij onder Christus de grootste zegeningen tot het
volk zal brengen. Dan zal Jeh ova door de uitoefening
van zijn opperm acht, door m iddel van Christus Jezus,
als de groote God van het heelal alle volken zegenen,
die zijn rechtvaardige wet gehoorzam en. „E n God zal
alle tranen van hunne oogen afwisschen, en de dood
zal niet m eer zijn, noch rouw noch gekrijt, noch moeite
zal m eer zijn; w ant de eerste dingen zijn weggegaan.
E n die op den troon zat, zeide: Zie, Ik m aak alle
dingen nieuw. . . . W ant deze woorden zijn w aarachtig
en getrouw.” — Openb. 2 1 :4 , 5.
H et zoogenaam de „h eilige ja a r ” heeft gefaald de
beloofde vrede en voorspoed te brengen, en deze
m islukking m oet op zichzelf reeds de m enschen van
goeden wil overtuigen, dat God niet de autoriteit
verleende om het ja a r 1933 een heilig ja a r te noemen,
noch zal Hij de gebeden der m enschen, die getracht
hebben het tot een heilig ja a r te m aken, verhooren.
Op aarde is er thans geen vrede, en arm oede sluipt
steeds als een afzichtelijk m onster door het land.
Jeh ova’s getuigen hebben geen tw istzaak m et m en
schen. Hun eenige doel is, G od’s gebod om de bood
schap der w aarheid te verkondigen, te gehoorzamen.
D aar Hij geboden heeft, dat deze boodschap verkon
digd m oet worden, zoo zullen zij dit door zijn genade
doen, allen tegenstand ten sp ijt en als zij dit gedaan
hebben, eindigt daarm ede de verantw oordelijkheid en
begint die der menschen. Alle m enschelijke plannen om
de wereld te herstellen, moeten m et zekerheid falen.
D e w ereld is doodziek en op het pun t van te sterven.
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Ook al moge er een tijdelijke voorspoed aanbreken,
deze zal slechts zeer kort zijn. Jeh ova’s besluit is, dat
er een algeheele verandering in de w ereldheerschappij
kom en zal en om deze reden moet de oude wereld
verdwijnen.
In de verschrikkelijke ram p, die w eldra de huidige
wereld zal treffen, zullen al degenen die zich tegen
God verzetten, om kom en en geen weg tot ontkom ing
vinden. (Jer. 25: 33-36) Geld, bezittingen en wereldsche invloed zullen niem and baten om bescherm ing
of uitredding in dien tijd van groote benauw dheid te
koopen. Over dezen tijd staat in G od’s W oord geschre
ven: „D at land zal gansch elijk ledig gem aakt worden
en het zal ganschelijk beroofd w orden; want de Heere
heeft dit woord gesproken. W ant het land is bevlekt
vanwege zijne inwoners, w ant zij overtreden de wetten,
zij veranderen de inzettingen, zij vernietigen het eeuwig
verbond.” (Jes. 24: 3, 5) H et hiergenoem de eeuwige
verbond is G od’s verbond betreffende de heiligheid van
het leven. (Gen. 9 : 1-11) Iedere natie op aarde heeft
dit gebod schrom elijk overtreden en opzettelijk ge
broken door den onnoodigen en ontijdigen dood van
menschen te veroorzaken. A ls voorbeelden van der
gelijk noodeloos bloedvergieten in de geschiedenis van
A m erika kan de wreede behandeling genoemd worden,
w aaraan de Indianen onderw orpen werden, en de wel
lustige afslachting van dieren, hetgeen voornam elijk
uit zucht naar gewin gedaan werd. De com m ercieele
en politieke elem enten der aarde hebben onrecht
vaardig m illioenen m enschelijke schepselen onder
drukt en gedood, en het godsdienstige elem ent heeft
zulke w andaden oogluikend toegelaten en vergoelijkt.
God zal de rekeningen in A rm ageddon vereffenen.
De menschen worden h ier gewaarschuwd voor een
goddeloos com plot, dat door Satan gesmeed wordt en
w aaraan de internationale bankiers, de ontrouwe
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geestelijkheid en de gewetenlooze politici deelnemen,
om onder m eerdere het volgende te bereiken: Amerik a’s toetreding tot den V olkenbond te bewerken,
h et geld en alle andere bezittingen te beheerschen, het
volk te regeeren door hun dictator, de vrijheid van
spreken en drukpers te vernietigen en de w are aan 
bid d in g van God en Christus te doen ophouden.
H ebt echter goeden m o e d ! De hand van den
A lm achtigen G od zal al deze vijanden in A rm ageddon
in het stof doen bijten !
W aarin bestaat dan de hoop voor de natiën der
a ard e ? Jeh ova G od wijst op Christus Jezus, den nieu
wen Heerscher der wereld, en zegt: ,Zie m ijn knecht,
in wien m ijne ziel een welbehagen heeft. Hij zal
gerechtigheid voor de volken voortbrengen, en in zijn
n aam zullen de volken hopen.’ (M atth. 12: 18-21)
N ad at de m enschen gewaarschuwd zijn, hebben zij
de volle vrijheid, zich aan te sluiten bij die organisatie,
bij welke zij zich wenschen aan te sluiten ; m aar laten
de menschen van goeden w il, die wenschen dat gerech
tigheid, vrede, w elvaart en leven voor eeuwig op aarde
zullen worden opgericht, hun plaats geheel aan de
zijde van God en zijn koninkrijk innemen. Nergens
anders is een sch uilplaats te vinden. Om uw p laats aan
Jeh o v a’s zijde in te nemen, behoeft gij u niet bij eenige
m enschelijke organisatie aan te sluiten, m aar in de
afzondering van uw eigen huis wijdt gij u toe aan God
en zijn koninkrijk onder Christus. Weest ijverig om het
W oord der w aarheid te bestudeeren en den weg der
gerechtigheid te leeren kennen. V erm ijdt alle twist en
strijd. A ls er relletjes en revoluties kom en, dient gij u
er van verw ijderd te houden. H andelt eerlijk en recht
vaardig tegenover uw m edem enschen en dient en
gehoorzaam t den A lm achtigen God. E r zijn heden
m illioenen menschen van goeden wil op aarde, die het
goede wenschen te leeren kennen en te doen, en de
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genen die de aanwijzingen, die hun in het W oord Gods
gegeven worden, opvolgen, kunnen gespaard blijven in
den tijd van groote benauw dheid en er veilig doorheen
gebracht w orden; en daarna zullen zij voor eeuwig op
aarde leven en nim m er sterven. (Zef. 2 : 2 , 3) D aarom
kan terecht gezegd worden, d at m illioenen nu levende
m enschen nim m er zullen sterven. — Jo h . 8 : 51.
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EH O V A zond Jezus m eer dan 1900 jare n geleden tot
de aarde, teneinde een voorbereidend werk te doen,
dat tenslotte zou uitloopen op de rechtvaardiging
van den naam van den A llerhoogste. Jezus kwam der
halve in den naam van Jeh ova en als de door Hem
aangestelde geloofw aardige vertegenwoordiger. Jezus
getuigde: „Ik ben gekom en in den naam m ijns V aders.”
(Joh . 5: 43) Jezus werd als een getuige uitgezonden en
m oest getuigenis afleggen voor de w aarheid van en
betreffende Jeh o v a’s naam en voornemen. Toen de
m ensch Jezus den leeftijd van dertig jaren bereikt had,
zalfde Jeh ova hem tot heerscher der wereld. Toen hem
door den Rom einschen gouverneur gevraagd w erd:
„Z ijt gij een k o n in g ?” antwoordde Je z u s: „H iertoe
ben ik geboren en hiertoe ben ik in de w ereld ge
kom en, opdat ik der w aarheid getuigenis geven zoude.”
(Jo h . 18: 37) G edurende de drie en een h alf ja a r,
w aarin hij getuigenis voor de w aarheid aflegde, ver
kondigde Jezus voor de menschen met grooten nadruk
de w aarheid, dat „h et koninkrijk der hem elen nabij
is” . H ierbij nam hij op zichzelf betrekking als Jeh ova’s
uitverkorene en gezalfde om te regeeren, welke
regeering, als zij ten volle in w erking getreden is,
vanuit den hem el zal geschieden, om dat Christus Jezus,
die thans goddelijk is, voor eeuwig voor m enschelijke
oogen onzichtbaar zal zijn.
Aan het einde van zijn aardschen dienst reed Jezus
op een jong van een ezelin Jeruzalem binnen en bood
zich als koning aan. H et gewone volk ju ich te hem als
koning toe, onder het roepen van de w oorden: „H o 
sanna den Zone D av id s!” (M atth. 21: 1-9) De klasse
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der geestelijkheid en h aar bondgenooten verwierpen
Jezus. K o rt daarna gaf Jezu s zijn discipelen aanw ij
zingen voorbereidingen te treffen om het pascha te
vieren. Op den veertienden dag van N isan vierden
Jezu s en zijn discipelen, zooals door de wet voorge
schreven was, het pascha. B ij die gelegenheid en on
m iddellijk in aansluiting op het pascha stelde Jezus de
gedachtenis aan zijn dood, die op dien zelfden dag
intrad, in : „E n als zij aten, nam Jezus het brood, en
gezegend hebbende, b rak hij het, en gaf het den disci
pelen, en zeide: Neem t, eet, dat is mijn lichaam . En
hij nam den drinkbeker, en gedankt hebbende, gaf
hun dien, zeggende: D rinkt allen d aaru it; want dat
is m ijn bloed, het bloed des nieuwen testam ents, het
welk voor velen vergoten wordt tot vergeving der
zonden. En ik zeg u, dat ik van nu aan niet zal drinken
van deze vrucht des wijnstoks, tot op dien dag, wanneer
ik m et u dezelve nieuw zal drinken in het K oninkrijk
m ijns V aders.” — Matth. 26: 26-29.
Jezus zeide zijn discipelen, dat hij m oest heengaan,
m aar dat hij weder zou keeren en hen tot zich zou
nemen. (Joh . 14: 1-4) Hij noodigde deze getrouwe
discipelen uit met hem in zijn koninkrijk te deelen.
(Luc. 22: 28-30) W aarom Jezu s het paschafeest vierde
en w aarom hij in het bijzonder den n adruk op het
feit van zijn eigen dood en dat van zijn kom end
koninkrijk legde, kon niet duidelijk begrepen worden
tot de w ederkomst des Heeren overeenkom stig de be
lofte, die hij zijn discipelen gedaan had. Jezus Christus
werd aan het hout gekruisigd, alsof hij een zondaar
w are; op den derden dag d aarn a wekte Jeh ova hem
uit den dood op.
W aarom begon Jezus zijn regeering niet reed»
1900 jaren g eled en ? W aartoe m oest hij eerst ten
tweede m ale k o m en ? Deze vragen kunnen thans aan
de hand van de Sch rift beantw oord en begrepen
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worden door degenen, die zich aan Jeh ova wijden.
H et antwoord hierop kan in het kort aldus gegeven
w orden: Jezus is de Uitverkorene om Jeh o v a’s voor
nem en ten uitvoer te brengen, w aarvan het voor
n aam ste deel bestaat in de rechtvaardiging van
Jeh o v a’s naam , en d aaraan ondergeschikt zijn de
verlossing, bevrijding en redding van het m enschelijk geslacht, dat Jeh ova zal leeren kennen, liefh eb
ben en dienen. D oordat Satan tegen Jeh ova in o p 
stand kwam en H em op goddelooze wijze uitdaagde,
werden de opperm acht en de naam van Jeh ova God
in tw ijfel getrokken.
Jeh ova’s naam werd vóór den opstand van Lu cifer
door alle intelligente schepselen verheerlijkt. A llen
kenden en verheugden zich in zijn verm aarden roem
en eervollen naam . A llen wisten, dat Jeh ova was en is
de Bron des levens en d at Hij de onzelfzuchtige Gever
van iedere goede en volm aakte gave is. D it was de ju iste
en gelukkige toestand, welke in het heelal bestond,
totdat de w etteloosheid in het h art van het schepsel,
dat Jeh ova tot heer over een deel van zijn organisatie
gem aakt had, ingang vond. D aar Lu cifer begeerig was
n aar datgene, w at hem niet gegeven was, verhoogde
hij zichzelf, tartte den A llerhoogste en ontving voor
zichzelf den titel van Satan, en God stelde een tijdsgrens vast, tot welke Satan zijn weg kon vervolgen
en w aarop het einde van den goddelooze kom en zou.
(Je r. 51: 13) De naam van Jeh ova is gedurende
eeuwen gesm aad, onteerd en door Satan en zijn heir
scharen van goddelooze engelen en goddelooze men
schen te schande gem aakt. De crisis is gekom en, en
vanaf dezen tijd tot in eeuwigheid zal de naam van
Jeh ova verheerlijkt worden. De goddelooze zal ver
nietigd worden en allen die eeuwigdurend leven ont
vangen, moeten Hem , wiens naam alleen Jeh ova is,
kennen, gehoorzam en, eeren en vreugdevol dienen.
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Zijn verm aarde roem en eervolle naam m oeten een
plaats in het h art van ieder levend schepsel vinden.
Hij heeft vanuit de volken der aarde een volk voor zijn
naam genomen, en aan hem is het voorrecht gegeven
om nu zijn grooten en eervollen naam bekend
te m aken.
Eeuw en geleden begon God zijn naam onder de
aandacht van de zondige m enschen te brengen. Hij
openbaarde aan Mozes zijn naam Je h o v a ; toen ging
Jeh ova n aar Egypte ,om voor zich een volk te verlos
sen en zich eenen naam te zetten’. (2 Sam . 7: 23) God
verscheen niet zelf in Egypte, m aar Hij zond Mozes
als zijn dienstknecht, en aldus verscheen Jeh ova daar
in een vertegenw oordigende hoedanigheid. E gypte
was een voorbeeld van de w ereld, en zijn regeerder
P h arao was een voorbeeld van Satan, de god dezer
booze wereld. Mozes was een voorbeeld van Christus
Jezus, den grooten Profeet en Dienstknecht, door wien
Jehova een volk voor zichzelf verlost en den naam van
den A llerhoogste de ju iste plaats in de harten van
alle intelligente schepselen laat innemen.
T e zijner bestem den tijd zal Jeh ova aan al zijn
schepselen zijn naam en zijn beteekenis laten bekend
m aken en hen den tijd in herinnering brengen, w aarop
Hij voor het eerst zijn naam als Jeh ova aan den mensch
open baard e; en deze gedenkw aardige tijd dateert
vanaf den tijd toen hij n aar Egypte ging. E en herden
king kenm erkt m et ju isth eid een dag of tijd, wanneer
iets grootsch verricht is en w aaraan later steeds herin
nerd kan worden. Onder de groote dingen die door
Jehova door m iddel van zijn dienstknecht Mozes ver
richt werden, waren deze: De openbaarm aking van
zijn naam , het m aken van het w etsverbond, de vernie
tiging van P h arao’s organisatie en de bevrijding van
de Israëlieten van die verdrukkende organisatie. Het
hoogtepunt van al deze groote gebeurtenissen was het
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slachten van het paschalam , om dat dit wees op
Dengene wien God verordineerd had, de rechtvaardiger
van zijn grooten en heiligen naam te zijn. Al hetgeen
door den mensch als G od’s vertegenw oordiger en
dienstknecht gedaan werd, behoorde bij de rechtvaar
diging van Jeh o v a’s naam , w at de allerbelangrijkste
zaak is. D aarom zeide Jeh o v a tot M ozes: „D it is
m ijn naam voor eeuwig, en dit is m ijne gedachtenis
van geslacht tot geslacht.” (E x. 3 :1 5 , Geaut. Herz.
V ert.) O m dat het slachten en eten van het paschalam
op Jezus, den rechtvaardiger, wees, zeide Jeh ova tot
M ozes: „E n deze dag zal ulieden wezen ter gedachtenis,
en gij zult hem den H eere tot een feest vieren ; gij zult
hem vieren, onder uwe geslachten tot eene eeuwige
inzetting.” — E x. 12: 14.
Toen de tijd kw am van de vervulling van het tegen
b eeld door den dood van Jezu s Christus, zeide hij
tot zijn discipelen betreffende het brood hetwelk hij
in hun tegenw oordigheid b rak en hun vroeg te eten:
„D it is [stelt voor] m ijn lich aam hetwelk voor u ge
geven w ordt; doet d at tot m ijne gedachtenis.” (Luc.
22 : 19) De tijd m oest kom en, zooals Jezus wist, w aarop
zijn ware navolgers moeten en zouden begrijpen dat
zijn getrouwheid tot in den dood, en zijn dood in de
p laats en voor vervanging van den zondaar, niet alleen
w aren om den losprijs voor den mensch te verschaffen,
m aar ook door zijn eigen eigenschappen te bewijzen
om den rechtvaardiger van Jeh ova’s naam te zijn. Toen
Christus Jezus aldus volm aakt bevonden werd, werd
hij Jeh ova’s „h oogepriester voor eeuwig” , de scherp
rechter van Satan en zijn organisatie en de rechtvaar
diger van Jeh ova’s naam en de bew erker van eeuwige
redding voor al degenen die hem gehoorzam en. (H ebr.
2 : 14; 5: 6-10) De grootste zaak, die m en in gedachte
m oet houden, is de naam van Jeh ova, en P aulus
m aakte bekend dat bij de kom st van Jezus to t den
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tem pel, deze belangrijke w aarheid duidelijk begrepen
zou worden. (1 Cor. 1 1 :2 6 ) * ) D oor het deelnemen
van de getrouwe discipelen aan „h et avondm aal des
H eeren” vóór de kom st van Christus Jezus tot den
tem pel van Jeh ova, hebben zij den dood des Heeren
laten zien ; m aar nu zijn deze getrouwen door den
Heere Jezu s tot hem vergaderd en ,drinken het sap
van de vruchten van den wijnstok m et hem ’, en allen
verheugen zich en prijzen den naam van Jeh ova en
m oeten d it voor eeuwig doen. „Uw naam , O Heer, is
in eeuw igheid; en uwe gedachtenis, O Heer, is van
geslacht tot geslacht.” — Ps. 135: 13, Eng. Vert.

Het W etsverbond en het nieuwe Verbond
Jeh ova God m aakte het wetsverbond door Mozes
als de m id d elaar van Israël, terw ijl deze in E gypte was
en ten tijde van het slachten van het paschalam . De
inw ijding van het wetsverbond had plaats ten tijde van
het Jo od sche Pinksteren of ongeveer vijftig dagen
nadat de Israëlieten uit Egypte gebracht en bij den
B erg Sin aï [de B erg H oreb] gekomen waren. —
Ex. 19: 1.
H et sluiten van het nieuwe verbond werd geken
m erkt door den dood van Jezus, het tegenbeeldige
paschalam , op den veertienden dag van N isan A. D. 33.
De inw ijding van het nieuwe verbond wordt geken
m erkt door de laatste „uitstortin g van den heiligen
geest op alle vleesch” . (Jo ë l 2 : 28, 29; Hand. 2 : 16-18)
„H et avondm aal des Heeren” , als een gedachtenis aan
zijn dood in A. D. 33 ingesteld en gedurende eeuwen
daarn a door zijn getrouwe navolgers gevierd, vestigt
de aandacht op het m aken van het nieuwe testam ent
of het nieuwe verbond en houdt ditzelve in gedachtenis.
„W ant d at is m ijn bloed des nieuwen testam ents,
* ) Z ie b lad zijd en 117— 127.
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hetwelk voor velen vergoten w ordt tot vergeving der
zonden.” (M atth. 26 : 28) „D esgelijks nam hij ook den
drinkbeker na het eten des avondm aals, en zeid e: Deze
drinkbeker is het nieuwe testam ent in m ijn b loed :
Doet dat, zoo dikw ijls als gij dien zult drinken, tot
m ijne gedachtenis.” — 1 Cor. 11: 25.
V an af en na het ja a r 1919 (A. D.) en in het b ij
zonder van af 1922 totdat Jeh ova’s getuigen de aarde
verlaten, vestigt het „avondm aal des H eeren” niet
alleen de aandacht op den dood van Jezus den V er
losser en R echtvaardiger, m aar leidt ook de aandacht
op de inw ijding van het nieuwe verbond, hetwelk
leidt tot de rechtvaardiging van Jeh ova’s naam .

De Samenzwering
Satan en al zijn aardsche vertegenw oordigers,
w aarm ede P h arao en zijn onderdanen, die hem gehoor
zaam den, bedoeld worden, hadden een samenzwering
gesm eed om de Israëlieten te vernietigen en om aldus
te voorkom en dat zij een natie zouden zijn. (E x. 1: 15,
16; 2 : 23, 24) God hoorde het geschrei der Israëlieten,
en het wetsverbond dat door Hem voor Israël gem aakt
werd, was op zinnebeeldige wijze een w aarborg dat
dit volk om Jeh o v a’s naam s wil voortgebracht en
bescherm d zou worden. H et A braham ietisch verbond
was hierin betrokken, om dat Jehova zijn woord had
gegeven d at Hij een zaad zou voortbrengen; en nu nam
Jeh ova betrekking op zijn verbond m et A brah am . —
Ex. 2: 24, 25; 6: 4,5.
Ten tijde van het m aken van het nieuwe verbond
sm eedden Satan en zijn aanhangers, w aartoe zijn
aardsche priesters en geestelijken behoorden, een
samenzwering om Jezu s te vernietigen. (M atth. 21: 38)
Toen dit com plot uitgevoerd werd, werd Jezus, het
tegenbeeldige lam van God, gedood, m aar Jeh ova be
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scherm de degenen m et wie het nieuwe verbond ge
m aakt was. (Joh . 1 7 :1 1 -1 5 ; Phil. 2 :9 - 1 1 ) B ij de
bevestiging van het nieuwe verbond werd wederom
door Satan en zijn aanhangers, w aartoe zijn RoomschK ath olieke H iërarchie en andere godsdienstdw epers
behooren, een com plot gevorm d, om diegenen die ge
trouw den naam van Jeh ova prijzen, te dooden en „hen
uit te roeien, opdat zij geen [h eilig] volk m eer zouden
zijn” , en openlijke handelingen werden en worden nu
begaan om deze goddelooze sam enzwering te bevor
deren. (Ps. 83: 1-18; 1 Petr. 2 : 9 , 10; Zach. 13: 7-9)
Jeh ova h eeft zijn getrouwen en verborgenen, die in
zijn verbond zijn, bescherm d, om dat zij onder de
schaduw van zijn vleugelen en voor zijn voornemen
uitverkozen zijn; en wanneer zij steeds getrouw voort
gaan, zal Hij hen voor eeuwig bescherm en. — Ps. 91:
1 - 4 ; 145: 20 ; Jes. 54: 17; 42 : 6, 7.

W raak
Jeh o v a drukte zijn w raak tegen Satan ’s organisatie
uit door de eerstgeborenen van E gypte te dooden ten
tijde d at het paschalam gedood werd. B ij den dood van
Jezus, het tegenbeeldige paschalam , stierven de eerst
geborenen van het tegenbeeldige Egypte, dat wil
zeggen van deze wereld, niet. De reden daarvoor blijkt
nu zeer duidelijk en toont aan, dat de tijd snel nadert,
w aarop de eerstgeborenen van het tegenbeeldige
E gyp te m oeten sterven. Evenals het bloed van het
paschalam , dat op de deurposten van de huizen in
E gyp te gesprenkeld werd, leven en bescherm ing beteekende voor diegenen die in het huis en onder de
bescherm ing van dat bloedteeken bleven, hebben
degenen die in het kostbare bloed van Christus Jezus
vertrouwen en die in het nieuwe verbond zijn en
blij ven, deze verm eerderde zekerheid voor leven en
bescherm ing; vandaar, dat het „avondm aal des Hee-
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ren” , dat eeuwen geleden nauwgezet door dezulken
gevierd werd, ,de dood des Heeren totdat hij kom t’
heeft aangetoond en een w aarborg voor hun bescher
m ing geweest is.
Nu is de H eer echter gekomen en zijn vergoten
bloed geeft in hooge m ate de zekerheid dat dit de dag
van Jeh ova’s w raak en de vernietiging van Satan ’s
eerstgeborenen dezer wereld is. Het is de dag van G od’s
w raak; daarom moeten allen die op de ju iste wijze
het avondm aal des Heeren vieren hun standvastigheid
bij het bekendm aken van den dag der w raak van onzen
God tegen de eerstgeborenen van den vijand, die niet
onder het bloed zijn, toonen. Dit moet gedaan worden
in vervulling van het goddelijk gegeven gebod: „Om
uit te roepen het ja a r van het w elbehagen des Heeren,
en den dag der w rake onzes G ods; om alle treurigen te
troosten.” (Jes. 61: 2) Evenals A aron als het m ondstuk
en de verkondiger voor Mozes (die een voorbeeld van
Christus Jezus was) optrad, en de w raak van God
tegen Ph arao en zijn organisatie bekendm aakte, evenzoo moeten nu degenen die in het verbond met
Christus Jezus zijn op dezelfde wijze de w raak van
God tegen Satan ’s eerstgeborenen en zijn organisatie
bekendm aken, om dat zij „h et getuigenis van Jezus
Christus hebben” en G od’s gebod houden. (E x. 4 : 22,
23; Openb. 1 2 :1 7 ) Degenen die aan bet avondm aal
zullen deelnemen en dan nalaten of weigeren de ge
boden die aan de getuigen van Jeh ova zijn opgedragen,
te gehoorzam en, zouden onw aardiglijk hieraan deel
nem en: „W ant die onw aardiglijk eet en drinkt, die eet
en drinkt zichzelven een oordeel, niet onderscheidende
het lichaam des H eeren.” — 1 Cor. 11: 29.

Schaapherders
De Egyptenaren haatten de schaapherders en wei
gerden daarom tezam en m et de H ebreën te eten,
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d aar dit een gruwel voor de Egyptenaren was. (Gen.
43: 32; 46: 34) Toen Jeh o v a’s tijd kwam om een naam
voor zich te m aken in E gypte, zond hij een sch aaph er
der daarheen om zijn getuigenis bekend te m aken,
om het volk uit E gyp te te leiden en als de bem iddelaar
van het wetsverbond te handelen. Satan en zijn aardsche m enigte haten de dienstknechten van J ehova God,
die het goddelijke voorziene voedsel n aar zijn kudde
brengen en aldus in de hoedanigheid van onderschaapherders handelen, welks h aat in bet bijzonder
in dezen tegenw oordigen tijd getoond wordt.
T en tijde van het m aken van het nieuwe verbond,
en ook ten tijde van de inw ijding daarvan, zond J ehova
God de „goede sch aaph erder” , de „h oofdsch aaph er
der” , Christus Jezus, en beiden, Christus Jezus en dege
nen aan wien Hij het werk om het goddelijk voorziene
voedsel aan het volk, dat n aar gerechtigheid hunkert,
uit de dragen, opdraagt, worden op goddelooze wijze
door Satan en al zijn aardsche priesters, geestelijken
en slachtoffers, gehaat. (Joh . 1 0 :1 1 ; 1 Petr. 5 : 2 - 4 )
Dit is een verder bewijs, d at degenen die m et Christus
Jezus in den tem pel zijn, de vruchten van het konink
rijk m oeten uitdragen, nam elijk, de levengevende
w aarheden van G od’s W oord, aan diegenen uit de
wereld die een hoorend oor hebben, en terzelfder tijd
God’s w raak verkondigen tegen den vijand en zijn or
ganisatie, en dat zulke getrouwen gehaat en vervolgd
zullen worden door Satan en zijn dienstknechten. De
Room sch-K atholieke H iërarchie en anderen van het
zelfde slag openbaren hun goddeloosheid en haat
tegen Jeh o v a’s getuigen, om dat deze getuigen datgene
wat voor de eer van den n aam van Jeh ova G od en den
Heere Jezus Christus is, verkondigen.— Joh. 15: 19-23.
De schaapherder Mozes was op den berg H oreb
(Sin aï) toen Jeh ova hem terzijde nam door hem in
het brandend braam bosch tot zich te trekken en daar
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tot hem sp rak en Mozes beval n aar Egypte te gaan om
het getuigenis van God aan P h arao bekend te m aken.
H et was te dien tijde op dien berg dat Jeh ova betrek
king nam op de inw ijding van het wetsverbond toen
H ij, zich tot Mozes richtende, zeid e : „ I k zal voorzeker
m et u zijn; en dit zal u een teeken zijn, dat ik u gezon
den h eb : W anneer gij dit volk uit E gypte geleid hebt,
zult gijlieden God dienen op dezen berg.” (Ex. 3: 1-12)
Jeh ova m aakte het nieuwe verbond bij den dood van
Jezus, en nu onthult Hij aan zijn getrouwen in den
tem pel, dat het nieuwe verbond op den B erg Zion is
ingewijd, w aar de 144.000 navolgers van Christus
Jezu s door Christus Jezus tot Hem vergaderd zijn.
(Openb. 14: 1-3) H et getrouwe overblijfsel viert het
avondm aal des Heeren op den B erg Zion, nam elijk
in Jeh ova G od’s organisatie, terw ijl zij zich verheugen
over de inw ijding van het nieuwe verbond en voort
gaan den naam van Jeh ova bekend te m aken. —
H ebr. 1 2 :2 2 - 2 5 .

Het Land
God’s verbond m et A brah am is de onvoorw aar
delijke belofte, welke onherroepelijk is, dat Jeh ova
zijn voornemen uit zal voeren, om al de geslachten der
aarde door zijn zaad te zegenen. (Gen. 12: 3 ; 22: 18)
Satan is voor langen tijd de god of heerscher over de
aarde geweest, m aar Jeh o v a’s voornemen is, dat Satan ’s
regeering nu voor eeuwig m oet eindigen, en Jeh ova
neem t bezit van de aarde en hare volheid en geeft
alles aan zijn geliefden Zoon. Jeh ova zeide tot
A b rah am : „W ant al dit lan d dat gij ziet, dat zal ik u
geven en uwen zade tot in eeuw igheid.” (Gen. 13: 15)
In deze profetische verklarin g die door Jeh ova aan
A braham gegeven werd, stelde A braham God voor,
terw ijl zijn zaad betrekking nam op zijn Christus.
(G al. 3: 16-29) N u is degene, wiens recht het is te
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regeeren, gekom en en Jeh ova God h eeft hem, Christus
Jezus, op zijn troon geïnstalleerd, en hij is zijn regeering begonnen. (Ezech. 2 1 :2 7 ; Ps. 2 : 6 ; 1 1 0 :2 )
Jeh ova zal nu geheel en al en voor eeuwig Satan en
zijn m enigte van ieder deel der aarde berooven en
zijn w oord dat tot zijn G eliefde, het Zaad, gericht is,
volkom en vervullen, n am elijk : „E isch van m ij, en ik
zal u de [heidenen] geven tot uw erfdeel, en de einden
der aarde tot uwe bezitting. Gij zult ze verpletteren
m et eenen ijzeren schepter, gij zult ze in stukken slaan
als een pottenbakkersvat.” (Ps. 2 : 8, 9) Christus Jezus
is daarom de rechtm atige bezitter van de geheele
aarde.
E r is geen Sch riftuurlijke reden, w aaruit men de
gevolgtrekking kan m aken, dat de mensch A braham
en zijn nakom elingen de aarde zullen beërven. G od’s
belofte aan A brah am werd in het klein vervuld en op
een zinnebeeldige wijze, m aar de grootere vervulling is
voor degenen, die tot Jeh ova’s organisatie behooren.
„D e aarde is van Jeh ova, m itsgaders hare volheid.”
(Ps. 24: 1) De opperheerschappij van de aarde behoort
nu aan Christus Jezus, het Z aad van A braham , wiens
recht het is te regeeren, om dat J e hova hem dit gegeven
heeft. Christus Jezus is Jeh ova’s erfgenaam van alle
dingen, en degenen die tot zijn koninklijk huis be
hooren, zijn m edeërfgenam en. (R om . 8 : 16, 17) Toen
God tot A brah am zeide, ,Ik zal u en uw zaad na u dit
land geven’, bedoelde hij d aar duidelijk m ede, dat
A brah am zinnebeeldig het lan d werd gegeven en dat
zijn Z aad de Christus, het voor eeuwig zal bezitten.
T ot en betreffende zijn getrouwe en gehoorzam e
navolgers sprak Christus Jezus, zeggende: „G ezegend
zijn de arm en van geest; w ant zij zullen het aardrijk
beërven.” (M atth. 5 : 5 ) In 1914 gaf Jeh ova aan Jezus
de geheele aarde en het recht deze te regeeren. Later
vergaderde Jezus de getrouwen tot zich en bracht ze
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in den tem pel en diegenen die tot het overblijfsel
behooren en getrouw tot het einde zullen voortgaan,
zullen in deze groote en w onderbaarlijke gift deelen.
Christus Jezus is nu m et zijn navolgers in den tem pel
van het koninkrijk, en weest ervan verzekerd, dat het
nu een tijd is van vreugde, afgebeeld door het ,nieuw
drinken van den wijn met hem in zijn V ader’s konink
rijk’. Jeh ova heeft daarom zijn belofte, nam elijk om
al het land aan het zaad van A brah am te geven, aan
Christus Jezus vervuld; en de „nederigen” , aangeduid
door den H eer, die het land zullen beërven, zijnde de
leergierigen en gehoorzam en, nam elijk de getrouwe
leden van zijn lichaam , zullen met hem de aarde voor
eeuwig beërven.
Evenm in bestaat er eenig Sch riftuurlijk bewijs
w aaruit men de gevolgtrekking kan m aken dat
A brah am en de andere getrouwe m annen van ouds
ooit van m enschelijke in geestelijke schepselen veran
derd zullen worden, zooals wij eens dachten. Hun
positie zal zijn, zooals de Sch rift duidelijk aantoont,
die van „vorsten over de geheele aard e” , nam elijk
de zichtbare regeerders op aarde, de directe vertegen
w oordigers van Christus, aan wien God de aarde als
zijn erfenis gegeven heeft, en als zulke vorsten zullen
zij onder Christus regeeren en in gerechtigheid heerschen. (Ps. 2 :6 —8 ; Je s. 3 2 :1 ) H et getrouwe overblijfsel,
nu door Jeh ova God onderwezen, ziet dat het konink
rijk hier is en gerechtigheid binnenkort de aarde ge
heel zal beheerschen, zoodat dit alles een rechtvaar
diging van Jeh ova’s naam zal vormen, en daarom
verheugen de getrouwen zich en zingen den lof van
Jeh ova en m aken zijn m achtige daden onder de m en
schen bekend. De ontm oeting van het getrouwe over
blijfsel m et de nieuwe vorsten der aarde zal een
vreugdevolle zijn, en zij zien h aar m et blijde ver
w achting tegem oet. — Ps. 45 : 17.
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Mozes
Toen Mozes een jon gelin g was, vluchtte hij uit
Egypte. L ater werd hij de bew aarder van de kudde
van zijn schoonvader Jeth ro. T erw ijl hij de kudde
w eidde aan den voet van den B erg H oreb, zag hij
een wonder geschieden. Een vuurvlam om ringde een
struikgew as, en toch verbrandde het struikgew as niet.
H et was bij die gelegenheid, dat de A llerhoogste
zijn naam Jeh ova aan Mozes openbaarde. D aar begon
Jehova zijn voornemen om zijn heiligen naam te recht
vaardigen, te onthullen. Hij gebood Mozes n aar E gypte
terug te keeren, d aar aan P h arao een kennisgeving te
doen en dan de Israëlieten uit E gyp te weg te voeren
en hen n aar den B erg H oreb te brengen om H em te
aanbidden. De H eilige Sch rift onthult niet dat de
Israëlieten in E gypte tot Jeh ova riepen, m aar zij
schreiden tegen hunne verdrukkers en Jehova hoorde
hen. Hij sp rak tot M ozes: „E n nu, zie, het geschrei
der kinderen van Israël is tot m ij gekom en, en ook heb
Ik de verdrukkin g gezien, w aarm ede de Egyptenaren
hen verdrukken. D aarom kom nu, en Ik zal u tot
P h arao zenden, opdat gij m ijn volk, de kinderen van
Israël, uit E gypte voert.” — E x. 3: 9, 10.
Mozes was bang dat het volk van Israël niet zou
willen gelooven, d at hij door Jeh ova was gezonden:
„E n Mozes antwoordde en zeide, M aar, zie, zij zullen
mij niet gelooven, noch n aar m ijne stem hooren: want
zij zullen zeggen: De H eer is u niet verschenen.” (Ex.
4 : 1 ) D aarop verleende Jeh ova aan Mozes de m acht
om drie teekenen of wonderen te doen, „o p d a t zij zul
len gelooven dat de Heere God van hunne vaderen,
de God van A braham , de G od van Isaak, en de God
van Ja co b aan u verschenen is.” (E x. 4 : 5 ) De drie
teekenen of wonderen waren deze: (1) De verandering
van den staf van Mozes in een slan g; (2) de m elaatsche
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h an d ; en (3) de verandering van w ater in bloed. E lk
dezer teekenen bevatte een boodschap of bekend
m aking die ,een stem, of getuigenis’ was van Jeh ova’s
bekendm aking van zijn voornemen om zijn naam te
rechtvaardigen. W aarschijnlijk begreep Mozes dit voor
nemen n ie t; m aar hij h ad groot geloof en gehoorzaam 
de Je h o v a ; en door dit te doen, ontving hij de
goedkeuring van Jeh ova God.
D oor Mozes n aar E gyp te te zenden en hem in
verband met de Israëlieten te gebruiken, m aakte
Jeh ova gebruik van zekere dingen en schepselen, die
zinnebeeldig grootere dingen voorstelden, die kom en
zouden. Mozes vertegenw oordigde zoo nu en dan
Christus Jezus. G od h et Mozes schrijven: „D e Heere
uw God zal u een P rofeet verwekken uit het m idden
van u, van uwe broederen, als m ij; n aar hem zult gij
hooren.” (Deut. 18: 15) D it bevestigend zeide Jezu s:
„M ozes . . . schreef van m ij.” (Joh . 5: 46) Jezu s leerde
zijn discipelen aldus, en in overeenstem m ing daarm ede
getuigde Petrus, dat Mozes een voorbeeld was van
Christus Jezus. (H and. 3: 22) In som m ige deelen van
het beeld dat Jeh ova m aakte, vertegenw oordigde
Mozes niet Christus Jezus het H oofd, m aar de navol
gers van Christus in het verbond m et Jeh ova, en
voornam elijk degenen die bij de tweede kom st van
Christus op aarde zijn.
Ph arao en zijn georganiseerde w ereldm acht waren
een afbeelding en de vertegenw oordigers van Satan en
zijn wreede organisatie. De Israëlieten, G od’s uitver
koren volk, woonden in Egypte, het zinnebeeld van
Satan ’s wereld, en zij waren door Jeh ova daarheen ge
zonden, opdat zijn voornemen zou worden uitgevoerd.
De Israëlieten vertegenw oordigden in de eerste plaats
Jeh ova’s uitverkoren volk in Christus, en in de tweede
plaats al degenen, die hun stand aan de zijde van
Jeh ova innem en en die hun getrouwheid tegenover
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Hem handhaven. H et is in deze laatste dagen geweest,
in den tegenwoordigen tijd, dat de A lm achtige God
zijn naam Jeh ova heeft geopenbaard, en zijn volk
de beteekenis daarvan heeft laten verstaan. D it heeft
Hij gedaan ten tijde van het zenden van Christus
Jezus tot zijn tem pel om zijn eigen volk te oordeelen en
te verlossen, en om Satan ’s organisatie te oordeelen en
te vernietigen. De vervulling van de profetie welke
Jeh ova aan zijn volk heeft geopenbaard, is een goede
aanleiding voor hen om te verwachten dat de drie
teekenen die door Mozes werden gedaan, door Christus
Jezus, den Grootere-dan-Mozes, zijn gewrocht en dat
deze nu door de genade des Heeren door de tempelklasse begrepen zu llen worden. Indien dit zoo is,
is dit een verder bewijs d at Jeh ova Christus Jezus
tot zijn tem pel heeft gezonden voor het oordeel, en
dat dit oordeel nu aan den gang is.

De Teekenen
De drie teekenen deed Mozes voor de Israëlieten, en
hierin werkte A aron met hem m ede. Twee dezer tee
kenen werden voor Pharao gedaan. Jeh ova w ilde eerst
de Israëlieten het bewijs geven en hen overtuigen, dat
Hij Mozes tot hen had gezonden, en daarna w ilde Hij
ook Ph arao het bewijs geven als een waarschuwing
voor hem en zijn organisatie. Beiden , de Israëlieten en
P h arao, m oesten weten, dat Jeh ova de A lm achtige God
is. Beiden , het volk van Jeh ova en zij die van Satan ’s
organisatie zijn, moeten nu onderricht worden dat
Jeh ova God is. H et eerste teeken was de staf van Mozes
die op den grond geworpen werd en een slang werd. A ls
sch aaph erder droeg Mozes een h erdersstaf. Deze werd
in verband m et het eerste teeken gebruikt. (E x. 3 : 1 )
„E n de H eer zeide tot h em : W at hebt ge in uwe hand ?
E n hij zeide: Een staf. E n hij zeid e: W erp hem op
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den grond. E n hij w ierp hem op den grond, en hij werd
een slan g; en Mozes vluchtte voor haar. E n de H eer zei
de tot M ozes: Strek uwe hand uit, en grijp h aar bij den
staart. En hij strekte zijne hand uit, en greep hem , en
zij werd een staf in zijne h an d : opdat zij gelooven dat
de Heere God van hunne vaderen, de God van A bra
ham , de God van Isaak, en de God van Ja co b , aan u
verschenen is.” — E x. 4 : 2—5.
De tijd was voor Jeh ova gekomen om zijn bevrijder
n aar Egypte te zenden om voor H em zelf een naam te
m aken. Hij h ad Mozes voor dit doel uitgekozen om aan
de Israëlieten zijn getuigenis te geven, en Mozes had
de vraag gesteld of de Israëlieten al of niet n aar hem
zouden hooren, en gelooven dat de H eer hem versche
nen was. De vervulling van dit profetisch beeld begon
in 1914. De tijd was toen voor Jeh ova gekom en om zijn
geliefden Zoon, wien Mozes afbeeldde, uit te zenden,
om voor Hem zelf, Jeh ova, een naam te m aken. Het was
toen, dat Hij Christus Jezus, zijn K oning, op zijn hei
ligen berg in Zion plaatste. (Ps. 2 : 6 ) H et was toen, dat
Hij hem uitzond om te heerschen onder de vijanden.
„D e H eer zal den staf [schepter] van uwe sterkte zen
den uit Z ion : heersch gij in het m idden van uwe vijan
den.” (Ps. 110: 2) Dit was de bestem de tijd voor
Jeh ova om aan den Christus de vraag te stellen:
„W at is dat in uwe h a n d ?”
Mozes h ield een herdersstaf in zijn hand. De h er
dersstaf van Mozes kon gebruikt worden als een wapen
tegen beestachtige en m enschelijke vijanden. H et was
een staf die gebruikt kon worden als een schepter.
(Ezech. 19: 14) B etreffen de zijn tweede kom st, als
R echter en K oning, zeide Christus Je z u s: ,W anneer de
H eer zal kom en in zijne heerlijkheid, en al zijn heilige
engelen met hem , dan zal hij zitten op zijn troon der
h eerlijkheid’, en dit zou de tijd zijn, dat hij als een her
der de schapen van de bokken zou scheiden. (M atth.
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25: 31-46) Hij begon zijne regeering in 1914, doch het
was in 1918 toen hij tot den tem pel kwam voor het
oordeel, en voor de scheiding van de schapen en bok
ken. Hij wordt gezonden om de volkeren te hoeden, en
zijn staf blijkt dan te zijn „een ijzeren roede” . (Ps. 2: 9)
Omtrent de geboorte van het volk, of het begin van het
koninkrijk, staat er geschreven: „ E n zij baard e een
zoon, een m annelijk kind, die alle volken zou hoeden
met een ijzeren schepter.” (O penb. 12: 5, R oth.) Deze
Sch riftp laats bewijst, dat de roede of schepter een
sym bool is van autoriteit en m acht, welke Jeh ova aan
Christus Jezus heeft verleend, en die gebruikt zal wor
den om Jeh ova’s voornemen uit te voeren.
N u met betrekking tot het b e e ld : Op het gebod van
Jeh ova w ierp Mozes zijn staf op den grond. Dit kon
niet beteekenen het wegwerpen of laten varen van alle
m acht en gezag door Jeh ova of door Christus Jezus,
opdat de goddeloosheid alle perken te buiten zou gaan.
Langen tijd vóór Mozes dit teeken deed, had Satan, die
de m acht om te heerschen bezat, tegen Jeh ova gere
belleerd en had Jeh ova getart menschen op aarde te
plaatsen die hun getrouwheid tegenover God zouden
handhaven. De goddelooze ging d aarn a voort in den
hemel zoowel als op aarde te opereeren. (Job . 1: 6, 7)
Satan wordt in dit beeld, dat in Egypte werd gem aakt,
vertegenw oordigd door P h arao, die toen G od’s m acht
w eerstreefde. Mozes stelde Christus Jezus voor; en,
aan het einde van den tijd, w aarin Satan heerschte
zonder daarin gehinderd te worden, wordt Christus
uitgezonden om zijn regeering te beginnen. Het zou
voor Christus Jezus onbestaanbaar zijn, dan zijn m acht
en gezag om te heerschen te laten varen en terzelfder
tijd Jeh o v a’s gebod te vervullen, n am elijk, „H eersch gij
te m idden uwer vijanden” . Integendeel, het werpen van
den staf op den grond of de aarde door Mozes, beeldde
het voornemen van Christus Jezus af om de actieve
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m acht uit te oefenen of uit te strekken tot de dingen,
die tot de aarde behooren. D it deed hij toen de strijd in
den hem el plaats had en Satan en zijn engelen op de
aarde werden geworpen. Openb. 12: 7-10 D aarm ede
m aakte Christus Jezus al zijn vijanden tot zijn voet
bank, dat wil zeggen, beperkte hen tot de aarde en
h are omgeving.
E r bevinden zich niet langer vijanden in den h em el;
en nu is er slechts één plaats van verstoring, nam elijk
de aarde, w aar Christus Jezus een w aakzaam oog houdt
op den vijand, en door zijn m acht houdt h ij den vijand
in bedw ang, totdat G od’s bestem de tijd d aar is om den
vijand en zijn organisatie te vernietigen. H et werpen
van den staf op de aarde of den grond h ad niets uit te
staan m et het toelaten van het kw aad of de goddeloos
heid, welke begon langen tijd vóór het beeld in E gypte
werd gem aakt. De stem van het teeken spreekt een
boodschap betreffende de kom st van den Grooteredan-Mozes om G od’s schepselen te bevrijden, en dit
wordt gedaan eeuwen n ad at de goddeloosheid in de
wereld is geweest.
O nm iddellijk n adat Mozes zijn staf op den grond
wierp „w erd hij een slang” . Het was de roede die de
slang werd, toen zij den grond of de aarde bereikte.
De slang is een zinnebeeld van het kw aad, m aar niet
altijd een sym bool van goddeloosheid. De m acht en
autoriteit van Jeh ova, verleend aan zijn geliefden Zoon,
neem t nu den vorm aan van kw aad voor de dingen die
tot de aarde behooren, dat wil zeggen, tot Satan’s
organisatie, die nu tot de aarde is beperkt. K w aad is
datgene wat schadelijk werkt, en ellende, tegenstand,
verdrukking en sm art brengt over degenen, tegen wien
het wordt aangewend. Jeh ova God oefent zijn m acht
u it om straf toe te passen of zijn oordeel uit te voeren,
en dit heeft kw aad ten gevolge of datgene, wat den
boosdoener schade toebrengt; m aar dit kw aad wordt
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op rechtm atige wijze aangewend. Jeh ova zegt: „ Ik for
m eer het licht [voor de rech tvaardigen J, en schep de
duisternis [voor de goddeloozen, m ijne v ija n d e n ]; ik
m aak vrede [R oth erh am : voorspoed] [voor het over
blijfsel] en schep het kw aad [voor Satan en zijn
organ isatie]. Ik de H eer doe al deze dingen.” (J es.
45: 7 ; zie ook Ps. 97: 11; 82: 5 -7 ; 107: 10; Ju d a s 13;
ook D e W achttoren, 1930, Ju n i en Ju li, de bladzijden
88 en 99) A l het onrecht of alle goddeloosheid beeft
voor iem and kw aad ten gevolge, m aar niet alle kw aad
is onrecht. A ls Jezu s zijn vijanden bestraft, dan is dit
kw aad, dat in gerechtigheid w ordt toegebracht. De
H eilige Schrift ondersteunt daarom de gevolgtrekking,
dat het op den grond w erpen van den staf en zijn ver
andering in een slang het uitstrekken voorschaduwt
van Je zu s’ m acht en gezag en w erkzaam heid tot de
aarde die slangachtig of schadelijk wordt voor Satan ’s
organisatie.
Deze gevolgtrekking wordt ten volle ondersteund
door Openb. 9 : 11: „E n zij [de sprinkhanen, het over
blijfsel, Jeh ova’s getuigen] hadden een koning over
zich, welke is de engel van den bodem loozen put
[afg ro n d ], wiens naam is in de Hebreeuwsche ta a l
A baddon [d at is, V ern ietiger], doch in de Grieksche
taal genaam d wordt A pollyon.” Christus Jezus is die
koning en als zoodanig gebiedt hij zijn organisatie en
hij legt straf op, hetwelk kw aad is, aan Satan ’s organ i
satie. (Zie L ich t B oek Een, bladz. 145, Eng. uitg.)
Zelfs „d e paarden ” in het leger van den H eer oefenen
kw aad uit gelijk slangen, gelijk geschreven staat:
„W ant hun m acht is in hunnen m ond, en in hunne
staarten : want hunne staarten waren gelijk aan
slangen, en hadden hoofden, en beschadigen m et de
zelve.” (O penbaring 9 : 19) B etreffen de degenen die
de vijanden van Jeh ova worden, zegt H ij: „W ant zie,
Ik zend slangen, basilisken onder u, tegen dewelke
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geene bezw ering is ; die zullen u bijten, spreekt de
H eere.” (Je rem ia 8: 17) „E n al verstaken zij zich
op de hoogte van K arm el, zoo zal Ik ze naspeuren
en van d aar h alen ; en al verborgen zij zich van voor
m ijne oogen op den grond van de zee, zoo zal Ik van
daar eene slang gebieden, die zal ze bijten.” (Amos
9 : 3 ) H et Sch riftuurlijke bewijs is daarom af doende
dat de ,staf die op den grond geworpen en een slang
w erd’, m acht en gezag van Jeh ova afbeeldt, welke Hij
aan Christus Jezu s verleend had en die gebruikt wordt
tegen de vijanden van Jeh ova, die nu tot de aarde
beperkt zijn.

De Hand
Het eerste en het derde teeken werden voor Pharao
verricht. Het tweede teeken was dat betreffende de
hand. „E n de Heere zeide verder tot h em : Steek nu uwe
hand in uwen boezem. E n hij stak zijne hand in zijn
boezem ; en toen hij ze uittrok, zie, zijne hand was m e
laatse)], als sneeuw.” (E x. 4 : 6) B lijk b aar werd de hand
in zulk een geval gebruikt als een sym bool om Mozes
en anderen van G od’s uitverkoren volk een bijzondere
les te leeren. H et schijnt dat er een goede reden voor
was waarom het teeken van de m elaatsche hand voor
P h arao niet m oest worden gedaan, en er wordt geen
m elding van gem aakt, dat het voor hem gedaan werd.
Dit schijnt duidelijk te leeren, dat het teeken betref
fende de hand een van de m iddelen is, die door
Jeh ova worden gebruikt om een getuigenis te geven
aan zijn uitverkoren volk, en aan hun alleen, en dient
om hen te onderrichten, dat zij voor zijn dienst zullen
worden uitgerust.
Wat is de sym bolische beteekenis van de hand van
Mozes, gelijk deze hier in dit beeld wordt geb ru ik t? E r
is gezegd geworden dat de hand altijd een zinnebeeld
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van goddelijke m acht is, m aar de H eilige Schrift on
dersteunt deze gevolgtrekking niet altijd. Als Jeh ova
zijn hand op een schepsel legt, toont de H eilige Schrift
aan, dat dit beteekent dat Jeh ova dit schepsel heeft
uitverkoren en hem heeft bekleed m et autoriteit om in
de uitoefening van God’s voornemen zekere plichten te
vervullen. Jeh ova heeft Christus Jezus uitverkoren
als zijn bijzonderen uitverkoren knecht, wien Hij ge
bruikt om zijn oordeelen te voltrekken, en daarom is
hij zinnebeeldig de hand van Jehova. „Indien Ik m ijn
glinsterend zw aard wet, en m ijne hand ten gerichte
grijpt, zoo zal Ik w raak oefenen op mijne vijanden, en
zal hen die m ij haten, vergelden.” (Deut. 32 : 41)
Alle rechtm atige m achten berusten bij Je h o v a ; en het
feit dat Hij aan zijn geliefden Zoon alle m acht in he
mel en op aarde gegeven heeft, is een verder bewijs dat
Christus Jezus het uitverkoren w erktuig van Jeh ova is
om zijn voornemens uit te voeren, en dat bij daarom
zinnebeeldig voorgesteld wordt door Jeh ova’s hand die
op hem wordt gelegd.
Ezechiël had een visioen w aarom trent hij zeide:
„E e n hand was tot mij uitgestoken ; en zie, daarin was
een rol van een boek.” (Ezech. 2 : 9 ,1 0 ) De rol of het
boek is een sym bool van een boodschap of getuigenis
van jeh ov a, en dat zij zich in een hand bevindt zegt
zinnebeeldig: ,Deze getuigenis w ordt verschaft door de
m acht of den geest van Jeh ova, en dit is zijne wijze om
haar bekend te m aken.’ Toen de tijd voor Ezechiël den
priester aan brak om zijn dienst te beginnen, zeide hij
hiervan: ,E n de hand van den H eer was op m ij.’
(Ezech. 1: 3) „E n de hand van den H eere was d aar op
m ij; en Hij zeide tot mij, Sta op, ga uit n aar het veld,
en Ik zal d aar met u spreken.” (Ezech. 3: 22) Toen
voor Ezechiël de tijd aan brak om de profetie betref
fende het koninklijk huis te verkondigen, staat d aar
van geschreven, „d e hand van den Heere was op m ij” .
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(Ezech. 40: 1) In deze teksten beteekent „ d e hand van
den Heere” blijk b aar, dat Jeh ova aan zijn schepsel
goddelijke gunst en autoriteit heeft verleend om Hem
te vertegenwoordigen in het geven van zijn getuigenis,
en dit heeft Hij gedaan door Christus Jezus, die zijn
voornaam ste w erktuig is om zijn voornemens u it te
voeren, dat wil zeggen zijn „rechterhand.”
W anneer de hand van een schepsel gebruikt wordt,
leert het zinnebeeld b lijk b aar geheel iets anders. Wij
moeten in gedachte houden dat het de hand van Mozes
was, die hij in zijn boezem stak en die daar m elaatsch
werd. Om twee redenen kon deze ban d geen godde
lijke m acht voorstellen: (1) om dat het de hand van
een schepsel w a s ; en (2) om dat goddelijke m acht
niet m elaatsch kan worden. Evenm in kon de hand
die m elaatsch werd iets voorstellen in het hem elsche
of onzichtbare deel van Jeh ova’s organisatie, om dat
dit deel van zijn organisatie nim m er zondig wordt
of Jeh ova God kan m ishagen. De gevolgtrekking m oet
daarom gem aakt worden, dat de hand van Mozes iets
voorstelt dat betrekking heeft op de navolgers van
Christus Jezus, terwijl zij op aarde en in een onvolm aakten toestand zijn.
Om bovenstaande redenen wordt de volgende defi
nitie gegeven van de sym bolische beteekenis van de
h an d : De hand van een schepsel op aarde, w elk schep
sel in een verbond m et Jeh ova is opgenom en, stelt
zinnebeeldig de van God voorziene wegen en m iddelen
of uitrusting van dat schepsel voor, om actief deel te
nemen aan den dienst van Jehova. T er ondersteuning
van deze definitie w ordt het volgende opgem erkt:
Mozes werd n aar E gypte gezonden, niet om zijn eigen
boodschap te brengen, m aar om Jeh ova’s getuigenis te
geven. Jeh ova h ad de wegen en m iddelen verschaft en
b ad Mozes uitgerust om dien dienst te verrichten.
Indien Mozes n alatig of traag geworden was in het
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volbrengen van dien dienst, n ad at hij dien op zich ge
nom en had, zou dit zonde zijn geweest, en zonde wordt
door m elaatschheid gesym boliseerd. Zulke nalatigheid
of onverschilligheid zou geïllustreerd worden door het
steken van de band in zijn boezem , zooals Mozes deed.
„E e n lu iaard verbergt zijn hand in zijn boezem, en zal
ze n iet weder aan zijn m ond brengen.” (Spr. 19: 24)
(Zie ook Spreuken 2 6 : 15) Iem and die aldus zou
handelen, zou arm en een onnutte knecht worden.
„H ij die m et een trage hand werkt, wordt arm , m aar
de hand der vlijtigen m aakt rijk.” (Spr. 10: 4) Deze
Schriftplaatsen toonen duidelijk aan, dat de hand een
sym bool is van w erkzaam heid en dienst, en dat, zoo
zij onw erkzaam wordt, er altijd ontbinding op volgt.
D it wonder of teeken gaf God, en het werd voor
nam elijk verricht voor het welzijn van God’s verbonds
volk op aarde aan het einde der wereld en daarom
bedoeld om hun een speciale les te leeren. (Rom . 15: 4)
D it verbondsvolk, voornam elijk het overblijfsel, heeft
God ter w ille van zijn naam aangenom en en heeft hun
de wegen en m iddelen verschaft en hen uitgerust om
zijn getuigenis aan de wereld uit te dragen. N alatig of
traag te zijn in de vervulling van dien dienst zou zondig
zijn. Jezus spreekt van den „goddeloozen en luien
dienstknecht” die niet werd goedgekeurd. (M atth . 25:
26) Jeh o v a’s getuigen worden aangem aand „n iet traag
te zijn in [des K onings] zaken ; [m aar] vurig van
geest; dient den Heere.” (Rom . 12: 11) „O pdat gij niet
traag wordt, m aar navolgers zijt dergenen, die door ge
loof en lankm oedigheid de beloften beërven.” (H ebr.
6: 12) „D e begeerte des luiaards doodt hem, want zijne
handen weigeren te werken.” (Sp r. 21: 25) Deze
Schriftp laatsen toonen aan dat ongetrouwheid en onw erkzaam heid aan de zijde van den knecht uitloopt in
zonde en dood, terw ijl ijver en getrouwheid in den
dienst de beloofde belooning brengt.
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Het beeld door Mozes gem aakt betreft echter m eer
in het bijzonder diegenen van G od’s verbondsvolk die
tenslotte hun getrouwheid bewijzen. D at beteekent niet
dat er niet een tijd zou kom en w aarin zij in een onrein en toestand zouden zijn. E r was een tijd van
traagheid in den dienst van den H eer aan de zijde van
de gewijden, wanneer de Heere Jezu s verwees in de
gelijkenis van de m aagden toen hij zeid e: ,Toen al de
m aagden sluim erig werden en sliepen.’ (M atth. 25: 5)
Gedurende den W ereldoorlog en eenigen tijd daarna
waren de gewijden bevreesd, en er werd zeer weinig
getuigenis gegeven. Deze traagh eid en nalatigh eid of
dit gebrek aan krachtige w erkzaam heid in het gebrui
ken van de door God verschafte wegen en m iddelen
om Jeh ova God te dienen, bracht de gewijden in een
m elaatschen of onreinen toestand. „E e n m elaatsch m an
. . . is onrein . . . En de m elaatsche in wien de p laag is,
zijne kleederen zullen gescheurd worden, en zijn hoofd
zal kaal zijn, en hij zal een bedekking op zijn bovenlip
hebben, en zal roepen: Onrein, onrein.” — Lev. 13:
44, 45, Eng. vert.
Het was in het ja a r 1922 dat de H eer aan zijn
verbondsvolk hun onreinheid als gevolg van werkeloos
heid in den dienst openbaarde. Een beeld daarvan
wordt verm eld in de profetie van Je sa ja , w aarin deze
profeet G od’s verbondsvolk vertegenw oordigde, en
welke profeet G od’s verbondsvolk voorstelde als zeg
gende: „T oen zeide ik : Wee m ij; want ik verga, dewijl
ik een m an van onreine lippen ben, en woon in het
m idden eens volks dat onrein van lippen is ; want m ij
ne oogen hebben den K oning, den Heere der heirscha
ren gezien.’ (Jes. 6: 5) Deze onreinheid werd blijk b aar
veroorzaakt door gebrek aan activiteit of door traag 
heid in het gebruikm aken van de door God voorziene
wegen en m iddelen om het getuigenis van Jeh ova te
geven, en dit wordt aangetoond door het feit dat de
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profeet gereinigd werd door vuur, dat op zijn lippen
werd gelegd: „T oen vloog een van de serafijnen tot m ij,
en h ad een gloeiende kool in zijne hand, die hij m et
de tang van het altaar genomen h a d ; en hij legde h aar
op m ijn mond, en zeide: Zie, deze heeft uwe lip pen
aangeraakt, en uwe ongerechtigheid is weggenomen,
en uwe zonde is verzoend.” — Jes. 6 : 6 , 7.
De hand van Mozes in zijn boezem stelde voornam e
lijk het tijdvak voor van 1918 tot en m et 1919, toen er
w einig of niets gedaan werd m et betrekking tot het
geven van het getuigenis van Jehova. God zeide tot
Mozes dat hij zijne hand uit zijn boezem moest nem en,
en toen hij h aar uittrok, ontdekte hij dat zij m elaatsch
was, als sneeuw ; en God zeide hem dat hij zijne hand
w eder in zijn boezem m oest steken. „E n hij zeide, Steek
uwe hand wederom in uwen boezem. En hij stak zijne
hand wederom in zijnen boezem, daarna rukte hij ze
uit zijn boezem ; en zie zij was weder als zijn ander
vleesch.” (E x. 4: 7) H et gebod van Jeh ova dat hier ge
geven werd, leert, dat Jeh ova zijn volk niet geheel en
al zal verwerpen, m aar dat, als zij over hun onreinen
toestand onderricht zijn, en zij dan berouw toonen en
ijverig voor den H eer worden, Hij hen wederom in zijn
gunst zal terugbrengen. M erk op dat het bericht luidt
(Eng. vert.) dat hij de eerste m aal zijn hand u it zijn
boezem „tro k ” , m aar de tweede m aal „ruk te Mozes
h aa r uit zijn boezem ” , welke laatste handeling aan 
duidt, dat hij het snel deed en m et kracht en m et een
ijver eigen aan het huis des Heeren. Toen Jeh ova’s
verbondsvolk in 1922 hun onreinheid wegens hunne
onw erkzaam heid in G od’s dienst ontdekte, gelijk door
Je s a ja was geprofeteerd, werden zij onm iddellijk ac
tief en het dienstw erk ging van dien tijd a f aan met
krach t en ijver voort.
Geen genezing van de ziekte der m elaatschheid is
ooit door den mensch gevonden geworden. De eenige
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genezing is door de m acht van Jeh ova, en H ij geneest
enkel diegenen die Hem gehoorzamen. H et „C hristen 
dom ” , gelijk K on in g U zzia, was opzettelijk ongehoor
zaam aan Jeh ova en zal nim m erm eer genezen worden
van de doodelijke ziekte, gesym boliseerd door melaatschheid. De hand van Mozes werd alleen geheeld
na volledige gehoorzaam heid aan het gebod van
Jeh ova. H et verbondsvolk van Jeh ova kan alleen gene
zen en rein gehouden worden door gew illige gehoor
zaam heid en onzelfzuchtige toewijding aan Jehova.
H et derde „teeken ” , d at door Mozes verricht werd,
was het uitgieten van water uit de rivier de N ijl over
den bodem en zijn verandering in bloed. (Ex. 4 : 8, 9)
D aar d it in wezen hetzelfde is als de eerste van de
tien plagen over E gypte, wordt een verklaring van de
verandering van water in bloed eerst verderop in dit
boek behandeld in verband met de tien p lag en .*)
C o n se q u e n t zijn
N u terugkeerende tot het vergoten bloed, dat ge
bru ikt werd, om G od’s verbond ten aanzien van zijn
volk in kracht te zetten: D aar het bloed van het
nieuwe verbond gesprenkeld en dat verbond ingewijd
werd, volgt hier noodzakelijk uit, d at Jeh ova degenen,
die als „een volk voor zijn naam ” zijn aangeduid,
heeft voortgebracht en openbaar gem aakt en d at Hij
hun „een nieuwen n aam ” gegeven heeft (H and. 15: 14;
Jes. 6 2 : 2 ) ; en aan niem and anders dan aan zijn
dienend verbondsvolk verleent God deze eer. Zulke
getrouwe leden van het overblijfsel die nu nog op
aarde zijn, nemen deel aan het „avondm aal des
Heeren” op den B erg Zion, terwijl zij den nieuwen
wijn drinken m et het hoofd van het koninklijk huis,
om dat zij zijn uitnoodiging ontvangen hebben en in
* ) Zie bladzijd en 59— 63.
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de vreugde des Heeren ingegaan zijn. (M atth. 25: 21)
Zij m oeten nu consequent zijn en op die wijze han
delen en spreken als een volk voor Je h o v a’s n aam ;
anders handelen zij niet in overeenstem m ing m et het
drinken van den nieuwen wijn, het sym bool van het
bloed in het nieuwe verbond. Zij m oeten nu daarom
den naam van Jeh ova G od en zijn koninkrijk prediken.
D it is niet volgens eigen verkiezing, m aar absoluut
verplichtend.
H et zou evenmin veroorloofd zijn een vergunning
of toestem m ing om het evangelie van G od’s koninkrijk
te prediken, aan wereldsche instellingen te vragen,
als het van Mozes en A aron ju ist zou zijn geweest
aan P h arao toestem m ing te vragen God te eeren.
„E n daarn a gingen Mozes en A aron henen en zeiden
tot P h a rao : „A lzóó zegt de Heere de God Israëls:
L a a t m ijn volk trekken, d at het m ij een feest houde
in de w oestijn.” (Ex. 5: 1) Bij andere gelegenheden
brachten Mozes en A aron een dergelijke boodschap
aan P h arao. (Ex. 7 : 16; 8: 1 ; 9 : 1) D it was echter
niet een verzoek, opdat P h arao en zijn am btenaren
toestem m ing of vergunning zouden verleenen om J e 
hova te eeren en te dienen, m aar deze boodschap was
een eisch, welke op uitd ruk kelijk bevel van Jeh ova
gesteld werd, dat Ph arao en zijn am btenaren m oesten
ophouden het uitverkoren volk G ods in de uitoefening
van hun vrijheid om vrijelijk Jeh o v a te eeren en te
dienen, te belem m eren. Evenzoo wordt nu het volk,
uitgenom en voor Jeh ova’s naam , nam elijk het over
blijfsel, door Jeh ova uitgezonden en geboden getui
genis te geven aan de regeerders en het zou geheel
inconsequent van hen zijn de regeerders te vragen,
of zij het evangelie m ogen prediken, m aar het is hun
plich t om van Satan en zijn vertegenw oordigers te
eischen, dat zij zullen ophouden Jeh ova’s getuigen
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te belem m eren het evangelie van zijn koninkrijk te
verkondigen.
Ph arao werd niet alleen van G od’s voornemen op
de hoogte gesteld, m aar hem werd ook ruim schoots
tijd en gelegenheid gegeven om zich als G od’s vijand
te identificeeren, door ,de kleederen aan te trekken’
en te toonen aan welke zijde hij stond. H ij werd ver
w ittigd en gewaarschuwd, wat God zou doen, indien
hij voortging zijn volk tegen te werken en niettegen
staande deze kennisgeving en waarschuwing, ging hij
voort zijn h art te verh arden : „T oen zeide de Heere
tot M ozes: P h arao ’s h art is zw aar; hij weigert het
volk te laten trekken.” (Ex. 7: 14) N u worden de
aardsche vertegenw oordigers van Satan genoeg ge
waarschuwd en hebben zij volop tijd en gelegenheid
de kleederen, w aardoor zij zich identificeeren, aan te
trekken, voordat Jeh ova zijn laatste daad tegen hen
verricht. De opperm acht van Jeh ova m oet aan de re
geerders bekendgem aakt worden en zijn getuigen
m oeten G od’s opperm acht en de grootheid van zijn
naam over de geheele aarde verkondigen. (E x. 9 : 16,
Leeser) H et m oet daarom Jeh ova God m ishagen als
iem and aan den tegenbeeldigen P h arao en zijn am b
tenaren toestem m ing vraagt om het evangelie te ver
kondigen. Sedert God geboden heeft dat deze kennis
geving ter w aarschuw ing gegeven m oet worden, moeten
Jeh o v a’s dienstknechten zijn geboden gehoorzam en.
De staf van Mozes werd een slang toen hij voor
Ph arao nedergew orpen werd en was een sym bolische
waarschuwing van de plagen die over P h arao en zijn
organisatie zouden kom en, en w aarvan het hoogte
punt de vernietiging van de eerstgeborenen van E gypte
en de vernietiging van P h arao’s leger in de R oode
Zee was. In het ja a r 1918 kwam de Heere Jezu s tot
den tem pel om te oordeelen tot welke hooge positie
Jeh ova hem had aangesteld. Hij verschijnt daar als
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Je h o v a’s bijzondere vertegenw oordiger, bekleed m et
alle m acht en au toriteit; vanaf dien tijd begon de
vervulling van de profetische u itsp raa k : „Jeh o v a is
in zijn heiligen tem pel: laat de geheele aarde voor
hem zwijgen.” (H ab. 2 : 20, Eng. Vert.) De staf in de
hand van den tegenbeeldigen Mozes is een sym bool
van de autoriteit en m acht, welke Jeh ova geheel aan
Christus Jezus heeft opgedragen. (Zie De W achttoren
1933, bldz. 84 en de Schriftp laatsen die d aar zijn aan 
geh aald.) Nu is de bekendm aking aan de regeerders
der wereld, dat Christus Jezus, de groote R echter,
tot den tem pel gekom en is om te oordeelen, een w aar
schuwing voor al dezulken van de straf, welke God
aan zijn vijanden zal opleggen en w aarvan het hoogte
punt de algeheele vernietiging van de wereld in A r
m ageddon zal zijn.
De staf van Mozes werd door Mozes en Aaron
gebruikt bij de voltrekking van de tien plagen over
E gypte, w aartoe het dooden der eerstgeborenen be
hoorde. In dit verband is Mozes een voorbeeld van
Christus Jezus, terw ijl A aron de leden van het lichaam
van Christus afbeeldde, aan wien „h et getuigenis van
Jezu s Christus” is opgedragen en die getuigenis geven.
Die uitgestrekte staf stelde sym bolisch voor; dat dit
gedaan werd door de autoriteit en het gebod van
Jeh ova God. De plagen over E gypte vormden de
kennisgeving en w aarschuw ing van G od’s voornemen
om zijn w raak tegen al degenen die Hem belem m eren
bij het uitvoeren van zijn voornemens, uit te voeren.
Negen van deze plagen gingen aan de instelling van
het pascha vooraf. H et slachten van het paschalam
en de instelling van het eerste pascha staat recht
streeks m et de tiende p laag in verband. H et is dui
delijk, dat de H eilige Sch rift bew ijst dat de wijze van
G od’s w raak tegen het tegenbeeldige Egypte p laats
vindt na de kom st van den Heere Jezu s tot den tem pel
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om te oordeelen, en het is eveneens duidelijk d at de
tien plagen een tegenbeeldige vervulling over de we
reld van Satan hebben, volgende op de verschijning
van den H eer tot den tem pel om te oordeelen, en
d at deze plagen een tegenbeeldige vervulling hebben
vóór de algeheele uitdrukkin g van G od’s afrekening
m et Satan ’s organisatie. D aar deze gevolgtrekking ju ist
is, beteekent de herdenking van den dood van onzen
Heere Jezus Christus, het tegenbeeldige paschalam ,
nu oneindig m eer voor G od’s volk dan zij tot nu toe
hebben kunnen zien.
Het is zeker dat wij ons nu in de laatste dagen
bevinden, w aarover de apostel P aulus desbetreffend
sp ra k : „E n weet dit, d at in de laatste dagen ontstaan
zullen zware tijden.” (2 Tim . 3 : 1 ) D it is de tijd,
w aarin de „m ensch der zonde” , „d e zoon des verderfs”
open baar gem aakt wordt. De geestelijkheid in het al
gemeen en de R oom sch-K atholieke hiërarchie in het
bijzonder en anderen die deel uit zullen m aken van
den „m ensch der zonde” , worden door den apostel
in 2 Tim otheüs 3 : 2 - 9 beschreven. Deze personen
zijn, terw ijl zij beweren God en zijn koninkrijk te ver
tegenw oordigen, de heftigste tegenstanders van het
koninkrijk en hebben degenen die Jeh ova als een
volk voor zijn naam heeft uitgenom en en die het
getuigenis van Jezu s Christus verkondigen, vervolgd.
Deze tegenstanders van Jeh ova hebben volkom en ge
legenheid gehad de w aarheid te hooren, m aar zij
hebben geweigerd de w aarheid te leeren kennen en
er acht op te slaan ; daarom trekken zij de kleederen
van B a a l aan en m aken zichzelf openbaar als G od’s
groote vijand, w aarover de apostel desbetreffend pro
fetisch sch reef: „Steed s leerende, en nim m er in staat
te zijn tot een kennis der w aarheid te kunnen komen.
Gelijkerw ijs nu Jan n es en Jam b re s Mozes tegenstonden,
alzóó staan ook deze de w aarheid tegen, menschen
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verdorven zijnde van verstand, verw erpelijk aangaande
het geloof. M aar zij zullen niet m eer toenem en; want
hunne uitzinnigheid zal allen open baar worden, ge
lijk ook die van gene geworden is.” — 2 Tim . 3: 7-9.
H et blijk t nu duidelijk aan degenen die zich den
H eer gewijd hebben, dat de tien plagen die over
E gy p te kwam en, profetisch waren. Indien deze plagen
of een gedeelte daarvan een tegenbeeldige vervulling
hebben gehad, kunnen wij dan nu niet verwachten,
dat de H eer aan zijn getrouwen de beteekenis d aar
van laat zien en hen ook toestaat te zien w at al deze
plagen te beteekenen h ebben ? (Jes. 42: 9) Een be
schouw ing van deze tien plagen over E gypte in be
trekking tot de herinnering aan den dood van den
Heere Jezu s Christus, schijnt nu zeer geschikt te zijn.

De Plagen
Jeh ova spreekt van de plagen die over Egypte
kwam en als van „w onderen” en „teekenen” . (E x. 3:
20; 8 : 23 ; 10: 1) „D och ik zal P h arao ’s h art verharden,
en ik zal m ijne teekenen en m ijne w onderen in Egypteland verm enigvuldigen.” (E x. 7 : 3) „H oe hij zijne
teekenen stelde in E gypte, en zijne w onderheden in
den velde Zoans.” (Ps. 78: 43) H ieruit volgt niet,
dat de tegenbeeldige vervulling van deze teekenen en
w onderen of plagen in dezelfde tijdsvolgorde zouden
zijn, als zij in het beeld plaatsgrepen. Zij verschillen
in tijdsvolgorde van de zeven laatste plagen, welke
in het zestiende hoofdstuk van de O penbaring be
schreven worden en w aarvan de laatste p laag de eenige
uitzondering schijnt te zijn. W etende, dat de H eilige
Sch rift van tevoren geschreven werd voor de onder
richting, het vertrouwen en den troost van het over
blijfsel, is het redelijk te verwachten, dat deze tee
kenen en wonderen aan het overblijfsel bekendge
m aak t zullen worden, terw ijl het nog op aarde is.
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Een van de redenen w aarom Jeh o v a Satan heeft
toegestaan zijn afschuw elijk werk gedurende al de afgeloopen eeuwen voort te zetten, wordt door Hem
verklaard als „o p d a t m ijn naam over de geheele aarde
bekendgem aakt worde” . (Ex. 9 : 16) De bekendm aking
van Jeh o v a’s naam over de geheele aarde heeft plaats
aan het einde der wereld en sedert de kom st van
den Heere Jezus tot den tem pel gebruikt God zijn
volk, dat voor zijn naam uitgenom en is, in verband
daarm ede, precies zooals hij Mozes en A aron in
E gypte gebruikte: „H ij zond Mozes zijnen knecht,
en A aron dien hij verkoren h ad : zij deden onder
ben de bevelen zijner teekenen, en wonderwerken in
het land van Cham .” (Ps. 105: 26, 27) De tegenbeel
dige M ozes en A aron vormen Je h o v a’s dienstknecht,
wien Jeh ova opgedragen heeft, zijn boodschap aan
de wereld te brengen. Christus Je zu s is het Hoofd
van dien dienstknecht en werd door Mozes afgebeeld,
waarvan A aron de lichaam sleden, w aartoe het over
blijfsel behoort, afbeeldde.
Jeh ova spreekt van zijn getuigen, zijn woorden toe
passende op den „d a g des H eeren” , welke nu zijn
gelijk ,een altaar voor den H eer en een p ila ar aan
de grens van E gy p te’. Jeh ova zegt in verband hier
m ede: „E n hij zal zijn tot een teeken en tot een
getuigenis den Heere der heirscharen in E gyp telan d.”
(Jes. 19: 19, 20) De tijd van de vervulling van deze
profetie van Je sa ja is in den dag wanneer God Satan ’s
organisatie voor het eerst ter verantw oording roept
en d aarn a zijn w raak tegen h aar bekendm aakt. J e 
hova heeft zijn getrouwen, de geestelijke Israëlieten,
uitgenom en en hen tot getuigen gem aakt om zijn naam
op aarde bekend te maken. De profetie van Jerem ia
neemt hierop betrekkin g: „G ij die teekenen en won
deren gesteld hebt in E gyptelan d tot op dezen dag.
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zoo in Israël als onder andere m enschen, en u eenen
naam gem aakt hebt gelijk hij is te dezen d age: en
hebt uw volk Israël u it E gyptelan d uitgevoerd door
teekenen en door wonderen, en door eene sterke hand
en door eenen uitgestrekten arm en door groote ver
schrikkingen.” — Jer. 3 2 :2 0 , 21.
Door Jeh o v a’s profeet wordt geschreven: „H ij zond
onder hen de hittigheid zijns toorns, verbolgenheid
en verstoordheid en benauw dheid, m et uitzending van
booze engelen.” (Ps. 7 8 : 49, Eng. V ert.) D it heeft
zinnebeeldig betrekking op de plagen van Egypte,
en de zinnebeeldige „booze engelen” schijnen hier
duidelijk betrekking te hebben op den H eere Jezus
Christus en het getrouwe overblijfsel op aarde als
leden van zijn lichaam . Deze gevolgtrekking is in h ar
m onie m et de H eilige Sch rift als wij in gedachte
houden, dat het woord boos niet behoeft te beteekenen
goddeloos, m aar dat het datgene beteekent dat on
geluk, ram pen en straf over de kw aaddoeners brengt.
Eén vertaler van dezen tekst geeft het aldus weer:
,,Een zending van ongeluksboodschappers.” (R o th .)
Jeh o v a’s getuigen m aken nu zijn boodschap van on
geluk, ram pen en straf tegen Satan ’s organisatie,
beiden de zichtbare en onzichtbare, bekend. Dit ver
schaft ons de draad van het verstaan van de tegen
beeldige vervulling van de tien plagen die over Egypte
kwam en en laat zien, d at Jeh ova zijn getuigen op
aarde in verband daarm ede gebruikt.
De eerste negen plagen waren duidelijke verkla
ringen en kennisgevingen van Jeh o v a’s opperm acht
en daardoor worden Je h o v a’s en Satan ’s organisatie
duidelijk aan het licht gebracht. De tiende p laag
bracht de verlossing van Jeh ova’s volk van Satan ’s
organisatie en hun bevrijding uit E gypte. Zulke plagen
worden voor P h arao verricht en vormen daarom de
kennisgeving aan hem, en de tegenbeeldige vervulling
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der plagen m oet voor Satan en zijn organisatie zijn,
welke de kennisgeving en waarschuwing voor Satan en
zijn organisatie vormen. Wij weten, dat Jeh ova niet
verantw oordelijk is voor de economische depressie,
ram pen en ongelukken, die over de volkeren der
w ereld gekomen zijn, om dat uitd ruk kelijk in zijn
W oord verklaard wordt, dat Satan deze ram pen ge
b rach t h eeft; daarom konden de eerste negen plagen
die over E gyp te kwam en niet terecht van toepassing
zijn op zulke ram pen. De tegenbeeldige vervulling
zou niet die ram pen zijn die in O penbaring 12: 12
genoem d worden. Zij moeten eenige sym bolische beteekenis hebben, zooals de zeven laatste plagen van
het zestiende hoofdstuk der O penbaring. Iedere plaag
is een bijzondere ongeluksboodschap, en deze bood
schappen, die in den tegenwoordigen tijd aan Satan ’s
organisatie gebracht worden, hinderen, verontrusten
en plagen Satan en zijn organisatie en zijn voorboden
van hun val. D aar de plagen, die over E gypte kwam en,
een kennisgeving en w aarschuw ing vorm den, m oet dit
bij de tegenbeeldige vervulling een kennisgeving en
w aarschuw ing zijn.

De eerste Plaag
Jeh ova gebood Mozes zekere teekenen in Egypte
te doen, eerst voor de Israëlieten en daarn a voor
P h arao, wat ten doel had, in het overtuigend bewijs
te voorzien dat Jeh ova God is, en d at M ozes als G od’s
vertegenw oordiger n aar Egypte gezonden werd. De
derde van deze teekenen vorm de, toen deze door
M ozes en A aron voor Ph arao gedaan w erd, de eerste
p laag die over E gypte kwam. Dit teeken o f wonder
was het veranderen van het water in bloed. (Ps. 78:
43, 44; 1 0 5 :2 9 ) Je h o v a’s gebod aan Mozes in be
trekking tot de eerste p laag wordt in Exodu s 7 : 14-25
verm eld. Mozes, daar voor Ph arao verschijnende, was
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een voorbeeld van Christus Jezus, den rechtvaardiger
van Jeh o v a’s naam . De staf die Mozes oph ief, stelde
de goddelijke autoriteit voor, die Jeh ova hem verleend
had, en stelt op zinnebeeldige wijze de goddelijke
autoriteit voor die door Jeh o v a aan Jezu s verleend
werd, welke zinnebeeldig de autoriteit en de m acht
van den Heere Je zu s voorstelt, om den vijand te ver
dringen en zijn volk te verlossen, welke autoriteit hem
door Jeh ova verleend werd. A aron die m et Mozes
m edew erkte beeldde in de tegenbeeldige vervulling
het overblijfsel op aarde af, dat de plichten van ge
tuigen, aan wie het getuigenis van Jezu s Christus is
opgedragen, vervult, en dat A aron den staf gebruikt,
toont aan, dat deze getuigen volgens goddelijk bevel
handelen. God h ad het verrichten van dit teeken en
w onder voor Ph arao bevolen.
„M ozes nu en A aron deden alzóó gelijk de Heere
geboden h a d ; en hij h ief den staf op en sloeg het
w ater, dat in de rivier was, voor de oogen P h arao ’s
en voor de oogen zijner knechten; en al het water
in de rivier werd in bloed veranderd.” (Ex. 7 : 20)
H et water van de rivier de N ijl beeldde het com m er
cieele deel van Satan ’s organisatie af. E gypte was ge
heel afhankelijk van het water van de N ijl, daar dit
een m iddel was, w aardoor zij handel kon drijven;
daarom was dit water voor de Egyptenaren een levensen bestaansm iddel. H et veranderen van het water in
bloed stelde den dood voor. Satan beweerde dat hij
de rivier de N ijl voor zichzelf gem aakt h a d ; hetgeen
beteekent dat zij zijn bezitting was. (Ezech. 29: 1-3)
De volkeren der w ereld en velen die zich den H eer
gewijd hebben, zijn er eertijds toe gebracht te gelooven
dat de handel een onontbeerlijke levensbehoefte is
om het leven der m enschheid in stand te houden. In
de laatste jaren heeft G od’s verbondsvolk geleerd dat
de handel door Satan georganiseerd en gebruikt werd
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als een m iddel om over de m enschen m acht uit te
oefenen en ze van Jeh ova God a f te keeren. D it teeken
of wonder werd voor de Israëlieten gedaan, en toonde
aldus aan, dat God s verbondsvolk eerst de beteekenis
van den handel m oest leeren en dat het de instelling
van Satan is ; en vervolgens m oeten zij hetzelfde aan
de regeerders en het volk bekendm aken, nam elijk,
dat de handel een volledig deel van Satan ’s organisatie
is, welke hij heeft gebruikt om de volkeren te m is
leiden en te verdrukken en om zijn bloeddorstig en
doodverspreidend werk u it te voeren.
Het veranderen van het water in bloed beeldde af
of voorschaduwde een boodschap van w aarheid, welke
zoowel in tegenw oordigheid van Satan ’s zichtbare
helpers bekendgem aakt wordt, als in die van het on
zichtbare deel van zijn organisatie. In het beeld was
het een kennisgeving en w aarschuw ing aan Pharao.
In het tegenbeeld m oet het een kennisgeving en w aar
schuwing aan den tegenbeeldigen Ph arao en zijn or
ganisatie zijn. De vervulling van het profetische beeld
begon m et de vergadering van G od’s volk te Colum bus,
Ohio, in Ju li 1924, op welken tijd open lijk bekend
gem aakt werd, dat de handelsreuzen, die de voornaamsten van de kerkelijke systemen dezer w ereld zijn, en
w aarvan allen een deel van Satan ’s organisatie zijn,
de voornaam ste regeerders of vertegenw oordigers van
Satan op aarde vorm en, die over het volk heerschen
en het verdrukken. D aar werd toen een resolutie aan 
genomen en vervolgens wijd en zijd gepubliceerd, on
der den titel E E N A A N K L A C H T . Zijn verspreiding
strekte zich over de geheele „C hristen h eid” in ver
schillende talen uit. Deze bevatte de verklaring, en
de kennisgeving werd aan de regeerders en het volk
gebracht, dat Satan ’s organisatie dood aanbrengt,
en dat de hoop der m enschheid het koninkrijk Gods
is. D it was een kennisgeving en w aarschuw ing aan

Het nieuwe Verbond
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Satan ’s organisatie van G od’s voornem en om zijn w raak
geheel tegen die goddelooze organisatie u it te drukken
en dat Hij dit te zijner bestem den tijd doen zou. —
Zie De W achttoren 1933, bldz. 94.
D ie kennisgeving en w aarschuw ing werd vijf jaren
voordat de groote economische depressie begon en
die tot op heden voortduurt, gegeven. Sedert dien
tijd zijn Jeh o v a’s getuigen voortgegaan de aandacht
van de regeerders en het volk te vestigen op het feit,
dat Satan de m aker en sch epper van den handel is,
w aardoor het volk op afschuw elijke wijze verdrukt
werd, en welke gediend heeft als een groote sm aad
voor G od’s heiligen naam , en dat zij vernietigd zal
worden in de rechtvaardiging van Jeh o v a’s naam . Dit
getuigenis, dat voortdurend door Jeh o v a’s getuigen
gegeven wordt, en het Sch riftu urlijk bewijs dat ter
ondersteuning daarvan w ordt voorgelegd, hebben een
groote p laag voor de organisatie van Satan gevormd
en vorm en die nog steeds. Zijn zichtbare vertegen
w oordigers kunnen niet antwoorden op deze duide
lijke w aarheden, en daarom worden zij gekweld als
zij ze hooren.
Evenals het w ater van de rivier in bloed veranderd
werd, en dit den dood ten gevolge had, zoo hebben
de menschen in de afgeloopen jaren geleerd, dat
handel, in plaats van hun leven en geluk te brengen,
een groot verdrukkend systeem is, dat zeer veel lijden
en dood ten gevolge heeft. Even als de volkeren van
Egypte bij de rivier groeven om levenonderhoudend
water te vinden om dit te drinken, brengen nu de
regeerders en degenen die niet hen verbonden zijn,
vele hulpm iddelen bij hun poging om de wereld van
de depressie te bevrijden en datgene te vinden, dat
hun tegenw oordige organisatie in stand zal houden.
A l deze ontwerpen en plannen, die door hen gem aakt
w orden, verontachtzam en God en de zichtbare helpers
3
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van Satan weigeren acht te slaan op de boodschap
van God m et betrekkin g tot zijn koninkrijk, welke
Hij aan het volk laat brengen.
M aar de toovenaars van E gypte werkten sam en,
opdat Ph arao zijn hart zou verharden. Ook zij ver
anderden door hun toovenarijen het water in bloed.
(Ex. 7 : 22) De m oderne toovenaars, nam elijk de
geestelijken en de godsdienstige leeraars van Satan ’s
organisatie, m et in begrip van de „m ensch der zonde” klasse, verzetten zich tegen den H eer en zijn voor
nem ens door hun verbondenen en de m enschen toe
te spreken en te zeggen d at het water der w aarheid,
nam elijk het getuigenis, d a t Jeh o v a’s getuigen ver
kondigen, doodverspreidend is ; en aldus veranderen
zij het water der w aarheid in bloed. In p laats van
het getuigenis van Jezu s C hristus als een w aarschu
wing te ontvangen, bew eren de geestelijken en hun
verbondenen, d at al de benauw dheid, ram pen en
economische depressie die n u over de wereld gekomen
zijn, van Jeh ova afkom stig zijn. H et is de boodschap
der w aarheid die Satan s vertegenw oordigers kwelt,
en door te weigeren h ierop acht te slaan, gaan zij
voort hun harten tegen G o d te verharden. — Zie
De W achttoren van Ju n i 1933.
H et veranderen van het w ater van de rivier de N ijl
in bloed was een van de tien plagen, en in verband
m et de eerste p la a g staat geschreven: „A lzoo werden
zeven dagen vervuld n a d a t de Heere de rivier geslagen had. (E x. 7: 25) „Z ev en ” is een goddelijk sym 
bolisch getal van volkom enheid, en zooals het h ier
gebruikt wordt, beteekent het b lijk b aar d at het ge
tuigenis van kennisgeving en w aarschuw ing aan S a 
tan s organisatie van af dien tijd m oet voortgaan, tot
dat Satan ’s organisatie zw icht voor den rech tm atigen
H eerscher en R ech tvaard iger der wereld of anders
algeheele vernietiging lijd t. D aarom volgt hieruit dat
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als de tien plagen op tegenbeeldige wijze vervuld
en uitgevoerd zijn, de volkom en om verw erping van
Satan en zijn organisatie zal komen.

De tweede Plaag
Satan is geheel verdorven, en velen van zijn zicht
b are vertegenw oordigers geven b lijk van hun totale
verdorvenheid. God gaat voort hun een kennisgeving
en w aarschuw ing te geven. De tweede p laag van
E gypte was die van de kikvorschen. „H ij zond . . .
vorschen, die hen verdierven.” (Ps. 78: 45) „H u n
lan d brach t vorschen voort in overvloed.” (Ps. 105: 30)
H et verh aal van de tweede p laag staat in Exodus 8:
1-15 geschreven. Jeh ova gebood Mozes, het beeld van
Christus Jezus, tot A aron, het beeld van het aardsche
m ondstuk van den H eere Jezu s, nam elijk Jeh o v a’s
getuigen, te zeggen, voort te gaan m et het uitvoeren
van de tweede p la a g : „V oorts zeide de H eere tot
M ozes: Zeg to t A aron : Strek uwe hand u it m et uwen
staf over de stroom en en over de rivieren en over
de poelen, en doe vorschen opkom en over Egypteland.
E n A aron strekte zijne hand u it over de wateren
van Egypte, en d aar kwam en vorschen op en bedekten
E gyptelan d.” — Ex. 8 : 5 , 6.
De uitgestrekte hand die den staf vasthield, welke
b lijk b aar M ozes’ staf was, stelde voor en beeldde af
de m acht en autoriteit van Jeh ova G od die aan
Christus, den Grooteren M ozes, verleend is, en door
hem aan de aardsche leden van zijn organisatie, de
dienstknechtklasse, die de boodschap of het getuigenis
van Jeh ova voor de regeerders en het volk bekend
m aakt. (Ezech. 2 : 9, 10; De W achttoren 1933, bldz 88)
De rivieren en de poelen en andere wateren beeldden
de volkeren der wereld af, in het bijzonder die van
de „C hristen h eid” . Vorschen zijn „m oerassprin gers”
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en bewonen ondiepe wateren of m oerassen. Zij geven
den schijn groote w ijsheid en gew ichtigheid te bezitten
en m aken een luid en disharm onisch law aai, en deze
stellen in het bijzonder de volksm enners onder het
volk voor, die verschillende m eerdere hulpm iddelen
voor de redding der wereld aan de hand doen; b ij
voorbeeld, de socialisten, bolsjew isten, com m unisten,
en degenen die tot de Christian Science behooren, en
de verschillende elem enten van den georganiseerden
godsdienst. Vorschen zijn onrein; en dat zij uit de
wateren van E gypte kom en, dat wil zeggen, de wereld,
toont aan, dat hetgeen zij voorstellen, van Satan ’s
organisatie is. — Zie L ich t, B an d 2, bldz. 42, Eng. Uitg.
H et was de uitoefening van goddelijke m acht en
autoriteit, die de oorzaak was dat de vorschen op
kwamen en aan de kaak gesteld werden, w aardoor de
menschen gekweld w erden; welke tegenbeeldig de ge
zaghebbende uitoefening door Jeh o v a’s dienstknechten
is, m et inbegrip van degenen die nu op aarde zijn,
van de m acht en de opdrach t om de boodschap van
kennisgeving en waarschuwing aan de vijandelijke
organisatie te geven, en welke de vele zoogenaam de
„h ulpm id delen ” voor het m enschelijk geslacht ont
m askert. H et blijkt, dat de tweede p laag die op tegen
beeldige wijze vervuld werd, over Satan ’s organisatie
begon vanaf het ja a r 1927 en vervolgens en overeen
kom t m et de zesde bazuin van de O penbaring. (9:
13-21) De feiten, welke met de tegenbeeldige ver
vulling van deze p laag in verband staan, zijn deze:
Te Toronto, Ont., werd voor een groot zichtbaar
gehoor en voor de radio, w aarvan de luisteraars een
nog veel grooter gehoor vormden, een boodschap van
het W oord des H eeren in den vorm van een resolutie
m et bewijzen, die h aar ondersteunden, aangenom en
en „A A N D E V O L K E R E N D E R C H R IS T E N H E ID ”
gericht. De boodschap die bij die gelegenheid uit
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gezonden werd, werd d aarn a gedrukt en bij m illioenen
onder de volken der aarde en in vele talen verspreid.
O nder m eerdere zeide die boodschap in hoofdzaak
het volgende: ,De zegeningen, w aarnaar zoo door het
volk verlangd wordt, kunnen nooit door een of ander
onrechtvaardig systeem van de ,Christenheid’ of een
of andere organisatie van het zoogenaam de ,Christen
dom ’ kom en, daar deze een deel van Satan s organ i
satie vormen, en er is geen reden voor het volk om
dit huichelachtige en verdrukkende systeem, dat het
verblind, m isleidt en van God afkeert, te steunen.
Vervolgens, dat Jeh ova God in dit uur van benauw d
h eid de volkeren verzoekt om de ,Christenheid’ en al
h aar m isleidende systemen en organisaties te verzaken
en voor altijd te verlaten, om dat deze allen tot de
duivelsche organisatie behooren.’ -— Zie Licht, B an d
Een , bldz. 163, Eng. Uitg.
T en tijde van de bekendm aking van die boodschap
vierde het frauduleuze en verdrukkende handelsstelsel,
w aardoor de rijken steeds rijk er werden en het volk
verdrukt werd, hoogtij. T en tijde van de bekend
m aking van die boodschap begonnen m annen en
vrouwen een groot gekrakeel aan te h effen door de
publieke pers en andere m iddelen, terwijl zij rede
voeringen hielden en de m enschen ophitsten en voor
wendden groote w ijsheid te bezitten en zeer veel ophef
m aakten van de bekw aam heid van hun verschillende
systemen om den wensch van het volk in vervulling
te doen gaan, w aardoor de door Jeh o v a’s getuigen
verkondigde boodschap gebrandm erkt werd, als van
Satan afkom stig te zijn. T ot deze ongeluksprofeten
behooren de geestelijkheid en hun nieuw sbladen even
goed als de algemeene pers. A l deze dingen waren
de uitdrukkin g van m enschenw ijsheid en zijn alle
tegengesteld aan G od’s koninkrijk onder Christus.
T ot deze ongeluksprofeten behoort de „m ensch der
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zonde "k lasse (Jan n es en Jam b res) die m et de publieke
pers sam engaat en de geestelijkheid en andere volks
m enners om tegen Je h o v a ’s getuigen en de boodschap
der w aarheid, die door hen verkondigd wordt, te
spreken. Velen die dachten dat zij tot G od’s volk be
hoorden, werden door deze bedriegers m isleid en
gaven aanstoot aan Jeh o v a en Christus, en vielen af,
terw ijl zij zich open lijk bij Satan ’s organisatie aan
sloten. Som m igen van hen die aanstoot gaven, zeiden
in h oofdzaak: „W as de radiorede m eer gem atigd ge
weest, dan zou de N ationale Broadcastin g Com pany
het voortdurend gebruik van zijn faciliteiten aan het
Genootschap toegestaan hebben.” N iets van zulk „vorschengekw aak” kwam n atuu rlijk van Je h o v a’s ge
tuigen, m aar van diegenen, die het koninkrijk tegen
stonden; en het feit, dat Jeh o v a’s getuigen de aan
dacht op deze bedriegers vestigden en hen open baar
m aakten, als van den Duivel te zijn, en de H eilige
Sch rift ter ondersteuning hiervan aanhaalden en aan 
toonden, dat geen van die ontwerpen van G od was,
m aakte de „kw akers” toornig. — Je r. 23: 16-21, 31, 32.
De bovenaangehaalde boodschap die het gekwaak
der vorschen open baar m aakte, werd zoowel onder
het officieele elem ent van Satan ’s zichtbare organi
satie als aan het volk overhandigd en Satan beïn
vloedde zijn waanwijzen om te trachten d it goed te
m aken door zelf eenige vorschen voort te brengen.
„T oen deden de toovenaars óók alzoo m et hunne be
zweringen, en zij deden vorschen over E gyptelan d
opkom en.” (Ex. 8 : 7 ) Deze latere vorschenboodschappen kwam en niet van de kw akers onder het gewone
volk, m aar zooals de Sch rift verklaart, „u it den m ond
van den d r a a k ,. . . het beest, en . . . de valsche p rofeet”,
het officieele elem ent van den Duivel en zijn orga
nisatie. (Openb. 16: 13, 14) Deze laatste Sch riftp laats
geeft den sleutel van de beteekenis van de vorschen
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van de tweede p laag die over E gyp te kwam. Deze tekst
in de O penbaring en de teksten die in verband staan
m et de Egyptische plagen, zijn de eenige plaatsen in
den B ijb el, w aar vorschen w orden verm eld, en beiden
toonen aan dat zij de beestachtige en frauduleuze
bew eringen, die door Satan en zijn organisatie ge
m aak t worden, voorstellen, welke de Heer door
zijn m acht en autoriteit heeft ontm askerd.
Zie
Licht, B an d Twee, bldz. 42—51, E n g. Uitg.
D e p laag der vorschen h eeft in geen enkel opzicht
betrekking op Jeh ova’s getuigen of de boodschap die
door hen bekendgem aakt wordt, m aar die p laag toont
aan, w at het resu ltaat is van de bekendm aking van
de goddelijk gegeven boodschap, om dat de boodschap
de ontm askering van deze verschillende pocherijen en
valsche beweringen tot resu ltaat heeft. H et sterven
der vorschen beteekent niet, d at Jeh ova's getuigen
ophielden m et de bekendm aking van de boodschap
der w aarheid, om dat Jeh ova gebiedt, dat zij m et hun
werk voort m oeten g a a n ; m aar het schijnt te beteekenen, d at de m enschen, die voor redeneering vat
b a a r zijn, beginnen in te zien d at deze ongelukspro
feten geen w erkelijk m iddel hebben, dat zegen voor
het volk brengt, en zij houden op n aar hen te luisteren.
H et officieele deel van Satan ’s organisatie werd zeer
verstoord door het gekw aak van de tegenbeeldige
vorschen, en vreezende, d at deze hun plannen zouden
belem m eren, trachten zij, evenals P h arao, zich van
deze kikvorschenplaag te bevrijden. — Ex. 8: 8.
De vorschen van E gy p te stierven niet allen, m aar
alleen die, welke op het lan d en in het huis van
P h arao en zijn officieele fam ilie waren. Al de andere
vorschen bleven in de rivieren. (E x. 8: 11) De bood
schap van G od’s koninkrijk, w elke in 1928 gepu bli
ceerd werd, toonde in het bijzonder aan, dat alle
pogingen om te regeeren door verschillende a c tie s
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en volksm enners, zooals hierboven beschreven, m oes
ten falen, om dat alleen G od’s koninkrijk onder Chris
tus datgene kan brengen, wat de wensch van de
menschen is. (Zie Regeering, bldz. 2 5 3 -258) Deze
boodschap werd zoo goed als aan het geheele zicht
bare deel van Satan ’s organisatie in de „C hristen h eid”
gebracht. Satan en zijn officieele aanhangers zijn b lijk 
b aar eenigszins voldaan geweest door te gelooven, dat
zij door zulke volksm enners niet ten val gebracht
zullen worden, m aar d at hun eigen schem a’s, nam e
lijk de valsche onreine boodschappen die uit den
m ond van den Duivel, zijn beest, en zijn valschen
profeet, kom en, het redm iddel om de m enschheid
te regeeren, aankondigen.
De boodschap die in het boek R egeering verm eld
staat, dat in 1928 verscheen, m aakt verder de vele
valsche systemen en pogingen om te regeeren bekend,
en toont aan, dat het eenig m ogelijke m iddel voor
de zegening der menschen door G od’s koninkrijk is.
De boodschap der w aarheid vertoornt daarom Satan ’s
organisatie, het tegenbeeldige Egypte, w aarvan de
leden hun harten verharden. Een verder getuigenis
van kennisgeving en w aarschuw ing m oet gegeven
worden, dat Satan ’s organisatie zal kw ellen en dat
voor de eer van Jeh ova’s naam zal zijn.

HOOFDSTUK III

ZIJN NAAM
EH O V A ’S voornemen, toen H ij Mozes n aar Egypte
zond, was in h oofdzaak, om de heerschende klasse
van E gypte en het Egyptische volk het bewijs voor
te leggen, dat Hij de hoogste God is. Toen Jeh ova den
Heere Jezus, den tegenbeeldigen Mozes, n aar de aarde
zond, was zoowel bij zijn eerste als bij zijn tweede
kom st het hoofddoel, de schepping der wereld te be
wijzen, dat Jeh ova de A lm achtige is, en dat niem and
Hem gelijk is. D it doet H ij om zijns naam s wil, opdat
allen m ogen weten, dat leven en de daaraan verbonden
zegeningen van God en slechts van God komen. Deze
gevolgtrekking wordt door zijn tot Mozes gerichte
woorden bew ezen: „D e Egyptenaren zullen weten,
dat ik Jeh ova ben.” (E xod u s 7 : 5) V oorts wordt deze
bewezen door de woorden van Jezus, als hij zegt.
„D it is het eeuwige leven, dat zij u kennen den eenigen
w aarachtigen God en Jezu s Christus dien gij gezonden
hebt.” (Joh an n es 17: 3) Mozes was Jeh ova’s w erktuig
in Egypte, om de tastbare bewijzen voor het volk
te brengen. Jezu s Christus is Jeh o v a’s w erktuig of
„h a n d ” , w aardoor hij het bewijs aan de geheele
w ereld voorlegt.
D aar het G od’s voornemen is, aan schepselen, die
m et verw achting de rech tvaardiging van zijn heiligen
n aam tegem oet zien, inzicht te geven, — en dit deed
Hij in Egypte door de plagen
zoo zien wij nu, dat
de tegenbeeldige plagen in vervulling van het voor
beeld uit zekere, u itdrukkelijk vastgelegde m iddelen
bestaan, om de volkeren der wereld tot het inzicht
te brengen, dat Jeh ova de ware God is en dat zijn
koninkrijk gekomen is, en dat zijn tijd, w aarin de
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m acht des onderdrukkers wijken en de menschen b e
vrijd worden m oeten, gekomen is ; daarom m oet Satan
hen vrij laten of volkom en vernietigd worden. Jeh ova
doet dit alles om zijns naam s w il; wat er dus in
E gyp te gebeurde, was en is een gedenkteeken voor
Jeh o v a’s naam . W at op aarde door Christus en zijn
getrouw overblijfsel gedaan wordt, dient tot herinne
ring aan den naam van Jeh ova, den waren God. De
plagen over Egypte bereikten hun hoogtepunt in het
slachten van het paschalam , dat den dood van Christus
Jezu s voorschaduw de, en zijn trouwe navolgers ver
kondigen sedert zijn dood, door het houden van het
gedachtenisfeest, den dood onzes Heeren, den dood
van den rechtvaardiger van den naam van Jehova.
Op de tien plagen volgde onm iddellijk de vernietiging
van het leger van P h arao, en dit voorschaduw t, dat
onm iddellijk na de tegenbeeldige vervulling van de
plagen de vernietiging van de organisatie van Satan
in A rm ageddon m oet volgen.
A ls wij de tegenbeeldige vervulling der plagen be
spreken, m ogen wij Jeh ova’s getuigen niet m et vor
schen of w elke andere schepselen, die den menschen
leed veroorzaken dan ook, vergelijken. De vorschen
kwam en als een p la a g over E gypte, n ad at Mozes en
A aron goddelijke autoriteit en m acht uitgeoefend
hadden. H et onheil of het zware leed over het tegen
beeldige E gyp te w ordt veroorzaakt door de verkon
diging van de door G od gegeven boodschap der w aar
h eid, die aan de schepselen van Satan ’s organisatie
kennis brengt, en deze kennis is een pijn en een last
voor degenen, die tot deze organisatie behooren. De
verlossing en bevrijding der Israëlieten u it de ver
drukking van E gyp te was slechts een om standigheid,
die aan de rechtvaardiging van den naam van Jeh ova
verbonden was. Evenzeer zijn de verlossing en be
vrijding der m enschheid en in het bijzonder de be-
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vrijding van de vergadering Gods aan de rechtvaar
diging van den naam van Jeh ova ondergeschikt. Deze
verlossing en bevrijding bewijzen echter, dat in de
groote strijdvraag het recht aan Jeh o v a’s zijde ligt.
B ij de beschouwing van de tegenbeeldige vervulling
der Egyptische plagen m oeten wij, om de w aarheid,
die op deze vervulling betrekking heeft, n aar w aarde
te kunnen schatten, begrijpelijkerw ijze steeds beden
ken, dat de rechtvaardiging van den naam van Jeh ova
de hoofdzaak is, om een w aardeering voor deze w aar
h eid te hebben. D oordat Jeh ova vóór het dooden der
eerstgeborenen en vóór de vernietiging van het leger
van Ph arao deze plagen over E gypte bracht, schonk
Hij P h arao ruim schoots de gelegenheid, zijn eischen
in te w illigen en zijn volk te laten trekken of ander
zijds zijn h art te verharden en vernietigd te worden.
Evenzoo zendt Jeh ova in verband m et de tegenbeel
dige vervulling dezer plagen waarschuwende aan 
kondigingen tot Satan ’s organisatie en laat hem en
zijn vertegenw oordigers een ruim e gelegenheid, zich
uit vrijen wil aan Jeh ova te onderw erpen of anders
zins uitgeroeid te worden. Wij w illen deze plagen nu
nog verder bespreken.

Derde Plaag
De derde p laag over E gyp te was de lu izen p laag:
„V oorts zeide de Heere tot M ozes: Zeg tot A aron :
Strek uw staf u it en sla het stof der aarde, dat het
tot luizen worde in het gansche E gyptelan d. E n zij
deden alzoo; want A aron strekte zijne hand u it m et
zijnen staf en sloeg het stof der aarde, en d a ar werden
vele luizen aan de m enschen en aan het vee: al het
stof der aarde werd luizen, in het gansche E gy p te
land.” (Exodus 8 : 16, 17) Luizen hebben een voor
liefde voor vuil en worden gevonden bij schepselen,
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die gewoonlijk onrein en vuil zijn. H et m et luizen
vertaalde grondwoord beteekent „b ijten ” ; en deze
bijtende of knijpende luizen waren voor de E gypte
naren of wie dan ook, die door dit ongedierte gebeten
werden, een gruw elijke last of plaag. Mozes kreeg de
opdracht, aan A aron te zeggen, zijn staf uit te strekken
en het stof der aarde te sla a n ; dit wijst er op, dat
het de op Christus en van hem op het overblijfsel
op aarde overgedragen goddelijke m acht en autoriteit
is, die deze tegenbeeldige bijtende luizen over de
wereld, die Satan ’s organisatie is, laat komen. De
luizen beteekenen of stellen datgene voor, wat door
de door Jeh ova’s getuigen verspreide boodschap der
w aarheid bew erkt wordt, die de onreine organisatie
van Satan en in het bijzonder degenen die daarin
posities bekleeden, zeer bedroeft, plaagt en bijt.
Het zichtbare deel van Satan ’s organisatie, in het
bijzonder het deel, dat de „C hristenheid” genoemd
wordt, is een onrein en gruwelijk systeem en een voor
luizen zeer gunstige behuizing. De „C hristen h eid”
stelt de huichelachtige bewering op, aan de zijde des
Heeren te staan, terw ijl zij in w erkelijkheid een be
standdeel der goddelooze organisatie van Satan is.
H erodes A grip p a de E erste, die Jaco b u s doodde en
Petrus in de gevangenis liet zetten, gaf zich voor een
vertegenw oordiger van God uit, was in w erkelijkheid
echter bet w erktuig Satans. Van hem wordt gezegd,
dat bij aan een verschrikkelijke en luizige ziekte stierf.
„E n op een gezetten dag, Herodes een koninklijk kleed
aangedaan hebbende, en op den rechterstoel gezeten
zijnde, deed een rede tot h en ; en het volk riep hem
to e: Eene stem Gods en niet eens m enschen! en van
stonde aan sloeg hem een engel des H eeren, daarom
dat hij Gode de eer niet g a f; en hij werd van de
wormen [luizen] gegeten en gaf den geest.” — H an
delingen 1 2 :2 1 -2 3 .
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A aron gebruikte M ozes’ staf om het stof der aarde
te slaan. D it stof was een sym bool van het aardsche,
m enschelijke en zichtbare deel van Satan s organisatie
en in het bijzonder van de Christenheid, om dat dit
deel in hooge m ate huichelachtig is. De tegenbeeldige
w oordvoerder van den grooten Mozes, den Heere
Christus Jezus, is G od’s overblijfsel op aarde, dat op
grond van de hem door Christus Jezus verleende vol
m acht w erkzaam is en diens boodschap uitd raagt en
aankondigt, welke boodschap de „C hristen h eid” slaat
en bekendm aakt, dat de „C hristen h eid” niet van God
en ook niet van Christus is, dat zij daarentegen on
rein, vuil en gruw elijk in G od’s oogen en door de
vertegenw oordigers van Satan verluist is, doordat deze
het vleesch van het volk bijten en hun levensbloed
uitzuigen. Deze luizen brengen groot lijden, droevenis
en dood over het volk. De boodschap, die aldus aan
de zichtbare organisatie van Satan door Jeh ova's ge
tuigen gebracht w ordt en die deze organisatie open
lijk als luizig verklaart, verwekt bij de algem een voor
ach tbaar en eerw aardig gehouden „C hristenheid
grooten aanstoot en p laag t en ergert deze organisatie.
Jeh o v a’s getuigen zullen, als zij op deze wijze door
H em gebruikt worden, een p laag over Satan s orga
nisatie brengen, doordat zij de dubbelh artigh eid en
h uichelarij van de hoogste zichtbare leiders dezer or
ganisatie aan de k a a k stellen.
In het ja a r 1921 begon De W achttoren door de
genade des Heeren de aandacht op het zich tbare
deel van Satan ’s organisatie te vestigen, en toonde
aan, dat deze is sam engesteld u it de com m ercieele,
politieke en religieuze elem enten, die een dierlijken
invloed op het volk uitoefenen, en buitengewoon on
rein is. Sedert dezen tijd hebben Jeh ova’s getuigen
voortdurend deze boodschap voor het volk verkondigd
en de huichelarij, de dubbeltongigheid en den luizigen

78

J E H O V A

toestand der „C hristen h eid” in het bijzonder en de
organisatie Satans in het algem een, aan de k aak ge
steld. D oordat deze getuigen zich geheel van de
„C hristen h eid” afzonderen en weigeren, eenig aandeel
in deze organisatie te nem en of er iets m ede gemeen
te hebben of het onreine, luizige, kruipende ding aan
te roeren, zetten zij, het getrouwe overblijfsel, deze
plaag-boodschap nog m eer kracht bij.
De derde p la a g kwam over de toenm alige Israë
lieten evenzeer als over de E gy p ten aren ; d it beteekent,
dat iem and die een Christen belijdt te zijn, zich van
de w ereld m oet afscheiden en er rein van m oet zijn,
om den H eer w elgevallig en voor Hem aanneem baar
te zijn ; daarom is de reiniging van het heiligdom
Gods hierin begrepen en sluit de verw ijdering van
„verkozen ouderlingen” als klaploopers in ; deze
m oeten verw ijderd worden, voordat G od’s organisatie
geheel gereinigd is. „V ertrekt, vertrekt, gaat u it van
daar, raak t het onreine niet aan ; gaat uit het m idden
van h aar, reinigt u, gij die de vaten des Heeren draagt.”
(Jes. 52: 11) „D aarom gaat uit het m idden van ben
en scheidt u af, zegt de H eere, raak t niet aan hetgeen
onrein is, en Ik zal ulieden aannemen. E n Ik zal u
tot een V ader zijn, en gij zult Mij tot zonen en dochteren zijn, zegt de H eere, de alm achtige.” (2 Corinthe
6 : 17, 18) Deze door God gegeven en over de geheele
„C hristen h eid” verkondigde boodschap heeft op deze
duivelsche organisatie als bijtende luizen ingewerkt,
die in het bijzonder de geestelijkheid en de heerlijken
van hun kudden, w aaronder vanzelfsprekend de comm ercieele en politieke leiders begrepen zijn, zeer ge
p laag d en geërgerd hebben.
P h arao ’s vertegenw oordigers (Jan n es en Ja m b re s),
de klasse, die zich tegen G od verzette, waren n iet in
staat, luizen te verwekken en moesten voor hun hoofd
P h arao bekennen: „D it is G od’s vinger.” (E xodu s 8:1 9 )
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De tegenstanders in den tegenw oordigen tijd erkennen,
dat zij onrein en degenen die God getrouw blijven,
rein zijn, en dat buiten hun volkom en overgave aan
Jeh o v a niets tegen hen kan worden ingebracht. D oor
dat het overblijfsel zich van de „C hristenheid” a f
zondert en zich geheel aan den H eer wijdt, wordt het
zinnebeeldig voorgesteld als het stof van God s or
ganisatie, en kenm erkt het aardsche deel er van, dat
in den door God bepaald en tijd gereinigd wordt.
(D aniël 8 : 14) Jeh ova oefent barm h artigheid aan Zion
uit, dat wil zeggen, aan de zichtbare leden van zijn
organisatie, en Hij bew ijst hun zijn genade, door hen
te rein igen ; en zijn knechten verheugen zich over de
getrouwe leden van zijn organisatie. „G ij zult opstaan,
gij zult u ontferm en over Sion, w ant de tijd om het
genadig te zijn, want de bestem de tijd is gekomen.
W ant uwe knechten hebben een w elgevallen aan zijne
steenen, en hebben m edelijden niet zijn gruis [sto f].
(P salm 102: 14, 15; Eng. V ert.: begunstigen hun stof)
D it stof der aarde is niet luizig, m aar rein door de
genade Gods. Jeh ova verklaart, dat de onreine or
ganisatie van Satan als een luis zal sterven, „ h e f t
ulieder oogen op n aar den hem el, en aanschouwt de
aarde beneden; want de hem el zal als een rook ver
dwijnen, en de aarde zal als een kleed verouden, en
hare inwoners zullen insgelijks [H ebreeuw sch: als een
lu is] sterven; m aar m ijn heil zal in eeuwigheid zijn,
en m ijn gerechtigheid zal niet verbroken worden.”
(Je sa ja 5 1 : 6 ) De p laag is nu nog over Satan ’s or
ganisatie, en Satan en zijn vertegenw oordigers gaan
voort, hunne harten te verharden. — E xodu s 8 : 19.

Vierde P laag
H et is opm erkelijk, dat de Israëlieten vanaf de
vierde p laag verschoond werden en dat de zeven laatste
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plagen slechts over de E gyptenaren kwamen. D it zou
op een volledige afzondering van het getrouwe over
b lijfsel Jeh ova’s van de wereld wijzen. De vierde p laag
was een zware verm enging van ongedierte, die over
de Egyptenaren kwam. (Exodus 8: 21) O pdat G od’s
uitverkoren volk de zekerheid kon hebben, dat J e 
hova het begunstigde, en op d at zijn vijanden m ochten
weten, dat Jeh ova de w are God is en degenen b e
gunstigt, die Hem liefhebben en dienen, zeide Jeh ova
tot M ozes: „E n Ik zal te dien dage het lan d Gosen,
w aarin m ijn volk woont, afzonderen, dat d aar geen
verm enging van ongedierte zij, op dat gij weet dat
Ik , de H eere, in het m idden dezes lands b en ; en Ik
zal eene verlossing stellen tusschen m ijn volk en
tusschen uw vo lk ; tegen m orgen zal dit teeken ge
schieden.” (Exodus 8 : 22, 23) Mozes waarschuwde
P h arao wederom en eischte van hem, dat hij G od’s
uitverkoren volk zou laten trekken, op d at het Jeh ova
m ocht aanbidden. „E n de H eere deed alzoo, en daar
kwam een zware verm enging van ongedierte in P h a
rao’s huis en in zijner knechten huizen en over het
gansche E g y p telan d ; het land werd verdorven van
deze verm enging.” (E xodus 8 : 24) „H ij zond eene ver
m enging van ongedierte onder hen, dat hij verteerde.”
— P salm 78: 45; P salm 105: 31.
W at precies onder de uitdrukkin g „verm enging
van ongedierte” , die over de Egyptenaren kwam, ver
staan m oet worden, is niet m et zekerheid te zeggen.
De uitdrukking past goed op zwermen vliegen, die
zich in het bijzonder onder elkander verm engen en
voor de menschen een pest zijn. „E en e doode vlieg
[H ebreeuw sch: zebub] doet de zalf . . . stinken en
opw ellen.” (P rediker 10: 1) H et woord „zeb u b ” is a f
geleid van het H ebreeuw sche grondwoord, dat „te
flitsen” beteekent. „B aal-Z ebub” beteekent volgens de
S ch rift „h eer van de flitsen d e; de uitw ijkende; de

Z IJ N

NAAM

81

groote overtreder” , w aarm ede Satan zelf bedoeld
wordt, en deze uitdrukkin g kan toegepast worden op
degenen, die bereidw illig n aar Satan ’s wil handelen.
D e geheele wereld of het tegenbeeldige E gypte ligt
onder Satan den booze. (1 Johan n es 5: 19) De wereld
is door deze vliegen, dat wil zeggen door Satan en
zijn talrijk e zichtbare en onzichtbare vertegenwoor
digers, sedert de kom st van den H eer tot zijn tem pel
in 1918 verschrikkelijk geplaagd. — Openb. 12: 12.
T oen de Heere Jezu s Christus in het ja a r 1918
in den tem pel verscheen, heeft hij de getrouwen om
zich heen verzam eld en hen m et zijn boodschap der
w aarheid, die tot een getuigenis gegeven m oet worden,
uitgezonden, en deze boodschap is voor Satan s or
ganisatie op aarde tot heden toe een groote pest ge
weest. Deze boodschap heeft in het bijzonder aan de
„C hristen h eid” voortdurend de w aarheid verkondigd
over de vraag, wie de „gestelde m achten” zijn. (Rom .
13: 1-7) V roeger dachten en geloofden de menschen,
en ook de navolgers van Christus, d at de in de Sch rift
genoem de „gestelde m achten” de zichtbare heerschers
dezer w ereld waren. De H eer heeft zijn volk dit on
derwerp duidelijk gem aakt, en door zijn genade zien
zij nu duidelijk in en verkondigen aan de wereld,
dat de „gestelde m achten” Jeh ova en Jezus Christus
zijn, en d at de wereld den D uivel dien t; dat de
handelsm acht en de politieke en religieuze elementen
gem eenschappelijk regeeren en het volk gehoorzaam 
heid af dw ingen; dat deze echter niet de „gestelde
m achten” zijn, m aar in w erkelijkheid de vertegen
w oordigers van Satan en de vijanden van Jeh ova, de
ware God. Zijn getuigen verklaren bovendien, dat J e 
hova in geen enkel opzicht verantw oordelijk is voor
de ellende, die in deze laatste dagen over de volkeren
der aarde gekomen is ; dat het veelm eer Satan en
zijn vertegenw oordigers zijn, die deze ellende en
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m oeilijkheden over de volken gebracht hebben, en
dat de geheele, aan Satan ’s organisatie vasthoudende
m enschheid ziek is ingevolge de rechtsovertredin gen,
de verdorvenheid en ergernissen en alle bedriegelijke plannen en bloeduitzuigende leeringen der wettelooze heerschers dezer w ereld, m et in begrip van Satan.
Jeh o v a’s getuigen verkondigen thans deze w aar
heden, en deze boodschap, die Satan en zijn organi
satie aan de k aak stelt, ergert en b ijt en p laag t de
opperste heerschers en hun bondgenooten en aan 
hangers. Jeh o v a’s getrouw overblijfsel dient de ware
„gestelde m achten” , God en Christus Jezu s, en wei
gert om eenig deel van de organisatie Satans te ge
hoorzam en. In gehoorzaam heid aan G od’s geboden
trekken Jeh o v a’s getuigen door het land en prediken
het evangelie; deze boodschap is voor Satan ’s bende
een groote ergernis en b ijt en kwelt b a a r als vliegenzwermen. De heerschers in de „C hristen h eid” be
weren, G od’s vertegenw oordigers te zijn, en als zij
oprecht waren, zouden zij Jeh ova’s getuigen welkom
heeten, in plaats daarvan ontwijken zij echter de vragen,
die hun door Je h o v a’s getuigen worden voorgelegd,
en zeggen, dat Jeh o v a’s getuigen venters en straatverkoopers zijn, m aar n iet predikers van het evan
gelie. De heerschers van deze goddelooze w ereld be
weren, dat zij er niet tegen zijn, d at anderen God
volgens hun eigen inzichten aan b id d en ; m aar zij
klagen Jeh ova’s getuigen aan en gaan de eigenlijke
vraag uit den weg door te zeggen, d at deze w erkzaam
waren voor een zakelijke ondernem ing en niet het
evangelie predikten. De w aarheid p laag t hen derm ate,
dat zij zich gedwongen zien, een u iterlijk geloofw aar
dige tegenw erping te verzinnen.
Dit ongedierte was voor de Egypten aren zoo’n
groote p laag, dat P h arao Mozes en A aron riep en
sp ra k : „G aa t henen en offert uwen G od in dit
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lan d.” (E xodu s 8 : 2 5 ) M et andere woorden, Ph arao
wilde den Israëlieten toestaan te aanbidden, m aar
zij m oesten het doen n aar de ideeën en in de te
genw oordigheid der Egyptenaren. De tegenbeeldige
E gypten aren of de vertegenw oordigers van Satan op
aarde zeggen tot Jeh ova’s getuigen ongeveer het vol
gende: ,Wij hebben er niets tegen, dat gij uwen God
aanbidt, m aar doet het in de kerkgebouw en (in ons
„la n d ” ) , zooals anderen het doen, en hindert ons niet
in onze zakelijke aangelegenheden en valt onze m en
schen n iet lastig door van huis tot huis te trekken.’
Mozes zeide tot P h arao, d at het G od een gruwel was,
als de Israëlieten in de tegenw oordigheid der E gypte
naren zouden offeren. Op gelijke wijze antwoordt J e 
hova’s overblijfsel heden den m odernen Egyptenaren:
Wij m oeten G od gehoorzam en en niet m enschen;
wij zullen zijn geboden opvolgen en de „overheden”
gehoorzam en. De W achttoren van J u li 1929 verkon
digde voor de eerste m aal de w aarheid over de
„gestelde m achten” of „overh eden ” , en d aar begon
nen de vliegen Satan ’s benden te bijten, om dat de
w aarheid deze gruw elijke organisatie ontmaskert.
Even als Jeh ova het lan d Gosen, w aar de Israë
lieten woonden, van de E gypten aren afzonderde, zoo
rein igt G od zijn volk en zondert het van de orga
n isatie Satans af, door hun de w aarheid bekend te
m aken, wie de ware overheden zijn. Jeh ova zeide:
„E n Ik zal te dien dage het land Gosen, w aarin m ijn
volk woont, afzonderen, dat d aar geen verm enging
van ongedierte zij, op d at gij weet dat Ik, de Heere,
in het m idden dezes lan ds ben.” (Exodus 8 : 22)
Toen deze p laag over de E gypten aren kwam, kwam er
geen ongedierte bij de Israëlieten , het volk Gods.
Zoo ook n u : Jeh ova reinigt zijn volk dat Hij als zijn
getuigen gebruikt, en bij hen is geen ongedierte. Zij
zijn in de w ereld, m aar niet van de wereld. Zij gaan
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voort, de boodschap der w aarheid te verkondigen, en
evenals Ph arao en zijn huis hunne harten verhardde,
zoo gaan ook degenen, die tot de „C hristen h eid” behooren, voort hun harten te verharden, en er is een
verder getuigenis noodzakelijk.

V ijfde Plaag
Ph arao verhardde in zijn h ardnekkigheid en hui
chelarij, en Mozes w aarschuw de hem , dat de hand
van Jeh ova over al het vee in E gypte kom en zou.
„Z ie, de hand des Heeren zal zijn over uw vee dat
in het veld is, over de paarden, over de ezels, over
de kem elen, over de runderen, en over het kleine
vee, door eene zeer zware pestilentie.” (Exodus 9 : 3)
De H eer verklaarde uitdrukkelijk, dat deze p laag niet
over de Israëlieten zou kom en, en daarna zette Hij een
bestem den tijd vast, w aarop deze p laag over E gypte
zou kom en; Hij zeide: „M orgen zal de Heere deze
zaak in dit land doen. E n de Heere deed deze zaak
des anderen d aag s; en al het vee der Egypten aren
stierf, m aar van het vee der kinderen Israëls stierf
niet een. En Ph arao zond er henen, en zie, van het
vee Israëls was niet tot één toe gestorven. Doch het
h art P h arao’s werd verzw aard en hij liet het volk
n iet trekken.” (E xodu s 9 : 4 -7 ) V oordat nog eenige
p laag over de Egypten aren gekomen was, zeide Mozes
tot P h arao, dat Jeh ova de Israëlieten m et de pest
zou slaan, als zij in gebreke zouden blijven, den Heer
te offeren. (Exodus 5: 3) O m dat Mozes en A aron in
de aflegging van bet getuigenis getrouw waren, ver
schoonde God de Israëlieten van de pest. G ehoorzaam 
heid is beter dan offerande. De H eer bew aarde de
Israëlieten voor alle plagen, die nu over Egypte
zouden komen.
A lle dieren der Egypten aren hadden de verschrik
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kelijke mond- en klauwzeer. De lastdieren van Egypte,
nam elijk paarden , ezels, kam eelen, ossen en dergelijken en al het verdere levende vee stelden den le
venden rijkdom der Egyptenaren voor handel en oor
log voor, die slechts gebruikt werden om de egoïsti
sche belangen der Egypten aren ten uitvoer te bren
gen en vijandelijk tegen het koninkrijk van Jeh ova
op te treden.
De p la a g van de „veepest” over de dieren van
Egypte was een verdere waarschuw ende aankondiging
aan de Egypten aren en voorschaduw de een boodschap
der w aarheid, die door den grooteren Mozes, Christus
Jezus, in de m acht en de autoriteit van Jeh ova ver
kondigd zou worden en w aartoe het getrouwe over
blijfsel gebruikt wordt. Deze boodschap kom t hierop
neer, dat de lastdieren dezer w ereld, m et inbegrip
van alle m ilitaire en economische organisaties, menschelijke uitvindingen en allerlei nationale herstel
plannen en dergelijke bewegingen, zooals het „h eilige
ja a r ” , alle bedriegelijk zijn en niet van Jeh ova, den
waren God, komen, en n iet een gevolg zijn van het
feit, dat Christus den weg van Jeh ova b ereid t; D at
al deze dingen van den Duivel afkom stig zijn en vol
kom en in gebreke zullen blijven, het volk verlichting
te verschaffen, en daarom ook zonder uitzondering
m oeten sterven. Jeh o v a’s getuigen begonnen deze bood
schap m et bijzonderen n adruk na de kom st van den
H eer tot den tem pel te verkondigen, welke bood
schap in Rechtvaardiging, B an d II (Eng. U itg.), op
bldz. 165 en volgende bladzijden genoem d wordt. Het
W oord Gods verkondigt, d at er een groote p laag over
Satan ’s organisatie zal kom en, en d at al zijn door
zijn vee voorgestelde w erktuigen m oeten sterven.
Deze boodschap der w aarheid, dat hun lastdieren,
hun w erktuigen en andere m iddelen tot uitvoering
van hun zakelijke en bedriegelijke plannen m oeten
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ondergaan, is een groote p la a g voor de „C hristen h eid”
en een groote ergernis voor Satan en zijn zichtbare
organisatie.
H et W oord des H eeren zegt dan, dat van het vee
der Israëlieten in het geheel niets stierf, en dit voor
schaduwt, dat de m iddelen tot doorvoering van het
werk of de lastdieren, w aarvan zich het getrouwe
overblijfsel bedient, den H eer geheel gewijd zijn, en
daar zij Hem zoo gewijd zijn, bescherm t Hij ze van
zelfsprekend. Zij zonderen zich en bun offer voor
God van de wereld af. (Zie E xod u s 10: 2 6 ; Z acharia
14: 20) Deze boodschap, d at door den tegenstand van
de organisatie Satans tegen G od zijn w raak over h aar
kom en zal, w ordt thans door Jeh o v a’s getuigen ver
kondigd en b lijft een p laag voor des vijand’s or
ganisatie.

Zesde P laag
De „zw eren van E g y p te” vorm den de zesde plaag.
De smeltovens, kalkovens en steenbakkerijen van
E gypte vormden een deel van h aar economische of
zakelijke industrie en zijn dus een beeld van die
dingen, die nu m et den handel en de industrie van
het zichtbare deel der w ereld, welke Satan ’s organi
satie is, in verband staan. (Je sa ja 33: 12) Jeh ova droeg
M ozes en A aron op, asch u it de ovens te nemen en
dit voor Ph arao u it te strooien. „T oen zeide de Heere
tot Mozes en tot A aron : N eem t gijlieden uw er vuisten
vol asch u it den oven, en Mozes strooie die n aar den
hem el voor P h arao’s oogen, en zij zal tot klein stof
worden over het gansche E gyptelan d, en zij zal aan
den menschen en aan het vee worden tot zweren,
uitbrekende m et b laartje s, in het gansche E g y p te
lan d.” (Ex. 9 : 8 , 9) D it had ten gevolge, dat zweren
m et blaren uitbraken. Volgens R o th erh a m 's vertaling
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van den tekst zijn de blaren brandende zweren, die
in etterblazen uitbraken. Deze p laag kwam over
m ensch en dier en gansch Egypte.
De zesde p laag was een verdere boodschap van
Christus aan zijn getrouw overblijfsel, dat hem op
aarde vertegenw oordigt, en de boodschap w ordt door
de krach t en m et autoriteit van Jeh ova verkondigd.
De sleutel voor de beteekenis van deze p laag schijnt
in O penbaring 16: 2, 11 gegeven te zijn. D it toont
aan, dat de p laag al degenen zal treffen, die leden
van Satan ’s organisatie zijn, zoowel de leiders als de
aanhangers van deze goddelooze organisatie. — T er
verklarin g zie m en L icht, B an d II, bldz. 20 en vol
gende bladzijden, Eng. Uitg.
Ph arao dacht, dat hij m et al zijn uitrustingen en
zijn heerschappij Jeh ova het hoofd kon bieden en
dat het hem gelukken zou. E n zoo hebben ook Satan
en zijn aardsche vertegenw oordigers gedacht, dat zij
de natiën en volkeren der aarde in een bond of L iga
konden sam enklingen en vereenigen om op deze wijze
Jeh o v a God te trotseeren, doordat zij hun eigen or
ganisatie oprichtten en aldus de w ereld ononderbroken
zouden regeeren en beheerschen. (Je sa ja 8 : 9-13)
M aar al dergelijke instellingen der w ereld-organisatie
m oeten m islukken. Jeh ova laa t zijn getrouw over
b lijfsel op aarde, zijn getuigen, voor den Duivel en
al zijn vertegenw oordigers in de wereld, die het m o
derne E gy p te vormen, verkondigen, dat de V olken
bond, het w ereldgerechtshof, de vredesverdragen, ont
w apeningsconferenties, „h eilig ja a r ” , w elvaartsplannen
en alle dergelijke bewegingen niet uit God, m aar uit
den D uivel voortkom en, en dat de stichters en hun
aanhangers onrein en in God’s oogen een gruwel zijn,
evenals U sia onrein was en wegens zijn boosheid voor
Jeh o v a m elaatsch werd. (2 K ronieken 26: 14-23) De
verkondiging der boodschap, die zooals in de Open
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barin g beschreven wordt, m et het uitgieten van de
eerste fiool begonnen is, w ordt nog zonder onder
breking in de w ereld verkon digd; en deze verkon
diging der w aarheid in alle landen der „C hristen h eid”
door m iddel van radio, boeken, tijdschriften en m on
deling getuigenis is tot op heden voor de m oderne
Egyptenaren een groote p laag geweest. De oude E g y p 
tenaren lasterden G od’s naam , om dat hun sm arten
en zweren hun pijn veroorzaakten, en de tegenwoor
dige Egyptenaren, Satan ’s oordsche vertegenw oordi
gers, lasteren en vloeken eveneens.
De plagen der etterbuilen pijnigde zoowel de too
venaars als de andere Egyptenaren. „A lzoo dat de
toovenaars voor Mozes niet staan konden vanwege
de zw eren; want aan de toovenaars waren zweren,
en aan alle de E gypten aren .” (Ex. 9: 11) De toove
n aars konden niet voor M ozes staan, om hem te weer
streven; op gelijke wijze trachten de hedendaagsche
toovenaars, „Ja n n es en Jam b re s” , door bun verdor
venheid de door Christus kom ende boodschap Gods
tegen te staan, m aar zij kunnen dit niet m et succes
doen ; hun einde is nabij, en hun val zal alle over
levende menschen open baar worden. (2 Tim otheüs
3: 8) De geestelijkheid, „d e mensch der zonde” en
alle m oderne toovenaars en uitroepers van het „h eilige
ja a r ” in het tegenw oordige Egypte worden door het
jeuken en krabben gekweld en m aken zich op deze
wijze tot bun nadeel deerlijk k en b aar; zij builen voort
durend en toonen hun sm art, hun vijandschap en ont
zetting, ontstaan door de hun duidelijk voorgelegde
boodschap der w aarheid en zij zijn daardoor aan den
„verw oestenden afval” schuldig. (Dan. 8: 13) Je h o v a’s
getuigen hebben van God het voorrecht ontvangen,
de boodschap der w aarheid te verkondigen, die nu
de tegenstanders van den A llerhoogste zoozeer pijnigt.
In p laats dat zij deze boodschap ter harte nemen, ver
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harden zij hun harten tegen den H eer, en daarom
kom en verdere plagen over hen.

Zevende P laag
De zevende p laag was een hagelstorm , als er nog
nooit tevoren een geweest was. „Zeven” is een sym bool
van goddelijke volkom enheid, terw ijl hagel harde en
onverbreekbare w aarheden, die snijden, verslaan en
dooden, voorstelt. A lle plagen houden in het tegen
beeld verband m et de verkondiging van de waarheidsboodschap Gods, en deze verkondiging der w aarheid
of dit werk van Jeh o v a’s getuigen op aarde zal niet
voleindigd zijn, totdat zij alle waarschuwende bood
sch appen der w raak en der rech tvaardiging van Jeh ova
bekendgem aakt zullen h ebben ; en dit moeten zij vóór
A rm ageddon doen. Jeh ova had Egypte evengoed reeds
geheel kunnen verslaan, toen P h arao voor de eerste
m aal w eigerde, de Israëlieten te laten trekk en ; doch
het behaagde God, P h arao en zijn koningshuis een
verder getuigenis te laten geven. Evenzoo h ad Jeh ova
Satan ’s organisatie kunnen slaan, toen Christus tot
den tem pel gekom en w as; m aar het behaagde Hem,
Satan nog verder te laten begaan en hem nog langer
te laten blijven, opdat verder getuigenis gegeven zou
worden en Jeh ova’s m acht zich nog gew eldiger zou
kunnen ontplooien, voorts, op d at niem and in de we
reld ook m aar eenigen grond zou hebben te zeggen,
dat hij door Jeh ova’s oordeelen onverhoeds over
vallen was.
Egypte werd reeds door zes plagen bezocht; toch
had dit slechts gediend, om P h arao ’s hart te verharden
of te verstokken. H et doel der plagen over Egypte
was, om den Egyptenaren den naam en de souvereiniteit van Jeh ova duidelijk voor oogen te stellen. In 
plaats van Ph arao en zijn organisatie eerder te ver
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nietigen, verklaarde G od : „W ant ditm aal zal ik alle
m ijne [overige] plagen in uw h art zenden en over
uwe knechten en over uwe volk, op d at gij weet, dat
er niem and is gelijk ik op de gansche a ard e ; want
nu heb ik m ijne hand uitgestrekt, opdat ik u en uw
volk m et de pestilentie zoude slaan, en dat gij zoudt
van de aarde verdelgd worden. M aar w aarlijk, d aar
om heb Ik u verwekt (Leidsche vertaling: hiertoe
heb ik u laten b estaan ), o p d at Ik m ijne krach t aan
u betoone, en op d at men m ijnen naam vertelle op
de gansche aarde.” (E xodu s 9 : 14-16) De overige
plagen , die over Egypte zouden kom en, en ook in
derdaad kwamen, w aren verdere aankondigingen en
w aarschuw ingen aan Satan ’s aardsche organisatie. Deze
waarschuwende aankondigingen m oeten in den tegenw oordigen tijd door Jeh o v a’s getuigen als leden van
zijn tem pelorganisatie, gegeven worden.
Een geweldige hagelstorm , door vurige bliksem en
begeleid, teisterde het gewas, de m enschen en het vee
van Egypte. Jeh ova h ad P h arao gewaarschuwd, m aar
hij sloeg deze w aarschuw ing in den w ind: en nu zond
Jeh o v a de zevende p laag over E g y p te: „T oen strekte
Mozes zijnen staf n aar den hem el, en de H eere gaf
donder en hagel, en het vuur schoot n aar de aarde,
en de H eere liet hagel regenen over Egyptelan d. E n
d a ar was hagel, en vuur in het m idden des hagels
vervangen; hij was zeer zw aar; desgelijks is in het
gansche E gyptelan d nooit geweest sinds dat het tot
een volk geworden is. E n de hagel sloeg in het gansche
E gyp telan d alles wat op het veld was, van de m en
schen a f tot de beesten toe, ook sloeg de hagel al het
kru id des velds en verbrak al het geboomte des velds.”
(E xodu s 9 : 23-25) Deze zware h agelslag kwam in het
vo o rjaar over Egypte, hetgeen uit de woorden van
het een er dertigste vers b lijk t: „H et vlas nu, en de
gerst, werd geslagen, want de gerst was in de aar en
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het vlas was in den halm .” „E n hij sloeg hunnen wijn
stok en hunnen vijgeboom , en hij b rak het geboomte
hunner lan dpalen .” — P salm 105: 33.
In h et tegenbeeld begon deze p laag in Augustus
van het ja a r 1928 over Satan ’s aardsche organisatie
te kom en. In dien tijd liet Jeh ova zijn volk op aarde,
aan hetw elk Hij het getuigenis van Jezu s Christus op
gedragen had, zijn boodschap tegen Satan en diens
organisatie verkondigen. D aar begon de verkondiging
van een boodschap, die sedertdien over de geheele
aarde verspreid w erd: en deze boodschap droeg den
tite l: O penlijke verklaring tegen Satan en vóór Jehova.
Deze verklaring werd voor het eerst open lijk ter ge
legenheid van een vergadering van Jeh o v a’s volk in
D etroit, M ichigan, afgelegd. D estijds flitsten de b lik 
semen u it den tem pel, en het overblijfsel ontving voor
het eerst een duidelijk inzicht in de groote strijdvraag
tusschen Satan en Jehova. (Zie D e W achttoren van
N ovem ber 1928; L ich t B a n d I, bldz. 227.) Sedert dien
tijd ging God in het bijzonder voort groote stukken
van sterke en zware w aarheden, die in de geschie
denis der w ereld hun w eerga n iet vinden, op de
„C hristen h eid” te laten n eerkletteren ; en dit is ge
schied, om dat de tijd gekom en is tot verm eerdering
van kennis en tot bekendm aking, dat het einde van
S atan ’s organisatie gekom en is. (D aniël 12: 4 ; Open
baring 11: 17) De dag van Jeh ova, de dag van zijn
w raak en zijn rechtvaardiging is gekomen en d aar
om m oet zijn boodschap der vergelding verkondigd
worden.
De geweldige hagelstorm heeft de (door het ver
n ietigde vlas van E gyp te voorgesteld) eigendunk der
„C hristen h eid” verder vernietigd, evenzeer hun gees
telijk voedsel (eerstelingsvruchten, voorgesteld door
de gerst van Egypte, die vernietigd w erd ), voorts h aar
zelbewuste b raafh eid (voorgesteld door de vijgeboom en
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en hun vrucht in E gypte, die eveneens te gronde
gingen). Satan ’s leugens, die in de „C hristen h eid” hun
toevlucht gevonden hadden, begonnen van toen aan
w eggespoeld te worden, en d it geschiedt door den
vloed der w aarheid. (Je sa ja 28: 2 -1 7 ) D aarom laat
Jeh ova door zijn getuigen de boodschap der w aarheid
aan het hedendaagsche E gyp te in de geheele wereld
verkondigen en het op zijn opperm acht wijzen, en
bekendm aken, dat Hij deze m acht in A rm ageddon ten
volle zal ontplooien.
In E gypte, het rijk van P h arao, waren er eenigen,
die M ozes’ w aarschuw ing voor den kom enden storm
aannam en toen zij h aar vernam en; de anderen daar
entegen sloegen h aar in den wind en schonken er in
het geheel geen aandacht aan, en als gevolg daarvan
m oesten zij lijd en : „D ie onder P h arao ’s knechten des
Heeren woord vreesde, die deed zijn knechten en zijn
vee in de huizen vlieden ; doch die zijn h art niet
zette tot des Heeren woord, die liet zijn knechten
en zijn vee op het veld.” (Exodus 9 : 20, 21) Zoo is
het ook heden gesteld: Terw ijl eenige menschen in
de wereld n aar het waarschuwende woord luisteren,
dat m et de volm acht des H eeren en in zijn kracht
door zijn getuigen gegeven wordt, en een toevlucht
zoeken, versm aden en verachten anderen de boodschap.
D e groote storm kwam over gansch E gyptelan d, met
uitzondering van Gosen en gelijkerw ijs ontlaadt zich
thans deze groote storm over de geheele wereld, met
uitzondering van G od’s volk. „A lleen in het land Gosen,
w aar de kinderen Israëls waren, daar was geen hagel.”
(Exodus 9 : 26) Voor het getrouwe volk Gods, dat nu
op aarde is, brengt de m et bliksem stralen gepaard
gaande w aarheid groote vreugde; daarom kom t geen
p laag of hagel op eenig lid van G od’s volk. Zij wonen
in de verborgen en bescherm de sch uilplaats des Allerhoogsten en verheugen zich over de zegeningen, die
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de H eer hun schenkt, ju ist zooals Hij langen tijd van
tevoren beloofd h ad : „M ijn volk zal in eene woon
plaats des vredes wonen, en in w elverzekerde wo
ningen, en in stille geruste plaatsen. M aar het zal
hagelen w aar m en afgaat in het woud, en de stad
zal laag worden in de laagte.” (Je sa ja 32: 18, 19) De
arm e, oude Jannes- en Jam bresgroep m aak t daaren
tegen een sm artelijken tijd door. D oor de hagel en de
bliksem en worden zij verblind, bont en blauw ge
slagen, geplaagd en gep ijn igd; toch gaan zij door,
hunne harten te verharden. Een verder getuigenis
is noodzakelijk.

Achtste Plaag
Zou P h arao den door Mozes gestelden eisch des
Heeren om Israël te laten trekken om Jeh o v a te dienen,
ingew illigd hebben, dan zou dit aan de zijde van
P h arao een openlijke erkenning geweest zijn, dat hij
ongelijk h ad ; en dit liet zijn trots niet toe. Zoo is
het ook heden: als Satan ’s aardsche w erktuigen n aar
de boodschap van Jeh ova, die Hij door zijn getuigen
laat brengen, zouden luisteren, dan zouden zij d aar
m ede toegeven, dat deze getrouwe getuigen de w aar
heid sp reken ; en dit zou dan een openlijke erken
ning van Satan en zijn aardsche handlangers in de
„C hristen h eid” zijn, dat hij en zijn geheele organisatie
geheel en al ongelijk hebben. Toch schijnt het, dat
ettelijke m enschen in de organisatie des D uivels blij
zouden zijn, als zij den strijd konden opgeven, om 
dat de w aarheid een te groote p laag voor hen is.
Satan heeft de „C hristen h eid” echter vastgebonden,
en zijn organisatie en al h aar leden verharden zich
steeds m eer tegen G od’s voornemens.
De achtste p laag bestond in een ontzaggelijke
sprinkhanenzw erm ; zooals echter reeds eerder ver
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k la ard werd, vervullen zich de plagen in het tegen
beeld niet in dezelfde volgorde als de andere plagen.
De sleutel tot het begrip van de beteekenis van deze
p laag wordt gevonden in O penbaring 9 : 1-12, w aar
van de sprinkhanen gesproken wordt, die over de
wereld gekomen zijn. D it onderwerp w ordt behandeld
in L ich t B an d I, b l dz. 136-155, Eng. Uitg. H et kom en
van de sprinkhanen van af het Oosten — d it is de
zelfde hem elsrichting, vanw aar „d e koningen van den
opgang der zon” kom en — geeft een sleutel tot het
begrip van de beteekenis van deze tegenbeeldige plaag.
„T o en strekte Mozes zijnen staf u it over E gyptelan d,
en de H eere brach t eenen oostenwind in d at land,
dien geheelen d ag en dien ganschen n ach t: het ge
schiedde des m orgens d at de oostenwind de sprin k
hanen opbracht, en de sprinkhanen kwamen op over
het gansche E gyptelan d, en lieten zich neder aan alle
de palen der Egyptenaren, zeer zw aar; vóór dezen
zijn dergelijke sprinkhanen als deze nooit geweest,
en n a dezen zullen er zulke n iet wezen.” (Ex. 1 0 :1 3 ,1 4 )
„H ij sp rak en d a ar kwam en sprinkhanen en kevers,
en dat zonder getal, die al het kru id in hun land
opaten, ja aten de vrucht hunner landouw e op.” —
P salm 105: 34, 35.
H et in de laatste p a a r jare n voortdurend tegen
de „C hristen h eid” gerichte spervuur der waarheidsgetuigenissen heeft over Satan ’s zichtbare organisatie
een groote p laag gebracht. Onder deze tegen den
vijand a f gevuurde salvo’s kan de boodschap m edegerekend worden, die in de brochures De Crisis, De

V lucht naar het K o n in krijk, Scheiding der M enschen,
W ereldherstel en R echtvaardige H eerscher gegeven is.

De eerste georganiseerde m assa-aanval dezer sprin k
hanen werd op 22 M ei 1932 op de stad B ergen field
in den Staat New-Jersey uitgevoerd, en het werk dezer
getuigen Jeh o v a’s heeft sedertdien voortgang gem aakt,
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en dit geschiedt door de genade des Heeren. Ofschoon
het zich in som m ige gevallen laa t aanzien, d at eenige
van deze w erktuigen des D uivels blij zouden zijn, den
strijd op te geven (E xodu s 10: 7 -1 1 ), zoo kom t toch
dit berouw, d at door zulke dienaren van Satan getoond
w ordt, niet u it een oprecht h art voort, m aar is ge
heel en al huichelarij. Je h o v a’s getuigen m oeten over
eenkom stig zijn geboden zijn bekendm aking en w aar
schuwing verder geven, op d at allen zullen weten, dat
Jeh ova de ware God is, en in het bijzonder, dat de
genen die van goeden wil zijn, de gelegenheid m ogen
hebben, hun plaats aan de zijde van Jeh ova in te
nemen. Evenals de sprin kh an en plaag over E gypte
kw am , zoo is ook de tegenbeeldige p laag niet slechts
begonnen, m aar gaat nog steeds voort, het h uidige
E gypte, dat wil zeggen alle landen der „C hristen h eid” ,
te teisteren.

Negende P laag
D e negende p laag over E gyp te bestond in dikke
duisternis over geheel E gyptelan d, m et uitzondering
van dat gedeelte, w aar de Israëlieten w oonden; w ant
daar hadden zij licht in hunne woonsteden. D ikke
duisternis pleegt gewoonlijk de harten van degenen,
die geen geloof in God hebben, m et sch rik te ver
vu llen ; en daar P h arao ’s h art verhard was en hij
geen geloof aan God had, werd hij, toen deze p laag
over hem en zijn volk kwam , bevreesd en wensen te,
dat de Israëlieten zouden trekk en : „T o en zeide de
H eere tot M ozes: Strek uwe hand u it n aar den hem el,
en er zal duisternis kom en over E gyptelan d, d at m en
de duisternis tasten zal. A ls Mozes zijne hand u it
strekte n aar den hem el, werd er eene dikke duisternis
in het gansche E gyptelan d, drie dagen: zij zagen den
een den ander n ie t; d aar stond ook niem and op van
zijne plaats gedurende drie dagen ; m aar bij alle kin 
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deren Israëls was het licht in hunne woning. Toen
riep P h arao Mozes, en zeid e: G aat henen, dient den
H eere: alleen uwe schapen en uwe runderen zullen
vast blijven ; ook zullen uwe kinderkens m et u gaan.”
— Exodus 1 0 :2 1 -2 4 .
M en m erke op, d at Mozes bij het oproepen van
verschillende der voorgaande plagen zijn staf over het
lan d E gypte uitstrekte, m aar bij het oproepen van
de negende plaag, zijn hand n aar den hem el uitstrekte.
D it wijst er schijnbaar in zinnebeeldige wijze op, dat
deze op goddelijk bevel uitgezonden boodschap der
aankondiging en w aarschuw ing op hem elsche dingen
betrekking heeft, die voor de leden van het zichtbare
deel van Satan ’s organisatie, in het bijzonder voor h aar
godsdienstige of zoogenaam d „geestelijke” elementen,
geheel verduisterd werden. In het ja a r 1919 werd de
V olkenbond opgericht, en wel als plaatsvervanging
voor het koninkrijk Gods. Deze bond werd door
den clerus, die het geestelijk deel van de zichtbare
organisatie van Satan vorm t, verwelkomd als de
„p o litiek e uitdrukkin g van G od’s koninkrijk op aarde” .
D aarm ede openbaarden zij het feit, dat zij geen ju ist
begrip van G od’s rijk hadden.
In het ja a r 1926 gaven Jeh o v a’s getuigen aan den
aardschen zetel van de dierlijke m acht Satans een
openlijke verklaring uit, w aarin aangetoond werd,
dat deze bond van natiën een spru it van den Duivel
is, die m et het koninkrijk Gods geheel in strijd is.
Deze verklaring, die van Londen uitging, was een
bijzondere waarschuwende aankondiging, gericht
„A an de heerschers der w ereld”. Zij bracht het feit
n aar voren, dat Satan door zijn vertegenw oordigers
op aarde een gruw elijke instelling gesticht had, n a
m elijk den V olkenbond, en d at deze een verwoesting
aanricht, om dat hij een huichelachtige nabootsing van
het rijk Gods is. In p laats dat men echter m et dan k
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b aarh eid deze w aarschuw ing aannam , gingen de heerschers der „C hristen h eid” voort, over de boodschap
te hoonen, hun harten te verharden en zich tegen
God te verzetten. De „verw oestende ongerechtigheid”
dateert van dat tijdstip aan, om dat zij toen de dui
delijke aanw ijzing ontvangen hadden, dat de V olken
bond het koninkrijk vijandig en een groote gruwel
in G od’s oogen is. Van dien tijd aan heeft dikke
duisternis de „C hristen h eid” om huld. — Zie Licht,
B an d I, bldz. 137, Eng. Uitg.
O fschoon de leiders der „C hristen h eid” de volle
gelegenheid ontvangen hadden, de w aarheid te leeren
kennen en zich als vrienden van het koninkrijk Gods
te toonen, hebben zij desondanks geweigerd, hieraan
hun aandacht te schenken. „Z ij weten niets en ver
staan niets, zij w andelen steeds in du istern is; dies
w ankelen alle fundam enten der aarde.” (P salm 82: 5)
Dit stelde nauw keurig den tijd vast, w aarop de profeet
Je sa ja m et de volgende woorden gewezen h e e ft:
„W ant zie, de duisternis zal de aarde bedekken,
en donkerheid de volken ; doch over u zal de Heere
opgaan, en zijn h eerlijkheid zal over u gezien worden.”
(Je sa ja 6 0 : 2) Van dien tijd aan zijn alle tegen
standers van Jeh ova’s besluiten, in het bijzonder de
klasse van den „m ensch der zonde” (Jan n es en Ja m 
b re s), door hun hardnekkigheid „verduisterd in het
verstand” . (Efeze 4 : 18) Zij werden in kennis gesteld
en gewaarschuwd, dat zij God en zijn koninkrijk weer
staan h eb ben ; m aar zij weigerden, aan de boodschap
der w aarschuw ing gehoor te schenken. Op dezulken
heeft de volgende profetie Gods betrekk in g: „H unne
tafel worde voor hun aangezicht tot een strik, en tot
volle vergelding, tot een v alstrik ; laa t hunne lendenen
geduriglijk waggelen. ’ — P salm 6 9 : 2 3 , 34.
Jeh ova zegt: „ I k form eer het licht en schep de
duisternis.” (Je sa ja 45: 7) „D u istern is zal zijn vijanden
4
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vervolgen” , dat wil zeggen, degenen die tegen Je h o v a’s
voornem ens gekant zijn. (N ahum 1 : 8 ) H et was J e 
hova, die de duisternis in E g yp telan d veroorzaakt h a d ;
en zoo is ook nu op zijn bevel de duisternis over de
w ereld van Satan gekomen. (Ezechiël 32: 8 ; Spreuken
4 : 9 ; Je sa ja 8 : 22; Z efan ja 1: 15) „E n de vijfde Engel
goot zijne fiool u it op den troon van het b eest; en
zijn rijk is verduisterd geworden, en zij kauw den
hunne tongen van pijn, en zij lasterden den God des
hem els vanwege hunne pijnen en vanwege hunne
zweren, en zij bekeerden zich niet van hunne w erken.”
- - O penbaring 16: 10, 11.
Geen deel der „C hristen h eid” heeft heden eenig
lich t over G od’s koninkrijk. De pogingen van de
R oom sch K ath olieke hiërarchie, om het ja a r 1933
tot een „h eilig ja a r ” te m aken, hebben de „C h risten 
h eid” in het geheel geen licht gebracht, m aar in
tegendeel nog dikkere duisternis. Jeh ova heeft aan
de w ereld al het lich t onttrokken. H et schijnheilige
gehuil der geestelijkheid in h aar tegenw oordige be
weging „teru g n aar de k e r k !” brengt licht noch hulp,
doch slechts duisternis en teleurstelling. De politieke
en com m ercieele elem enten der wereld die zich er
op verlaten en gehoopt hadden, dat zij door de dien
sten der geestelijkheid G od’s gunst zouden ontvangen,
nem en nu duidelijker dan ooit tevoren w aar, dat God
noch de geestelijkheid, noch één van h aar p lannen
zegent. Ja , er zijn nu duizenden geestelijken zonder
functie en hebben geen m ogelijkheid m eer, hun
woordenvloed, w aardoor zij zich tot dusverre hebben
kunnen voeden, over de m enschen uit te storten. De
drie dagen van de duisternis over Egypte beteekenen
zinnebeeldig, dat de tegenw oordige duisternis over de
w ereld tot A rm ageddon zal voortduren, w aarbij dan
het geheele systeem van den Duivel in den afgrond
der eeuwige duisternis gestort zal worden.
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Jeh ovas getrouwe getuigen bevinden zich nu in
den tem pel, in de sch uilplaats des A llerhoogsten,
w aar zij zich in het eeuwige licht van de heerlijkheid
des H eeren en zijns K onings verheugen. Den heerschers dezer booze w ereld onder Satan en hun h el
pers is de tem pel Gods een p laats van duisternis,
om dat geen hunner verm ag in te blikken. In den
tem pel verlicht Christus Jezus echter zijn getrouw
overblijfsel en zendt het als zijn getuigen u it, om de
boodschap van de w raak Gods en van zijn konink
rijk van af de daken u it te roepen. (M atth. 10: 26, 27)
N ad at het getrouwe overblijfsel het loon, den „nieuw en
n aam ” ontvangen had (M attheüs 20: 8, 9 ), gaven zij
iedere verbinding m et de „C hristen h eid” op. (Zach.
1 1 :9 - 1 7 ) D e aankondiging en w aarschuw ing aan de
heerschers is gegeven; en nu zal het overblijfsel, de
getuigen Jeh ova’s, al het m ogelijke voor de menschen
van goeden wil doen, o p d at deze de boodschap ver
nem en en hun plaats innem en kunnen. Terw ijl duis
ternis de w ereld bedekt, gaat Jeh o v a voort, zijn licht
voor de getrouwen te laten schijnen en hun een won
derbaarlijker in blik in zijn W oord te geven, als zij ooit
op aarde hadden kunnen verwachten. D it wijst er op,
dat de slag nabij is.
P h arao toonde zich bereid, de Israëlieten te laten
trekken op voorw aarde, d at zij alle dingen van han
delsw aarde zouden achterlaten. Evenzoo m aken ook
nu de m achthebbers der wereld aan degenen, die J e 
hova G od dienen, eenige concessies, en wel op voor
w aarde, d at Jeh o v a’s getuigen m et leege handen voor
den H eer zullen treden en zich zullen laten berooven
van alle m iddelen, om het „ged u rig o ffer” te brengen.
God’s getrouwe getuigen zullen op geen dezer voor
w aarden ingaan, m aar zullen Jeh ova en niet den
m ensch of den Duivel gehoorzam en. Hun houding ver
toornt Satan ’s vertegenw oordigers en brengt over de

100

J E H O V A

hoofden der getuigen Jeh o v a’s onwettige m aatregelen
en bedreigingen, hen om te brengen. D it werd door
P h arao ’s woede voorschaduw d: „M aar P h arao zeide
tot hen: G a van m ij, wacht u dat gij n iet m eer m ijn
aangezicht ziet [hetzij dan d at ik u laa t r o e p e n ];
w ant ten welken dage gij m ijn aangezicht zult zien,
zult gij sterven.”
Het h art van P h arao was m et m oordgedachten
vervuld, en hij dreigde, Mozes te dooden, als hij w eder
om voor hem zou verschijnen. D aarop antwoordde
Mozes Ph arao gelaten en w aard ig: „G ij hebt recht
gesproken ; ik zal niet m eer uw aangezicht zien.”
(Exodus 10: 28, 29) D it was de laatste w aarschuw ing
van Jeh ova, die Mozes aan P h arao overbracht. Ph arao
w ierp den vertegenw oordiger des Heeren den h an d
schoen toe, en Mozes nam deze uitdadin g aan. D aar
m ede was de weg tot de intrede van de tiende p laag
geopend. D it was voor Mozes wel een verheven m o
m ent. Zoo m oet het ook voor den grooteren Mozes
een tijd van groote vreugde beteekenen, nu te zien,
dat het uu r gekomen is, w aarop hij den naam van
zijn V ader zal rechtvaardigen.

Tiende P laag
U it de Sch rift blijkt, dat terw ijl Mozes nog voor
P h arao stond, G od tot M ozes sprak, w aarop deze
P h arao voor de laatste m aal waarschuwde, aleer hij
hem verliet: „W ant de Heere had tot Mozes ge
sproken : Ik zal nog ééne p laag over P h arao en over
Egypte brengen, daarn a zal hij ulieden van hier laten
trekk en ; als hij u geheel zal laten trekken, zoo zal
hij u haastelijk van hier uitdrijven.” (Exodus 11: 1)
M ozes verliet P h arao om nooit m eer tot hem te
spreken of hem te zien, tenzij P h arao hem daarom
zou verzoeken; en dit verzoek werd ook later gedaan.
Toen waren P h arao, zijn huis en zijn dienaren van
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schrik vervuld, en het was hun zeer d aaraan gelegen,
dat Je h o v a’s boden hen ten spoedigste zouden ver
laten. — E xodus 12: 31, 33.
H et blijk t nu, d at de tegenbeeldige negen plagen
op het bevel des Heeren en onder zijn leiding voor
Jeh o v a’s getuigen bew erkt werden. De boodschappen
der w aarheid gaan steeds voort en zijn groote plagen
voor de heerschers der w ereld en hun om koopbare
aanhangers. Deze boodschappen der aankondiging en
waarschuw ing werken als een zware p laag op het
officieele elem ent van de zichtbare organisatie van
Satan en drukken als een nachtm errie op h en ; en
zij zouden blij zijn, als zij zich van de „pestachtige”
getuigen des Heeren zouden kunnen ontdoen. Dit be
wijst het voortdurend gehuil der Room sch K ath olieke
hiërarch ie en andere geestelijken, der groote radiopredikers en van anderen van h etzelfde slag, die ver
langen, dat het den boodsch appers des Heeren ver
boden wordt, om de inrichtingen der wereld tot ver
kondiging der w aarheid te gebruiken. Jeh ova’s ge
tuigen worden door al deze tegenstanders u it den
grond van hun hart gehaat, en zij zoeken een schijn
b aar w ettig voorwendsel, om Je h o v a’s getuigen uit te
roeien. D it wordt in het bijzonder getoond door het
optreden der R oom sch-Katholieke H iërarchie en van
h aar officieele pers, verder in P lain -Field, New-Jersey,
w aar de politiem acht tot op de tanden gew apend op
het tooneel verscheen, w aar toch niem and gevaar
dreigde, hetzij dan degenen die zich door de een
voudige verkondiging der w aarheid getroffen zouden
kunnen voelen. Deze p olitiegarde was daar ongetwij
feld op aandrijven van gruw elijke K ath olieke priesters
verschenen, en tot op heden kunnen leden van deze
politietroep niet begrijpen, w aarom zij toen geen
m oord begaan hebben. E r is steeds nog getuigeniswerk onder het volk Gods te verrichten, en nu zijn
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de voorbereidingen voor de laatste p laag, die in A r
m ageddon de organisatie van Satan zal treffen, aan
den gang.
Jeh ova h ad Mozes van tevoren gezegd: „W anneer
gijlieden uitgaan zult, zoo zult gij n iet ledig u itgaan ” ,
m aar dat de Israëlieten, zoodra G od’s bestem de tijd
te hunner bevrijding gekom en zou zijn, van de E g y p 
tenaren zouden nem en: „E n gij zult . . . E gypte berooven.” (Exodus 3 : 2 1 , 22) O nm iddellijk na de ne
gende p laag sp rak Jeh ova tot M ozes en zeide: „S p re e k
nu voor de ooren des volks, d at ieder m an van zijnen
n aaste en iedere vrouw van haren naaste zilveren vaten
en gouden vaten eische. E n de Heere gaf het volk
genade in de oogen der E gypten aren : ook was de
m an Mozes zeer groot in E gyptelan d voor de oogen
des volks.” — Exodus 11: 2, 3.
Deze artikelen werden niet van de E gyptenaren
genomen, om zich er slechts m ede te tooien, m aar
om door de Israëlieten in den dienst des Heeren ge
b ru ik t te worden. D it beteekent schijnbaar, dat J e 
h ova’s getuigen gerechtigd en bevoegd zijn, om het
gebruik van alle m iddelen, die de m achthebbers der
w ereld thans beheeren, aan te vragen en deze ter be
vordering van bet getuigeniswerk voor het koninkrijk
te gebruiken. D it beteekent, dat zij ’s vijands eigen
m iddelen of w erktuigen tegen hen zullen gebruiken,
zooals de radiozenders, de gerechtshoven, verzoek
schriften en protesten aan de wetgevende licham en,
w elk recht door de grondwet van hun eigen land ge
w aarborgd wordt, verder alle andere m iddelen, w aar
door bet volk op de boodschap van Jeh ova’s konink
rijk kan worden opm erkzaam gem aakt. H ierdoor ver
zoeken zij niet Satan ’s organisatie om toestem m ing
voor hun activiteit, m aar zij brengen hierdoor de
aankondiging aan Satan ’s organisatie over en ver
langen, dat deze w ereldlijke organisatie zal ophouden,
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de uitvoering van G od’s voornem ens in den weg te
staan. H et nem en van de E gypten aren stelt ook wel
voor, hoe Jeh o v a’s getuigen geldbedragen voor de lec
tuur in ontvangst nem en en ze voor de vervaardiging
en pu b licatie van verdere lectuur gebruiken. Op deze
wijze gebruikt het volk des Heeren eenige dingen van
de m aatsch appij van den D uivel voor het werk en
den dienst des Heeren. D it is overigens een beslissend
bewijs voor het feit, dat Je h o v a’s getuigen zich niet
afgeven m et een zakelijke ondernem ing, als straat
handel, venten of boekverkoop, ongeacht hetgeen de
w ereldsche gerechtshoven hierover beslissen of oor
deelen m ogen, en zeer zeker ongeacht hetgeen de
geestelijkheid en h aar aanhang er van te zeggen heeft.
D aarn a m oesten voorbereidingen voor de laatste
p laag en terzelfder tijd ook ter bescherm ing van het
volk Gods getroffen worden, en d it geschiedde. Ph arao
en zijn officieele fam ilie hadden de waarschuwende
aankondigingen der negen voorafgaande plagen ver
sm aad en onbeacht gelaten: daarom zou het nutte
loos geweest zijn den m achthebbers van E gypte eenige
aanw ijzing over de paschabescherm ing te geven, en
deze werd hun dan ook niet gegeven. H et schijnt
echter, dat Mozes Ph arao duidelijk waarschuwde, dat
al zijn eerstgeborenen zouden sterven, m aar dat zelfs
geen hond zijn tong tegen één der Israëlieten zou
verroeren ; en deze w aarschuw ing werd schijnbaar
nog aan P h arao gegeven, voordat Mozes hem verliet.
— E xodu s 1 1 :4 - 1 0 .
Jeh ova zeide Mozes, dat de dood der eerstgeborenen
te m iddernacht zou volgen; d it beteekent in het tegen
beeld ten tijde der duisternis of de donkerste periode
der w ereld. Zwarte duisternis heerscht tegenw oordig
in de w ereld en m oet tot A rm ageddon voortduren.
Op bevel van Jeh ova m aakte M ozes de Israëlieten
bereid, doordat hij hun zeide, dat ieder huisgezin op
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den tienden dag van N isan een lam zonder gebrek
m oest nem en en het tot den veertienden dag van die
m aand m oest bewaren. Op denzelfden dag, en wel
des avonds, m oest het lam geslacht en zijn bloed aan
den ingang van ieder huis gestreken worden. A llen
m oesten in het huis gaan en d aarin gedurende den
nacht blijven. Het lam m oest aan het vuur gebraden
worden en geen been m ocht verbroken w orden; en
het m oest m et bittere kruiden en ongezuurd brood
gegeten w orden; bovendien m oesten zij geheel voor
de reis toegerust zijn. Jeh ova sp rak tot hen: „D it is
des H eeren pascha. W ant Ik zal in dezen nacht door
E gyptelan d gaan en alle eerstgeborenen in E gy p te
land slaan, van de m enschen af to t de beesten toe,
en Ik zal gerichten oefenen aan alle de goden der
Egyptenaren, Ik de Heere. E n dat bloed zal ulieden
tot een teeken zijn aan de huizen w aarin gij zijt;
wanneer Ik het bloed zie, zal Ik ulieden voorbijgaan,
en daar zal geen p laag onder ulieden ten verderve zijn,
w anneer Ik Egyptelan d slaan zal.” — Ex. 12: 12, 13.
„E n Hij sloeg al het eerstgeborene in E gyp te, het
beginsel der krachten in de tenten Cham s.” (P salm
78: 51) „H ij versloeg ook alle eerstgeborenen in hun
land, de eerstelingen van alle hunne krachten.” Psalm
105: 36) „E n het geschiedde te m iddernacht, dat de
Heere alle de eerstgeborenen in E gyp telan d sloeg,
van den eerstgeborene P h arao’s af die op zijnen troon
zitten zoude, tot op den eerstgeborene des gevangenen,
die in het gevangenishuis was, en alle eerstgeborenen
der beesten.” — E xod u s 12: 29.

Eerstgeborenen
De laatste p laag zal in A rm ageddon over de wereld
komen. Wie zijn echter de tegenbeeldige eerstgebo
renen? De eerstgeboren zoon is, zooals G od’s wet ver
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k laart, „h et beginsel zijner krach t” . (Deuteronom ium
2 1 : 1 7 ) De tegenbeeldige P h arao , dat is de Duivel,
h eeft kinderen, en onder dezen zijn ook het „on k ru id ”
en de geestelijkheid. (M attheüs 13: 38; Johan n es 8: 44)
A ndere teksten m aken andere van deze kinderen ken
b aar. (H andelingen 13: 8, 10; 1 Johan n es 3 : 8, 10, 12)
De eerstgeborenen van E gyp te stellen zoomede alle
kinderen van Satan voor, nam elijk de leden van zijn
aardsche organisatie, die „d e beginselen zijner kracht
zijn, nam elijk hun hoofden, de leiders en eersten der
religieuze, com m ercieele en politieke afdeelingen van
zijn zichtbare organisatie. De eerstgeborenen van ieder
deel van Satan ’s organisatie werden destijds verdelgd;
en in het tegenbeeld beteekent d it de „m ensch der
zonde” , de „zoon des verderfs” , de politiem acht, en
sluit tevens allen in, die hun m acht ter doorvoering
van Satan ’s plannen gebruiken, en daaronder is ook
de nabootsing van het kon in krijk Gods, nam elijk de
V olkenbond, begrepen. Satan voert heden krijg tegen
het overblijfsel van Jeh ova, de „vergaderin g der eerst
geborenen” , en hij zou deze vernietigen, als de m acht
des Heeren hem dit n iet belette. De eenige bescher
m ing, die deze getrouwe getuigen hebben, kom t van
den H eer, en H ij bescherm t hen wegens hun gehoor
zaam heid tegenover Jeh ova’s gebod, dat Hij hun door
den grooteren Mozes, Christus Jezu s, gegeven heeft.
— O penbaring 1 2 : 1 7 ; H andelingen 3 : 2 3 .
H et slachten van het lam en het eten er van ging
aan de verdelging van de eerstgeborenen van E gypte
vooraf. Zoo gaat ook de dood van „C hristus, ons
pascha” en de toepassing van zijn verdienste op de
geestgeborenen aan het slaan van de eerstgeborenen
van Satan in A rm ageddon vooraf. Evenals in dien
noodlottigen nacht de eerstgeborenen van Israël voor
bijgegaan werden en zij gespaard bleven, zoo zal ook
het getrouwe overblijfsel, wiens leden tot de eerst
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geborenen van J e hova tellen, voorbijgegaan worden
en zij zullen in den slag van den grooten dag van
den alm achtigen G od gespaard blijven. D oor de be
scherm ing van Jeh ova zullen zij A rm ageddon over
leven. Ook anderen, nam elijk, menschen van goeden
wil jegens God, zullen dien strijd overleven, m aar om 
dat zij niet tot de „vergaderin g der eerstgeborenen”
behooren, worden zij niet in dit beeld genoemd.
De Sch rift toont aan, dat God beloofd heeft, de
Jo n ad abk lasse of m enschen van goeden wil te be
waren, en dat „m illioenen nu levenden nim m er zullen
sterven . (Job . 8 : 51; 11: 26) De Sch rift toont d aar
om aan, dat de Jo n ad ab k lasse A rm ageddon zal over
leven; doch niet om dezelfde reden, w aarom de Heere
het overblijfsel d er eerstgeborenen bew aren zal. —
2 Kon. 10: 15-25; Je r. 35: 18, 19.

A ndere Voorbeelden vervuld
H et voorbeeldige paschalam werd op den tienden
dag van N isan in huis genomen, en dit beteekent in
bet tegenbeeld (in den huidigen „d a g van Je h o v a”
sedert 1918) de opening van het lam , — beschreven
als „een geslacht lam ” -— als Jeh o v a’s in functie ge
treden K oning, zoom ede de aannem ing van het ko
ninkrijk en de volle verantw oordelijkheid, die met
de belangen van het koninkrijk verband houdt. Op
den tienden dag van N isan, drie en dertig ja a r na
Christus, reed Je zu s Jeru zalem binnen en bood zich
den Joden als koning a an ; en dit toont in het tegen
beeld aan, dat de opnam e van het lam in het huis
sedert 1918 na Christus veel m eer beteekent dan de
aannem ing van Je zu s als het loskoopoffer, als „h et
lam Gods, dat de zonde der wereld wegneem t” . Op
dezen d ag van Jeh ova m oet het eten van het lam
niet slechts de toepassing van zijn zonden reinigende
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verdienste beteekenen, d aar ook de deelnam e aan het
werk, w aartoe Jezu s Christus op aarde gezonden werd,
nam elijk om den naam van Jeh ova, tot rechtvaardiging
van zijn heiligen naam , getuigenis te geven. D it be
teekent dus ook het ingaan in de vreugde des Heeren,
die nu de sterkte van het overblijfsel is. V oorts be
teekent het, dat in de organisatie Gods en onder zijn
volk geen onreinheid m ag zijn, ontstaan door aan
rakin g of overeenstem m ing m et de organisatie des
Duivels. Onder het volk Gods m ag geen „zuurdeesem
der Farizeërs, welke h uichelarij is” , b estaan ; d it be
teekent de w eigering of in gebreke blijving, den
H eer voor de m enschen te belijden. (Exodus 12: 8,
10, 15 -1 7 ; Lucas 12: 1; 2 Corinthe 6 : 16-18) Jeh o v a’s
getuigen m oeten nu geheel van Satan ’s organisatie
afgezonderd zijn.
De Israëlieten ontvingen de aanwijzing, het m et
h aast te eten, de lendenen om gord, de voeten ge
schoeid en m et den staf in de hand. D it beteekent
in het tegenbeeld, dat Je h o v a’s getuigen n iet onder
geschikt zijn aan deze w ereld, noch aan de organi
satie van Satan en h aar eischen, m aar dat zij onder
w orpen zijn aan de „gestelde [o f hoogere] m achten” ,
gereed voor de reis om het tegenbeeldig E gypte te
verlaten, om dat zij zien, dat de duivelsche organisatie
binnenkort zal worden weggerukt. (Exodus 12: 11)
De Israëlieten m oesten tot den ochtend in het huis
en onder het bloed blijven ; en d it beteekent in het
tegenbeeld, dat Jeh o v a’s overblijfsel nu geborgen is
en zich bevindt „in de sch uilp laats des A llerhoogsten” ,
onder de bescherm ing van Jeh ova en zijn rech tvaar
diger staat en aldus bescherm d wordt, „to td at de
toorn voorbij gaat” . De getrouwen zijn door de genade
des H eeren d aar ingegaan en hebben de deur achter
zich gesloten. — E xod u s 12: 22 ; Psalm 91: 1 ; J e s a ja
26: 20, 21.
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H et bloed van het p a schalam werd openlijk aan
de deurposten en den bovendorpel van de huizen
Israëls gestreken, en dit beteekent niet slechts een
openlijke belijdenis van bet geloof aan het bloed van
Christus Jezu s als den door Jeh o v a verordenden los
ko op p rijs voor de mensch heid, m aar beteekent voor
het overblijfsel bovendien, d at allen, die tot deze
k lasse behooren, Joden , dat wil zeggen Jeh ova loovende, zijn en zich onderw erpen aan de voorschriften
van den rechtvaardiger en hoogepriester van Jeh ova,
Jezu s Christus, den grooteren profeet dan M ozes;
verder toont bet aan, dat de dag van het oordeel of
de w raak Gods gekomen is en dat deze w raak binnen
kort in de vernietiging van de „eerstgeborenen” in
A rm ageddon zal uitgevoerd worden. H et bloed was
dus zoowel een openlijke verklarin g als een getuigenis
van de nabijzijnde vernietiging van den vijand J e 
hova’s. Jeh ova’s getuigen, zijn eerstgeborenen, die nog
op aarde zijn, moeten deze w aarheid verkondigen,
om dat zij een uitdrukkin g van zijn vergelding is.
H et is wel w aar, dat het bloed aantoont, dat de
genen die zich daaronder bevinden, zeggen: Ik heb
het bloed van Jezu s Christus als m ijn loskoopprijs
aangenom en; — toch beteekent d it bloed voor het
overblijfsel veel meer. D aar het bloed aan de deur
posten het bloed van het offer is, dat het Nieuwe
Testam ent of het nieuwe verbond rechtsgeldigheid
verleent, geeft het te kennen, dat de eerstgeborenen
van het overblijfsel in het nieuwe verbond zijn ge
treden, w aarvan het voornaam ste doel is, een volk
voor den naam van Je h o v a voort te brengen, welk volk
aan de rechtvaardiging van dezen heiligen naam een
aandeel zal hebben. D it overblijfsel der getuigen J e 
h ova’s heeft de A llerhoogste den „nieuw en n aam ”
verleend en hun daardoor getoond, dat zij „een volk
voor zijn naam ” zijn. H et bloed aan de deuropeningen

Z IJ N N A A M

109

zou derhalve voorstellen, dat het nieuwe verbond, het
overblijfsel betreffend, ingewijd is ; en daarom m oeten
zij den naam , die Jeh ova hun gegeven heeft, trouw
zijn, doordat zij getrouw voortgaan, voor zijn naam
te getuigen.

V oorbijgegaan
Mozes g af overeenkom stig Gods geboden aanw ij
zingen aan de oudsten van Israël, die door hen op 
gevolgd werden. De engel des H eeren ging te m idder
nacht op den veertienden N isan door het land en
sloeg alle eerstgeborenen van E gyp te en sp aarde de
eerstgeborenen van ieder huis der Israëlieten, dat de
kenteekenen droeg, dat het gebod van Jeh ova ge
hoorzaam d was, nam elijk dat de bewoners ervan het
lam geslacht en het bloed aan de deurposten gestreken
hadden en vervolgens binnenshuis gebleven waren.
G od gebood, d at de Israëlieten hun kinderen de beteekenis hiervan zouden vertellen. Voor de Israëlieten
beteekende het, dat het het offer van des Heeren
pascha was, w aardoor het bew ijs geleverd werd, dat
Jeh ova alleen de m acht h ad hen te redden en hun
vijanden te vernietigen en het volk geheel uit Satan ’s
m acht te bevrijden. H et allerbelangrijkste hierbij
was de naam van Jeh o v a God.
V oor de navolgers van Christus Je zu s is dit van
veel grooter beteekenis. Voor hen beteekent het, dat
de ald aar en ook daarna gegeven wet een schaduw
was van grootere en betere dingen, die kom en zouden;
dat het slachten van het lam het slachten van Christus
Jezus, den geliefden Zoon Gods, voorstelde, wiens
bloed de loskoopprijs voor de geheele m enschheid
u it de knechtschap van zonde en dood is ; dat zijn
bloed vergoten werd in het welzijn van allen, en al
degenen die deze zegen en voordeelen ontvangen,
m oeten geloof in Jeh ova G od en in zijn voorziening
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der verlossing door Christus Je zu s uitoefenen en een
volledige gehoorzaam heid aan God bew ijzen; dat de
eerstgeborenen Gods degenen zijn, die van af P in k 
steren, van af het ja a r 33 n. Chr., tot aan de oprichting
van het K on in krijk door Jeh ova als zijn kinderen
voortgebracht en erkend worden, en deze worden
gespaard en behouden, als zij het bewijs leveren,
G od getrouw te zijn; dat de eerstgeborenen van E gypte
een afbeelding zijn van de eerstgeborenen of speciaal
begunstigden van S atan ’s organisatie, die gebruikt
worden om het volk door Satan ’s godsdienst te be
driegen, en dat dezulken op grond van hun huichelarij
en goddeloosheid degenen zijn, die vernietigd w orden ;
en dat later Satan en zijn geheele organisatie onder
gaan, hetgeen afgebeeld w ordt door de ram p, die den
Egypten aren in de R oode Zee overkwam.

„O n s Pasch a”
De Israëlieten m oesten hun pascha overeenkom stig
het gebod van Jeh o v a eenm aal per ja a r in de m aand
N isan vieren. D at was een vo orb eeld; en toen Christus
Je zu s kwam en aan het hout als een zondaar en in
de plaats van den zondaar ter dood gebracht werd,
vervulde hij het voorbeeld en werd hij het w erkelijke
pasche dergenen, die geloof in hem en zijn offer u it
oefenden. D aarom schreef de apostel, een van J e 
h ova’s eerstgeborenen: „W ant ook ons P ascha is voor
ons geslacht, nam elijk Christus. Zoo dan laat ons
feest houden, . . . in de ongezuurde brooden der op
rechtheid en der w aarheid.” (1 Cor. 5 :7 , 8) H et is
duidelijk, dat de H eer ons de ware beteekenis van
het voorbeeld en van bet tegenbeeld wil bekend
m aken, op dat wij ons dan d aarn a in overeenstem m ing
erm ede en in gehoorzaam heid aan zijn geboden zullen
gedragen.
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A ls iem and in het verbond door offerande opgenomen is, als een kind Gods voortgebracht is,
in het verbond voor het K on in krijk op genomen en
voorts uitverkoren en gezalfd is, is hij een der eerst
geb oren en ; daarom m oet hij onder het bloed van
Christus blijven, en dit doet hij door voortdurend ge
loof in het vergoten bloed te blijven uitoefenen en
God geheel toegew ijd te blijven in de naleving van
zijn geboden. Dezulken zijn geheel afgescheiden van
Satan ’s organisatie en Jeh ova God volkom en toege
wijd, en als zoodanig m oeten zij zijn vertegenw oor
digers zijn. Indien zij van hun geloof en gehoorzaam 
heid aan G od afw ijken, beteekent d it hun vernietiging.
Zij zijn leden van den Christus en m oeten getrouw
den weg der volkom en gehoorzaam heid bewandelen,
dien ook hij bew andeld heeft.

H et Einde van het Voorbeeld
Gedurende de drie jare n volgende op zijn zalving,
vierde Christus Jezu s getrouw Israël’s pascha, om dat
hij verplich t was, Jeh ova’s wet, die aan de Jo d en ge
geven was, te gehoorzam en. Hij was een Jo o d of Is
raëliet en m oest dientengevolge de wet volm aakt
houden, hetgeen hij ook deed. Je zu s wist, dat hij het
tegenbeeld van het in de p laats van Mozes geslachte
lam was, m aar hij m oest het voorbeeld blijven vieren,
totdat G od’s bestem de tijd voor hem gekomen was
om te sterven en daardoor het voorbeeld te vervullen.
Toen hij aan het hout ter dood gebracht werd, ver
vulde hij daardoor het voorbeeld volkom en, en om
deze reden zou het daarna nooit m eer voor iem and
betam elijk zijn de voorbeeldelijke cerem onie van
Israël’s pascha te houden. „C h ristus heeft ons verlost
van de vloek der wet, een vloek geworden zijnde voor
ons (w ant d aar is geschreven: V ervloekt is een iege
lijk die aan het hout h an g t).” (G al. 3: 13) D oor zijn
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dood m aakte Christus Jezus een einde aan de inzet
tingen ten aanzien van Israël’s pascha, door ze aan
het hout te nagelen. (Col. 2 : 14) A lle Israëlieten die
geloof in het bloed van Christus hadden, verheugden
zich en gingen voort zich te verheugen, om dat het
hun nu duidelijk was, dat de ware bevrijder gekomen
was. P aulus was één derzulken, en hij sprak op ge
zaghebbende wijze over het onderw erp, dat b ier be
handeld wordt.

Gedachtenis
Voor de volledige vervulling van het voorbeeld
stelde Jezu s iets nieuws in, nam elijk de gedachtenis
aan zijn eigen dood. D it m oest hij doen, alvorens hij
daadw erkelijk aan het hout zou sterven. De dag be
gon om zes uur des avonds, en na dat uur at hij
m et zijn discipelen het pascha op den veertienden
dag van N isan. N a d it gedaan te hebben, ging hij er
onm iddellijk toe over zijn getrouwen discipelen te
vertellen wat zij m oesten doen, waarover geschreven
sta at: „W ant ik heb van den H eere ontvangen het
geen ik ook u overgegeven heb, dat de Heere Jezus
in den nacht in welken hij verraden werd, het brood
nam , en als hij gedankt had, b rak hij het en zeide:
N eem t, eet, dat is m ijn lich aam dat voor u gebroken
w ordt: doet dat tot m ijne gedachtenis. D esgelijks nam
hij ook den drinkbeker na het eten des A vondm aals,
en zeide: Deze drinkbeker is het nieuwe testam ent
in m ijn b lo e d : doet dat, zoo dikwijls als gij dien zult
drinken, tot m ijne gedachtenis. W ant zoo dikw ijls
als gij dit brood zult eten en dezen drinkbeker zult
drinken, zoo verkondigt den dood des Heeren tot
dat hij kom t.” — 1 Cor. 1 1 :2 3 -2 6 .
Het pascha werd eenm aal per ja a r gegeten. B ij
den dood van Jezus eindigde het voorbeeld en werd
het vervuld. A angezien de dood van Jezu s slechts
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eenm aal plaatsvond, zoo m oet de gedachtenis aan
zijn dood slechts eenm aal in den tijd van een ja a r
gevierd worden door degenen die in zijn vergoten
bloed gelooven. „É én m aal . . . is hij geopenbaard, om
de zonde te niet te doen door zijns offerande. . . .
Christus, éénm aal geofferd zijnde om veler zonden
weg te nem en.” (H ebr. 9 : 26—28) Dezen goddelijken
regel volgend is het voor de navolgers van Christus
Je zu s gepast om de gedachtenis aan zijn dood één
m aal p er ja a r te vieren, en niet veelvuldiger.

Het Brood
B ij de instelling van de gedachtenis aan zijn dood
gebruikte Jezu s zekere sym bolen: Hij „nam het brood,
en gezegend hebbende, b rak hij het, en gaf het den
discipelen, en zeide: neemt, eet, dat is m ijn lichaam .
(M attheüs 26: 26) H ierm ede wilde hij zeggen: ,Dit
brood stelt m ijn lichaam voor en het breken ervan
stelt voor, dat ik om uwentwil gebroken of ter dood
gebracht ben.’ Deze gevolgtrekking w ordt verder be
vestigd door zijn w oorden: „ I k ben d at levende brood
dat uit den hem el nedergedaald is: zoo iem and van
dit brood eet, die zal in eeuw igheid leven; en het
brood dat ik geven zal, is m ijn vleesch, hetwelk ik
geven zal voor het leven der w ereld.” (Joh . 6: 51)
God heeft bep aald , dat menschen stoffelijk voedsel
in den m ond zullen nemen en dat zullen eten, teneinde
het organism e in stand te houden. Ook heeft Hij be
p aald , dat zijn gewijde kinderen geestelijk voedsel
in den geest zullen opnem en en verwerken, op dat het
geestelijk leven in stand gehouden moge worden.
H et woord van G od is de w aarheid, en het vorm t zoo
wel eten als drinken voor degenen die H em lief
hebben en gehoorzamen.
Indien iem and God w erkelijk liefheeft, heeft hij
zijn W oord lief en neemt het m et innige blijdschap
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aan. N iet alleen heeft hij een geestelijk begrip van
de w aarheid, die in het W oord Gods gevonden wordt,
m aar hij zet er zijn genegenheid op en daarom kan
van hem gezegd worden, dat hij gelooft ter recht
vaardigheid. „W ant m et het hart gelooft m en ter
rechtvaardigheid, en m et den m ond belijd t m en ter
zaligh eid.” (Rom . 10: 10) H et W oord Gods te ge
looven en te gehoorzam en beteekent leven, om dat
dit beteekent God en Christus Jezus te kennen, het
geen ten leven voert. (Joh . 17: 3) N iem and kan ooit
eeuwig leven ontvangen, als hij het W oord Gods, dat
Jeh ova G od’s voorziening ter verlossing des m enschen
onthult, niet gelooft en gehoorzaam t. Zulks is G od’s
on feilbare regel betreffende de m enschheid. De
Christen m oet derhalve gelooven, dat Jezus Christus
in den dood gebroken w erd, op dat de m enschen een
gelegenheid ten leven m ochten verkrijgen. H et eten
van het brood aan het gedachtenism aal beteekent,
dat degenen die er rechtm atig van eten, op Christus
Jezu s vertrouwen en in hem gelooven als hun V er
losser en G od’s voorziening voor hen ten leven. H et
stelt hun geloof in het groote rantsoenoffer voor.
Christus Jezus is dus w aarlijk het pascha dergenen,
die een verbond gesloten hebben om G od’s wil te doen
en die dat verbond getrouw nakomen.

De Beker
De beker bevat een drank, toebereid voor degenen
die hem drinken. De beker, dien Jezu s aan zijn dis
cipelen overhandigde en dien hij hen uitnoodigde te
drinken, sym boliseert derhalve datgene wat Jeh ova
God voor Christus Jezus en zijn lichaam sleden toebe
reid en w aarin H ij voorzien heeft. Met andere woorden
stelt het Jeh o v a’s voornemen voor ten aanzien van zijn
kinderen. Om deze reden zeide Jezus tot hen, n adat
hij zijn discipelen uitverkoren had, n adat hij als Ko-
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n in g gezalfd was en n ad at hij hen betreffende het
K on in krijk onderricht h ad : „K u n t gij den drinkbeker
drinken dien ik drinken z a l? ” T oen zij deze vraag
bevestigdend beantw oordden, deed hij de belofte, dat
zij van denzelfden beker, dien Jeh o v a voor hem in
geschonken had, zouden drinken. (M atth. 20: 22, 23)
Jezu s wist, dat hij m oest sterven teneinde Jeh ova’s
voornem en te vervullen, en het voornem en van Jeh ova
betreffende hem en zijn lichaam sleden werd derhalve
door den drinkbeker gesym boliseerd. E r staat ge
schreven, dat n ad at het brood gebroken was en het
aan zijn discipelen te eten gegeven werd, „h ij den
drinkbeker nam , en gedankt hebbende, hun dien gaf,
zeggende: D rinkt allen d a aru it; want dat is m ijn
bloed, het bloed des nieuwen testam ents, hetwelk
voor velen vergoten w ordt tot vergeving der zonden.”
(M atth. 26: 27, 28) D aar zeide hij hun, wat zij
m oesten doen om G od’s voornem ens betreffende hen
te vervullen, op dat zij m et hem in zijn konin krijk
m ochten deelen.
Zijn woorden m et eigen w oorden weergevende,
zeide h ij: ,Deze beker bevat wijn, en dit stelt sym 
bolisch m ijn bloed voor; m ijn bloed wordt tot ver
geving der zonden vergoten, en h et is het bloed van
het nieuwe verbond. Ik noodig u allen u it ervan te
drinken. M ijn getrouwe navolgers zullen er allen van
drinken en zullen hem geheel ledigen. H et beteekent,
dat gij in m ijn dood m oet deelen, teneinde onsterfelijk
leven te verkrijgen.’ D it w ordt verder bevestigd door
zijn w oorden: „T enzij dat gij het vleesch van den
Zoon des m enschen eet en zijn bloed drinkt, zoo hebt
gij geen leven in uzelven. Die m ijn vleesch eet en m ijn
bloed drinkt, die heeft het eeuwige leven, en ik zal
hem opw ekken ten uitersten d age ; want m ijn vleesch
is w aarlijk spijs, en m ijn bloed is w aarlijk drank. Die
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m ijn vleesch eet en m ijn bloed drinkt, die b lijft in
m ij en ik in hem. (Jo b . 6: 53—56) Deze door den
H eer neergelegde regel is niet op de geheele m ensch
heid van toepassing, m aar slechts op degenen die in
het verbond m et Christus Jezu s opgenom en zijn. De
geheele m enschheid m oet door het geloof het brood
eten, m aar de Christus alleen m oet ook het bloed
drinken. Deze teksten bewijzen, dat niem and tot de
eerstgeborenen, die als zoodanig gered worden, kan
behooren, als hij niet aan den offerandelijken dood
van Christus Jezu s deelneem t, om dat dusdanig de
drank is, die door Jeh ova voor zijn gezalfden is
ingeschonken.
V an af Pinksteren hebben de ware navolgers van
Christus Jezu s ja a rlijk s het gedachtenism aal gehouden
en zulks terecht. Zij hebben dit niet gedaan als een
voorbeeld, m aar als een gedachtenis aan den dood
van Christus Jezus. H et h eeft hen in staat gesteld
steeds in gedachte te houden, dat de dood van Christus
Jezu s de door God voorziene weg ter verzoening van
den mensch m et Jeh ova en ter verleening van bet
eeuwige leven is, en verder herinnert het hen er aan,
dat allen, die m et Christus Jezu s in zijn koninkrijk
zullen deelen, ook m et Christus Jezus moeten deel
hebben. De apostel legde den n adruk op het feit, toen
hij schreef: ,Doet dit tot m ijn gedachtenis. W ant zoo
dikw ijls als gij dit broed eet en dezen beker drinkt,
verkondigt gij den dood des Heeren, totdat hij kom t.’
(1 Cor. 1 1 :2 5 , 26) De dood van Christus Jezus was
niet zinnebeeldig, en daarom is hier geen sprake van
het vervullen en beëindigen van het voorbeeld. Zijn
dood was het groote feit, w aarop de geheele m ensch
heid, wil zij ooit het eeuwige leven verwerven, m oet
bouwen.

Z IJ N N A A M

117

„T o td at hij kom t”
A ls een voorbeeld vervuld is, eindigt het. Om deze
reden is het nooit gepast geweest na den dood van
Christus Jezu s het pascha van Israël te houden. De
w aarde van den dood van Christus Jezu s eindigt
n o o it; daarom zal het in alle eeuwigheid gepast
zijn den offerandelijken dood van den Heere Jezus
Christus in gedachte te houden. Voorzeker wist
Christus Jezus om welke groote strijdvraag het ging.
Zijn trouw tot in den dood bewijst, dat hij in staat
is zijn onkreukbaarheid jegens Jeh o v a te handhaven,
en hij bewees daardoor de valschheid van Satan en de
w aarachtigheid van Jeh o v a en de gerechtigheid van
zijn W oord. De offeran delijke dood van Christus
Jezu s bew ijst de onbegrensde m acht, de ondoor
grondelijke w ijsheid en de onuitsprekelijke liefde
van Jeh ova God. Hij is een rechtvaardiging van den
naam en het woord van Jehova.
In alle toekom stige eeuwen zullen de m enschen
in gedachte hebben, dat het leven tot de gevallen
m enschheid gekom en is door den offerandelijken dood
van Christus Jezu s en dat er geen andere weg is en
er geen andere naam onder den hem el gegeven werd,
w aardoor de menschen gered zullen worden. (Hand.
4 : 12) Zonder het vergieten van zijn bloed in den
offerdood had de zonde der w ereld niet weggenomen
kunnen worden en zou de m ensch nim m er het leven
hebben kunnen verkrijgen. Dit, gevoegd bij de nog
belan grijker zaak der rechtvaardiging van Jeh ova’s
naam , kan nooit door m enschen, die wenschen te
leven, vergeten of geloochend worden. M aar welke
beteekenis dragen dan de woorden van den apostel:
,Gij verkondigt zijn dood totdat hij kom t’ ? B eteekenen
deze woorden, d at wij zijn dood niet m eer verkon
digen, n ad at hij k om t? Neen, dat schijnt niet de
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ju iste gevolgtrekking te zijn, m aar veeleer dat n a zijn
kom st iets anders, dat aan de verkondiging van zijn
dood w ordt toegevoegd, m oet plaatsvinden of ge
daan worden.
De woorden van den apostel lu id en : „W ant zoo
dikw ijls als gij d it brood zult eten en dezen drin k
beker zult drinken, zoo verkondigt [gij] den dood
des Heeren totdat hij kom t.” (1 Cor. 11: 26) T en tijde
van de kom st des Heeren moeten er, zooals u it de
woorden van bovenstaanden tekst duidelijk blijkt,
andere dingen gedaan worden behalve de verkondiging
van den dood des H eeren, dingen, die vóór dien tijd
n iet goed gedaan konden worden. H et is daarom van
belang vast te stellen, op welken bijzonderen tijd het
in bovenstaanden tekst gebezigde woord „k o m t” van
toepassing is. D e Sch rift bevestigt overstelpend de
gevolgtrekking, dat het w oord „ko m t” in dezen tekst
betrekking neem t op den tijd, w aarop de Heere Jezus
in den tem pel van Jeh ova ten oordeel verschijnt en
degenen tot zich bijeenvergadert, die leden van Zion
gem aakt worden. H etzelfde Grieksche woord, dat in
1 Corinthe 11: 26 vertaald wordt m et „kom t” , wordt
ook in de volgende teksten, die m et zekerheid be
trekking hebben op den tijd van de verschijning van
den Heere Jezus Christus in den tem pel, m et „kom en ”
vertaald, n am elijk : „Zoo kom ik weder en zal u tot
m ij nem en.” (Joh . 14: 3) „ E n wanneer de Zoon des
m enschen kom en zal in zijne heerlijkheid, en alle de
heilige Engelen m et hem, dan zal hij zitten op den
troon zijner h eerlijkheid.” — M atth. 25: 31.
Deze teksten zijn zonder eenigen tw ijfel van toe
passing op het feit van de kom st van Christus Jezu s
tot den tem pel in heerlijkheid. D it oordeel begint
bij het huis Gods. (1 Petr. 4 : 17) In dien tijd is het,
d at zijn getrouwen, die in den dood slapen, opgewekt
en in Zion of G od’s organisatie gebracht worden. Dan
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w ordt Zion opgebouw d en verschijnt Jeh ova in zijn
heerlijkheid. (Ps. 102: 17) D at is de tijd, w aarin de
H eere Jezu s zijn getrouwen bijeenvergadert en w aar
in de afval der ontrouwen plaatsvindt. (2 Thess. 2 :
1-3) H et is de tijd, w aarop hij kom t om in zijn heiligen
verheerlijkt te worden. (2 Thess. 1: 10) T ot aan dien
tijd gaan zijn getrouwen voort den dood onzes Heeren
te verkondigen, ter gelegenheid van de viering van het
gedachtenism aal. M oet dan na de kom st van den Heer
tot den tem pel van Je h o v a de viering van het ge
dachtenism aal oph ouden? D it is een vraag, die eenigen
van het volk des Heeren m oeilijkheden opgeleverd
heeft en die daarom aan de hand van de Sch rift be
antw oord dient te worden.

De Wijn
De wijn, die in den beker was, was de „vruch t des
w ijnstoks” . Hij stelde het vergoten bloed van Christus
Je zu s voor, om dat hij zulks zeide, en dit is derhalve
a f doende. Jezus beperkte echter den beker en zijn
inhoud niet om uitsluitend zijn dood sym bolisch voor
te stellen. Integendeel, toen hij den beker aan zijn
discipelen gaf en hen uitnoodigde dien te drinken,
zeide h ij: „E n ik zeg u, dat ik van nu aan niet zal
drinken van deze vrucht des wijnstoks, tot op dien
dag, wanneer ik m et u dezelve nieuw zal drinken in
het K on in krijk m ijns V aders.” (M attheüs 26: 29) In
welken tijd beginnen deze woorden van Jezus in ver
vulling te g aan ? N iet eerder dan „dien dag , om dat
Jezu s zulks verklaarde, welke periode begint, als hij
zijn koninkrijk aanvaardt en op zijn troon gezet wordt
om te regeeren. H et was in 1914, dat Jeh ova zijn
K on in g op zijn heiligen berg van Zion plaatste. (Ps.
2 : 6 ; 110: 2) H et was drie en een h alf ja a r daarna
(in het ja a r 1918) dat Je zu s Christus, de K oning en
R echter, tot den tem pel van je h o v a kwam, het oor
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deel begon en m et den opbouw van Zion een aan 
vang m aakte. Op dezen laatstgenoem den datum was
het, d at de hoofdhoeksteen in Zion in volheid gelegd
werd. (Jes. 28: 16) A angezien het oordeel bij het huis
Gods begint en de getrouwe discipelen degenen zijn,
tot wie de woorden van Je zu s in de eerste p laats ge
richt werden, volgt hieruit, dat dezen de eersten zou
den zijn, die u it den dood opgewekt zouden worden.
H ieruit schijnt m et zekerheid de gevolgtrekking ge
m aak t te kunnen worden, dat de H eere Je zu s daar
m et deze getrouwen, die toen opgewekt werden, van
de vrucht des wijnstoks opnieuw begon te drinken.
W at zou nu het drinken van de vrucht des wijnstoks
„nieuw ” voorstellen?
D oor het begrip dat de beker m et zijn inhoud
God’s voornemen betreffende zijn gezalfden sym bo
liseert of voorstelt, weten wij, dat hij m eer voorstelde
dan alleen het lijden en den dood van Christus Jezus,
om dat bet voornemen van Jeh ova niet eindigde m et
zijn lijden en dood. E r staat in G od’s W oord ge
schreven: „W ijn die het h art des menschen verheugt.”
(Ps. 104: 15) Jezu s legde hierop verder den nadruk,
toen hij ter gelegenheid van een huw elijksfeest den
besten wijn voortbracht. (Jo h . 2 : 3-10) De vrucht des
wijnstoks, die Je zu s m et zijn getrouwen nieuw drinkt
in ket koninkrijk, m oet derhalve vreugde en een tijd
van blijdschap voorstellen. Zulks was een deel van
het voornemen van Jeh ova betreffende den Christus.

T ijd van Vreugde
Gedurende de afw ezigheid van den Bruidegom
verkeerde de bru id in d roefh eid ; m aar als de B ru i
degom terugkeert en de b ru id zich van dat fe it be
wust wordt, m oet deze droefheid voor vreugde plaats
m aken. O nm iddellijk n ad at de elf getrouwe discipelen
van Jezus m et anderen van hetzelfde geloof, die ge-
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trouw gestorven waren en terzelfder tijd opgewekt
werden, u it den dood ontwaakten, m oet hun het feit
duidelijk geworden zijn, dat de B ruidegom w ederge
keerd en overeenkom stig zijn belofte gekom en was
om hen tot zich te nemen. D at m oet voor hen onge
tw ijfeld een tijd van groote vreugde zijn. Eenigen tijd
later zouden ook de getrouwen op aarde m et dit feit
bekend worden. De N atie of het K on in krijk werd in
1914 geboren, hetgeen voorgesteld wordt door het
sym bool van ,de geboorte van het m annelijke k in d ’.
(Openb. 12: 1 -5 ) M et betrekking tot dien tijd en tot
de uitw erping van Satan u it den hem el staat er ge
schreven: „H ierom b edrijft vreugde, gij hem elen en
gij die daarin woont.” (Openb. 12: 12) V anw aar deze
groote vreugde? Om dat de tijd voor de rech tvaardi
ging van Jeh o v a’s naam gekomen is. H et koninkrijk
was begonnen en Satan u it den hem el geworpen, ter
wijl de Bruidegom zijn bru id tot zich vergaderde. De
getrouwe discipelen, tot wie zijn w oorden gericht
werden, en de anderen die op gelijke wijze getrouw
gestorven waren, kw am en niet in 1914, m aar in 1918
tot deze kennis, n am elijk toen zij u it den dood o p 
gewekt w erden; m aar de getrouwen op aarde kwam en,
zooals u it de feiten blijkt, eerst eenigen tijd na 1918
tot deze kennis.
Terugziende kunnen wij thans duidelijk erkennen,
dat de H eer heeft toegestaan, dat zijn licht geleidelijk
tot den geest van zijn getrouw overblijfsel op aarde
zou doordringen, en dit licht is hun een oorzaak tot
vreugde geworden. Hun vreugde begon, toen zij voor
het eerst erkenden, dat de H eer tot den tem pel van
Jeh ova gekomen was, de goedgekeurden in den tem pel
gebracht en hen m et den „m antel der gerechtigheid”
bedekt had. G od’s profeet kondigde dezen tijd van
blijdschap in deze woorden aan : „Ik ben zeer vroolijk
in den H eere, m ijn ziel verheugt zich in zijnen God,
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w ant H ij heeft m ij bekleed m et de kleederen des heils,
den m antel der gerechtigheid heeft Hij m ij om gedaan;
gelijk een bruidegom zich m et priesterlijk sieraad
versiert, en als een bru id zich versiert m et h aar ge
reedsch ap.” (Je s. 61: 10) De Bruidegom , gekleed in
al zijn h eerlijkheid en schoonheid, was toen in den
tem pel en bracht de goedgekeurden onder den m antel
der gerechtigheid; en op grond hiervan en om dat zij
de bruiloftskleederen aanhebben, worden deze goed
gekeurden geïdentificeerd als de gezalfden van Jeh ova
God, en voor hen is dit een tijd van vreugde. De B ru i
degom en de bruidsklasse deelen gezam enlijk in deze
vreugde, voorgesteld door de ,vrucht des wijnstoks
nieuw ’ in het koninkrijk van Jehova.
D it kom t nauw keurig overeen m et de vervulling
van de profetische gelijkenis van de talenten (M atth.
25: 14-30), w aarin de H eer aantoont, dat „zijn goe
deren” of koninkrijksbelangen toevertrouw d worden
aan degenen, die m et hem deel uitm aken van het
verbond voor het K oninkrijk. De vervulling van deze
gelijkenis m oet plaats vinden ten tijde dat de Heere
Jezu s in den tem pel van Jeh ova ten oordeel verschijnt
en m et zijn knechten afrekent. Degenen die door hem
goedgekeurd worden, worden m et dit feit bekendge
m aak t, en tot dezulken zegt h ij: „W èl, gij goede en
getrouwe dienstknecht, over weinig zijt gij getrouw
geweest, over veel zal ik u zetten: ga in in de vreugde
uws heeren.” (M atth. 25: 21) H ier is een directe uitnoodiging van den H eer, gericht tot de „getrouw e
knecht” klasse om in zijn vreugde te deelen, welke
vreugde gesym boliseerd wordt door het nieuw drinken
van de vrucht des wijnstoks in het koninkrijk zijns
V aders. H et feit dat hij zegt: „G a in in de vreugde
uws heeren” , toont aan, dat de H eer zelf dezen wijn
der vreugde drinkt.
W aarin bestaat dan deze bijzondere v reu g d e?

124

JEHOVA

H et is de vreugde voortvloeiende u it het feit, dat de
tijd voor Christus Je zu s gekomen is om den naam
van den A llerhoogste te rechtvaardigen. Toen hij tot
den hem el verhoogd was, gebood Jeh ova hem dien
gelukkigen dag, die te zijner tijd kom en zou, a f te
wachten. (Ps. 110: 1; H ebr. 10: 13) Door alle vol
gende eeuwen heen wachtte Jezu s op dien vreugdevollen tijd, w aarop Jeh ova God zijn koninkrijk zou
oprichten en hem zou uitzenden om te regeeren. Die
vreugde begon voor Christus Jezu s in 1914, toen hij
uitgezonden werd om tem idden zijner vijanden te re
geeren; en toen hij in 1918 zijn getrouwe navolgers
tot zich begon te vergaderen, richtte hij tot al de
zulken de uitnoodiging om met hem in die vreugde
te deelen en den wijn des koninkrijks nieuw te drinken.
(P salm 110: 2) De periode, die „d ien dag” genoemd
wordt, begon voor den H eere Jezus in 1914, toen J e 
hova hem op zijn troon zette en hem uitzond om den
vijand te verslaan. „D ien dag” begon voor de leden
van zijn lichaam in het ja a r 1918, toen de H eer hen
tot zich in den tem pel van Jeh ova begon bijeen te
vergaderen. De vreugde des Heeren, voorgesteld door
het drinken van de vrucht des wijnstoks, begon voor
de getrouwen op aarde, toen zij in den tem pel ge
bracht werden en toen zij bekend werden m et het
feit, dat het voornaam ste doel van Jeh ova door zijn
koninkrijk de rech tvaardiging van zijn naam is en
dat H ij degenen die hun onkreukbaarheid jegens
Hem handhaven, zal gebruiken om zijn voornemen
ten uitvoer te brengen en een aandeel in de recht
vaardiging van zijn naam te hebben.
Jeh o v a schonk den beker voor den H eere Jezus
Christus in, en Jezu s noodigde zijn discipelen uit,
dezen beker m et hem te drinken. (M atth. 20 : 22, 23)
D at de beker G od’s voornemen betreffende zijn ge
zalfden sym boliseerde en zoowel lijden als vreugde
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voorstelde, wordt onom stootelijk bewezen door de
w oorden van den apostel, die over Christus Jezu s
sch reef: „D ew elke voor de vreugde die hem voor
gesteld was, het kruis heeft gedragen, en schande
veracht, en is gezeten aan de rechterhand van den
troon G ods.” D uidelijk kan uit dezen tekst, in over
eenstem m ing met andere bevestigende teksten, de ge
volgtrekking gem aakt worden, dat de vreugde des
Heeren in de toekom st lag en dat hij die vreugde
inging, toen hij in het ja a r 1914 op zijn troon ge
zet werd. E erst kwam zijn lijden en daarna zijn
vreugde, beide voorgesteld door den beker, en zoo
is het ook m et degenen, die m et hem in zijn konink
rijk deelen.
V oorafgaande aan de kom st van den Heere Jezu s
Christus tot Jeh o v a’s tem pel konden de navolgers van
Christus niets anders als zijn dood verkondigen. Hij
was als een zondaar gestorven, opdat de zonde der
w ereld weggenomen m ocht worden, en zijn getrouwe
navolgers m oesten in gedachte houden, dat alleen
door zijn dood het leven aan eenig m ensch gegeven
kon worden. Hoewel zij wisten, d at hij u it den dood
opgewekt en in den hem el opgevaren was, zoo was
hij toch van hen verw ijderd en daarom was het eerder
een tijd van droefheid dan een tijd van vreugde. D oor
het geloof zagen dezen n aar zijn tweede verschijning
uit, en daarom was hun een vreugde v o o rg esteld ;
m aar als hij in den tem pel verschijnt, de goedgekeurden in den tem pel brengt en vervolgens m et den
m antel der gerechtigheid bedekt en zij zich van dit
feit bew ust worden, dan is voor deze getrouwen de
tijd gekomen om deze vreugde, die hun voorgesteld
geweest is, te ondervinden. D oor aldus in de vreugde
huns Heeren in te gaan, drinken zij de ,vrucht des
wijnstoks nieuw ’ m et hem in het koninkrijk.
M aar moeten dan de getrouwen op aarde ophouden
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den dood des Heeren te gedenken of te verkondigen?
M et den m eesten n adru k m oet deze vraag ontkennend
beantw oord worden, om dat zij ten allen tijde in ge
dachte m oeten houden, d at het door zijn lijden en
dood voor hen m ogelijk geworden is, leden van G od’s
koninkrijk te worden. (1 Petr. 3: 18) H et feit, dat
de apostel zegt: „Zoo dikw ijls als gij dit brood zult
eten en dezen drinkbeker zult drinken, zoo verkon
digt [gij] den dood des Heeren totdat hij kom t” , m oet
nog lan g niet beteekenen, dat als hij kom t, zij m oeten
ophouden zijn dood te verkondigen, m aar veeleer dat
zij vóór zijn kom st niet in zijn vreugde konden in 
gaan en m et hem de vrucht des w ijnstoks nieuw in
het koninkrijk konden drinken. T ot dien tijd m oesten
zij zijn dood verkondigen, en verder n iets; m aar van
af dien tijd moeten zij voortgaan zijn dood te ge
denken en gaan zij tevens in zijn vreugde in.
H et schijnt daarom duidelijk de aangewezen
weg voor de gezalfden des Heeren te zijn, ja a rlijk s
het gedachtenisfeest op den vastgestelden tijd te vieren,
m aar in vreugde en niet in droefheid. Dezen verheugen
zich dat de H eere Jezu s gebroken werd en dat hij
zijn levensbloed uitstortte en d at zij op zijn uitnoodiging en door G od’s genade een aandeel in zijn
lijden en dood m ochten hebben. Zij verheugen zich,
om dat zij weten dat het voor hen op geen andere wijze
m ogelijk zou zijn te leven en een aandeel in zijn
koninkrijk te hebben en aan de rechtvaardiging van
Jeh o v a’s naam deel te nemen, welke laatste zaak voor
hen een reden tot de grootste vreugde is. Voor de
zulken ligt de reden voor het houden van het gedachtenism aal thans in het in gedachte houden van
het lijden en den dood van den Heere Je zu s en de
w aarde die zijn dood voor de m enschheid heeft, en
dat de getrouwen door m et hem te lijden in zijn
vreugde m ogen ingaan en als zij getrouw blijven m et
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hem m ogen regeeren. „D it is een getrouw w oord;
w ant indien wij m et hem gestorven zijn, zoo zullen
wij ook m et hem leven; indien wij verdragen, wij
zullen ook m et hem h eerschen; indien wij hem ver
loochenen, hij zal ons ook verloochenen.” — 2 T i
m otheüs 2 : 11, 12.

Wie mag het feest vieren?
Geen m ensch en geen organisatie van menschen
m ag er over beslissen, welke personen het A vondm aal
des Heeren openlijk m ogen vieren en welke niet.
Toch is het op zijn plaats, de aandacht te vestigen
op de dingen, die hierm ede in verband staan ; en dan
m oet een ieder voor zichzelf de verantw oording voor
zijn doen en laten op zich nemen. Ongetwijfeld nem en
velen aan de zinnebeelden van b e t gedachtenisfeest
deel, zonder het geringste begrip van zijn beteekenis
te hebben. Wij leven nu in den „d a g van Jeh ova” ,
w aar zich de plagen in het tegenbeeld aan de w ereld
vervullen. H et gedachtenisfeest h eeft thans een die
pere beteekenis dan vóór de kom st van den H eer
tot zijn tem pel in het ja a r 1918. Wie nu m et recht
aan het A vondm aal des Heeren deelneem t of het als
gedachtenis van den naam van Jeh ova viert, m oet
persoonlijk een w erkzaam aandeel nemen, om de tien
plagen over het tegenbeeldige E gyp te, d at is Satan ’s
organisatie, te brengen. H ierm ede wordt bedoeld, dat
een ieder aan de verkondiging van de boodschap Gods
in verband m et deze plagen m oet deelnemen. De
plagen zijn tegenw oordig aan den gang en naderen
het groote hoogtepunt, nam elijk de vernietiging der
eerstgeborenen Satans in A rm ageddon. Om aan het
gedachtenisfeest w aardig te kunnen deelnem en, m oet
m en ook persoonlijk een w erkzaam aandeel aan de
verkondiging van deze w aarheden nemen, zooals
Christus geboden heeft. H et w aren Mozes en A aron,
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die den Egyptenaren G od’s W oord verkondigden, en
dit had de plagen ten gevolge. Mozes was een voor
beeld van Christus Jezu s, en A aron die hem als
spreker was toegevoegd, stelde het nu op aarde ver
blijvende overblijfsel der tem pelklasse voor, dat de
boodschap van de w raak Gods verkondigt en van zijn
koninkrijk getuigt.
Je h o v a’s getuigen worden in den tem pel door den
Heere Jezu s onderwezen en daarna uitgezonden, om
de m et de tegenbeeldige plagen in verband staande
boodschap der w aarheid te verkondigen. H ieruit volgt,
dat degenen die aan het gedachtenisfeest w aardig deel
nemen, in Christus zijn en tot Je h o v a’s organisatie
m oeten behooren, dus ook in den tem pel m oeten zijn;
dat zij God toegewijd en zich aan de verkondiging
van den m achtigen naam en de groote daden van den
A llerhoogste moeten geven, gelijk geschreven staat:
„In zijn tem pel spreekt een ieder van zijn h eerlijk
heid.” (Psalm 29: 9 ; E n g.V ert.) Anderen m ogen even
eens aan de verkondiging van de boodschap van het
koninkrijk Gods deelnem en; toch zijn het de deel
nem ers aan den dood van Christus Jezus, die ten slotte
m et hem zullen leven. Die als Jeh ova’s getuigen den
sm aad verdragen, die op Christus kwam, en wel tot
het einde, zijn degenen, die ten slotte m et hem zullen
heerschen. (2 Tim otheüs 2 : 11, 12) Jezu s ontving van
Jeh ova het voorrecht en de eer, ten koste van zijn
leven als m ensch, de rechtvaardiger van zijn V ader
te zijn. A l degenen die m et hem aan deze rech tvaar
diging deelnem en, moeten als Jezu s eveneens getrouw
tot het einde den offerdood sterven. A lle leden van
deze h oofdorganisatie zijn „één brood, één lich aam ” ,
en het breken van het brood en het drinken van den
kelk toonen aan, dat zij, die dit m et recht doen, met
Christus Jezus eens zijn; dat wil zeggen, zij zijn als
leden van zijn lichaam eensgezind m et hem en dus
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ook in den tem pel. (1 Corinthe 10: 16, 17) Dezulken
genieten derhalve rechtm atig van de sym bolen van
het gedachtenis.
De vraag kom t neer op bet voornaam ste voornemen
van Jeh ova, en dit is de rechtvaardiging van zijn
heiligen naam . D aarom zond God Mozes n aar Egypte,
en om dezelfde reden heeft hij Jezu s in de wereld ge
zonden. A lle andere dingen zijn aan de rechtvaar
diging van den naam van Jeh ova ondergeschikt. De
„d a g van Jeh o v a” , die in 1914 begon, kenm erkt den
tijd, w aarop Christus op zijn troon gezet en uitge
zonden werd om te regeeren. In het ja a r 1918, dat is
drie en een h alf ja a r later, is het oordeel begonnen
w aarop de tegenbeeldige vervulling der plagen over
E gy p te inzette, en deze plagen worden in A rm aged
don beëin digd m et de vernietiging der eerstgeborenen.
H et zijn dus de leden van Christus, de leden van zijn
kon in klijk huis, aan wie in A rm ageddon voorbij ge
gaan zal worden, en zij worden slechts op de voor
w aarde verschoond, dat zij getrouw zijn, in Christus
blijven en zijn geboden gehoorzam en. D it beteekent,
dat zij hun dienst m oeten verrichten, nam elijk den
heerschers en het volk het getuigenis van het konink
rijk m oeten brengen en de w raak van onzen God
m oeten verkondigen. A ls deze verkondiging vol
eindigd zal zijn, zal in A rm ageddon de laatste p laag
uitbreken.
De Sch rift schijnt derhalve d uidelijk aan te toonen,
dat de eerstgeborenen van E gy p te het zichtbare deel
van de organisatie van Satan, die in A rm ageddon ten
onder zal gaan, voorstellen en dat het onzichtbare deel
van zijn organisatie, m et in begrip van Satan, daarop
snel zal volgen, wanneer Satan in den afgrond der
vernietiging geworpen zal worden. — O penbaring
19: 19-21; 20: 1-3.
5
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Zifting
Toen Jezus het laatste pasch am aal at en het ged achtenisfeest aan zijn dood als gedachtenis voor den
naam van Jeh ova instelde, was het beslissende oogenb lik van zijn loopbaan als de m ensch Jezu s bereikt,
en hij wist, dat hij op dezen dag als het tegenbeeldige
lam m oest sterven. Ongetwijfeld wist ook Satan, dat
Jezu s op dien dag gedood zou w orden; en d aar Satan
voorbereidingen getroffen had, dat Jezus gekruisigd
zou worden, m aakte hij de gevolgtrekking, dat hij het
bewijs geleverd had, dat in de zaak van zijn tegen
Jeh o v a’s heiligen naam opgew orpen uitdagin g het
recht aan zijn zijde stond. Hij wist, dat het hem
gelukt was, Ju d a s tot afval van God te verleiden.
W aarschijnlijk dacht de D uivel, dat hij in Petrus een
bijzondere zw akheid ontdekt had en hem tot afvallig
heid kon brengen, als hem de gelegenheid geschonken
zou w orden, dit te probeeren; daarom daagde hij den
H eer uit, toe te laten, dat hij Petrus aan een bijzondere
beproeving onderw ierp. „ E n de Heere zeid e: Sim on,
Sim on, zie, de satan heeft ulieden zeer begeerd om
te ziften als de tarw e; m aar ik heb voor u gebeden,
dat uw geloof niet oph oud e; en gij, als gij eens zult
bekeerd zijn, zoo versterk uwe broeders.” (Lu cas
22: 31, 32) Zoo toonde de H eer in behoedzam e woor
den aan, dat P etrus m et succes de beproeving zou
doorstaan en daarna tot sterking zijner broeders zou
kunnen dienen. D it steunt de gevolgtrekking, d at Satan
een vertw ijfelde poging in het werk stelt, om een ieder,
die w aardig aan het gedachtenis deelneem t, neder te
werpen. Mochten daarom al dezulken een vast en vol
vertrouwen in Jeh ova G od en Christus Jezu s hebben
en hem getrouw blijven ondanks allen tegenstand en
getrouw tot het einde doorgaan om den naam van
Jeh ova te verkondigen. A ls zij dit doen, kunnen zij
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van een volledige bevrijdin g en den ingang in het
eeuwige koninkrijk van onzen H eer en H eiland Jezus
C hristus zeker zijn, en de gew isheid hebben, d at zij
in eeuw igheid de begunstigde dien aars van den A ller
hoogste zullen zijn.

H O O F D ST U K IV

ZIJN VERBONDEN
EH O V A ’S voornemen is zijn naam te rech tvaardi
gen. M oge deze groote w aarheid steeds de eerste
plaats in den geest van iederen getrouwen onder
zoeker van G od’s W oord innemen. A lle andere dingen
zijn behoorende bij en ondergeschikt aan de rechtvaar
diging van Jeh o v a’s naam . D aar Jeh ova nu zijn hoofd
organisatie Zion opgebouw d heeft, verschijnt H ij thans
in h eerlijkheid aan degenen die tot Zion behooren. De
kinderen van Zion, die nu in den tem pel tot Hem
vergaderd zijn, worden door Jezus Christus, het hoofd
van Zion’s organisatie, van God geleerd. De getrouwen
zien thans hun L eeraars, nam elijk Jeh ova en Christus
Jezu s, en d aar zij gehoorzaam zijn aan hetgeen zij
leeren, w andelen de kinderen van Zion op het pad
der gerechtigheid en zingen lofliederen voor den
A llerhoogste. (Jes. 30: 20, 21; 54: 13) De kinderen
van Zion zijn Jeh o v a’s heiligen, die nu ,gezet worden
m et Christus Je zu s in hem elsche p laatsen ’ en een deel
van de hem elsche organisatie vormen, en zij zijn nu
tot den H eer vergaderd, opdat ,zij zijn gerechtigheid
zullen verkondigen, w ant God zelf is R ech ter’. (Ps.
50: 5, 6) H et getrouwe overblijfsel doet dit werk.
V roeger h ad G od’s getrouw volk slechts een vaag
begrip van zijn voornemen, m aar thans kan het een
duidelijker begrip er over hebben. De voornaam ste re
den voor grootere verlichting in dezen tijd is het feit,
dat G od’s bestem de tijd gekomen is, om zijn voornemen
aan zijn volk bekend te m aken. Zij die uit Zion geboren
zijn en daardoor tot den H eer in den tem pel vergaderd
zijn, hebben nu Jeh ova en Christus Jezus als Leeraars,
en de lichtstralen uit den tem pel openbaren G od’s
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w aarheden aan hen, en als deze groote w aarheden aan
hen geopenbaard worden, gaan zij voort, God’s gerech
tigh eid te verkondigen.
M aar er bestaat een andere reden, w aarom de gewijden niet eerder een d uidelijk inzicht in God’s W oord
ontvangen hebben, en deze reden is voornam elijk de
zelfzucht of een verlangen n aar persoonlijk gewin. Z elf
zucht en het uitzien n aar persoonlijk gewin zullen ook
zelfs nu nog de gezalfden verhinderen, de w aarheid te
begrijpen en te w aardeeren. Gedurende vele eeuwen
hebben bijna al degenen die zich gewijd hebben om
den wil Gods te doen, zulks gedaan in de verw achting
van persoonlijk gewin of voordeel. Leiders der „C h ris
tenheid” hebben aan de m enschen geleerd, d at God
tracht, de m enschheid uit de helsche pijniging te red
den en de geredden n aar den hem el te nemen. De be
w eegreden om leden van deze kerkelijke systemen te
worden, is hoogst zelfzuchtig geweest, nam elijk het
verlangen om gered te worden en de straf te ontgaan.
G edurende de E lia-periode van de gemeente (M al. 4 :
5, 6) waren de leerstellingen, die de navolgers van
Christus Jezus in de w aarheid beleden en leerden, in
h et kort de volgende:
H et m enschelijke geslacht, ter dood veroordeeld ten
gevolge van A dam ’s zonde, is gekocht door het bloed
van Christus Je z u s; de hel is geen plaats van pijniging
bij bewustzijn, m aar de toestand der dooden, en nie
m and kan aan den eeuwigen dood ontkom en dan door
de verdienste van Christus Jezu s’ o ffe r; het plan van
God, om uit de menschen zijn gemeente te nemen, de
leden van welke gemeente hun eeuwige w oonplaats in
den hem el zullen vinden en met Christus Jezus de
wereld zullen regeeren en de gehoorzam en tot m ensche
lijke volm aaktheid zullen herstellen. De leerstelling
van „geen helsche pijniging” werd in het bijzonder op
den voorgrond gesteld, en redding in den hem el of op
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de aarde was het voornaam ste m otief, w aarom sch ep
selen God en Christus Jezu s dienden. Men was de
m eening toegedaan, d at een ieder die zichzelf den H eer
w ijdt, zich door eigen krachtsinspanning tot een ze
keren graad van karakterontw ikkeling m oet opw erken,
die hem het recht op een hooge plaats in de hem elsche
hoven zou verleenen. Men zal m oeten toegeven, dat de
ze m otieven tam elijk zelfzuchtig waren. N atuu rlijk h ad 
den eenigen, die zich destijds wijdden, het onzelfzuchtig
verlangen om Jeh ova te dienen, m aar allen zagen n aar
de belooning uit. Hoewel de bovengenoem de leerstel
lingen, die gedurende de Elia-periode geleerd werden,
grootendeels ju ist waren, werd toch het voornaam ste
doel van Jeh ova niet erken d; van daar dat de hoogere
drijfveer toen niet de bew eegreden voor schepselen was,
om God te dienen.
Thans hebben degenen die tot den tem pel behooren
en getrouw bewijzen te zijn, w aardeering voor de groote
w aarheid, dat de rechtvaardiging van Jeh o v a’s grooten
n aam het allerbelangrijkste is en dat om een aandeel
in de rechtvaardiging van Jeh o v a’s heiligen naam te
hebben, deze getrouwe schepselen zich onzelfzuchtig
aan H em moeten wijden. Deze onzelfzuchtige toewij
ding aan Jeh ova is de sleutel tot kennis en inzicht. De
godsdienstige leiders onder de Joden nam en op grond
van hun zelfzucht van zichzelf en van anderen den
sleutel der kennis weg, en toen Jezus hun de w aarheid
van het koninkrijk voorhield, verwierpen de Farizeërs
n iet alleen de w aarheid, m aar veroorzaakten ook an
deren, hetzelfde te doen. (Lu cas 1 1 :4 2 -5 2 ) H etzelfde
is w aar geweest van de organisaties van het zoogenaam 
de „C hristendom ” en in het bijzonder van de „m ensch
der zonde” -klasse. Zucht n aar gewin verblin dt de oogen
voor een ju iste toew ijding aan God, en aldus verblind,
kan men geen vorderingen m aken, wat betreft kennis
en inzicht.

ZIJN V E R B O N D E N

135

H ieruit volgt dus, d at indien de gezalfden den sleu
tel der kennis en des inzichts w illen behouden, zij
steeds in de eerste p laats m oeten bedenken, dat het
voornaam ste doel van Jeh o v a de rechtvaardiging van
zijn naam is, dat het zijn naam is, die op het spel
staat en d at het koninkrijk het m iddel is, dat ge
b ru ik t w ordt om de rech tvaardiging van zijn naam
te bew erkstelligen. E en aandeel te hebben in de recht
vaardigin g van Jeh ova’s n aam is geen zelfzuchtig werk.
H et aandeel, dat de leden van het overblijfsel kunnen
hebben, is getrouwe getuigen voor Jeh ova te zijn en
aldus kunnen zij hun on kreukbaarheid jegens H em
bewijzen. De gezalfden die tot den dood getrouw zijn,
zullen eeuwig leven ontvangen en m et Christus Jezu s
in zijn hem elsch werk en h eerlijkh eid deelen. M aar
deze belooning is ondergeschikt aan de rech tvaardi
ging van Jeh o v a’s naam en w ordt slechts gegeven,
w aar onzelfzuchtige toew ijding aan G od getoond
wordt. E en aandeel te hebben in de rechtvaardiging
van zijn heiligen naam is de voorafgaande voorw aarde
tot verkrijging van goddelijk leven.

Verbond
E en verbond is een bindende overeenkom st of b e
lofte, om iets te doen of niet te doen. Jeh ova’s uitge
drukt voornem en om een zeker iets te doen is een
onvoorw aardelijk of eenzijdig verbond. A ls Jeh ova een
belofte doet, bin dt Hij zichzelf onvoorw aardelijk, dit
voornem en ten uitvoer te brengen. Hij zegt „ I k heb
het voorgenom en, ik zal het ook doen.” (Jes. 46: 11)
„M ijn woord . . . zal uitrichten hetgeen m ij behaagt.”
(Je s. 55: 11) E en verbond, dat Jeh ova m et één of m eer
zijner schepselen sluit, is een b ilateraal of tw eezijdig
verbond, om zekere dingen te doen, en de andere
partijen van het verbond m oeten de genoem de dingen
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doen. Jeh ova vervult altijd getrouw zijn deel van zijn
verbonden. — Deut. 7: 9.
Op verschillende tijdstippen beeft Jeh ova een ver
klarin g van zijn voornemen gegeven en een bericht
hierover laten opteekenen. Zulke uiteenzettingen van
zijn voornemen zijn de door Jeh ova gem aakte ver
bonden. Een korte verwijzing n aar deze verbonden
wordt b ier gegeven m et de daarop betrekking heb
bende Schriftplaatsen.

H et vergieten van Bloed
A an het einde van den grooten vloed trokken N oach
en zijn gezin uit de ark. Toen was het, dat God aan
N oach zijn verbond betreffende het ,vergieten van
bloed’ of de heiligheid van het leven bekendm aakte,
en dit verbond w ordt „h et eeuwige verbond” tusschen
God en levende schepselen genoemd, om dat dat ver
bond de uitdrukkin g is van God’s voornemen, dat Hij
nim m er zal wijzigen. „W ie des menschen bloed ver
giet, zijn bloed zal door den mensch vergoten w orden;
want God heeft den mensch n aar zijn beeld gem aakt.
M aar Ik, zie, Ik richt m ijn verbond op m et u, en met
uwen zade na u. A ls deze boog in de wolken zal zijn,
zoo zal Ik hem aanzien om te gedenken aan het eeuwig
verbond tusschen God en tusschen alle levende ziel,
van alle vleesch d at op de aarde is.” — Gen. 9 : 6, 9, 16.
Iedere natie op aarde heeft dit eeuwige verbond
verbroken door het ten onrechte vergieten van bloed,
dat wil zeggen, het ongerechtigd wegnemen van leven ;
en God zal hen daarvoor straffen, hetgeen Hij in de
volgende woorden aan kon digt: „D at land zal gan
sche] ijk ledig gem aakt worden en het zal ganschelijk
beroofd w orden; want de Heere heeft dit woord ge
sproken. Want het land is bevlekt vanwege zijne inwo
ners, want zij overtreden de wetten, zij veranderen de
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inzetting, zij vernietigen het eeuwig verbond: daarom
verteert de vloek het lan d, en die daarin wonen, zullen
verwoest w orden; daarom zullen de inwoners des lands
verbrand worden, en d aar zullen w einige m enschen
overblijven.” — Jes. 24 : 3, 5, 6.

Met Abraham
Jeh ova nam A brah am uit het land U r der Chaldeën
en bracht hem n aar K an aan , en d aar gaf Hij de vol
gende verklaring van zijn voornemen, n am elijk : „D e
H eere nu h ad tot A bram gezegd : Ga gij uit uw land en
u it uwe m aagschap en uit uws vaders huis n aar het
lan d, dat Ik u wijzen z a l; en Ik zal u tot een groot volk
m aken en u zegenen, en uwen naam groot m aken ; en
wees een zegen; en Ik zal zegenen die u zegenen, en
vervloeken die u vloekt; en in u zullen alle geslachten
des aardrijks gezegend worden.” (Gen. 12: 1-3) Dit is
een onvoorw aardelijke belofte, d at Jeh ova zelf alle ge
hoorzam en van het m enschelijke geslacht zal zegenen
— Zie Genesis 15: 18; 22: 15—18.

„D er Besnijdenis”
O ndergeschikt aan zijn verbond m et A brah am
m aakte Jeh ova het verbond der besnijdenis: „V oorts
zeide God tot A b rah am : Gij nu zult m ijn verbond hou
den, gij en uw zaad na u, in hunne geslachten. D it is
m ijn verbond, dat gijlieden houden zult, tusschen Mij
en tusschen u en tusschen uwen zade na u : dat al w at
m annelijk is u besneden worde. E n gij zult het vleesch
uw er voorhuid besnijden; en dat zal tot een teeken zijn
van het verbond tusschen Mij en tusschen u. E en zoon
tje dan van acht dagen zal u besneden worden, al wat
m annelijk is in uwe geslach ten : de ingeborene des h u i
zes, en de gekochte m et geld van allen vreem de, welke
niet is van uwe zade.” (Gen. 17: 9-1 2 ) „E n Hij gaf
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hem het verbond der besn ijden is; en alzoo gewon hij
Izaak , en besneed hem op den achtsten d a g ; en Izaak
gewon Ja k o b , en Ja k o b de tw aalf P atriarch en .” —H andelingen 7 : 8.

W etsverbond
De Israëlieten w aren door de toelating van Jeh ova
in E gypte en toen de tijd voor de bevrijding van hun
verdrukkers in E gyp te gekom en was, sloot Jeh ova m et
hen een verbond. D at volk leidende aan de hand van
M ozes n aar den berg Sinaï, bevestigde Jeh ova d aar zijn
wetsverbond, dat in de Sch rift ook dikwijls „h et oude
verbond” genoem d wordt. „E n Mozes klom op tot God,
en de H eere riep to t hem van den berg, zeggende:
A ldus zult gij tot den huize Ja k o b s spreken en den
kinderen Israëls verkon digen : . . . N u dan, indien gij
n aarstiglijk m ijner stemm e zult gehoorzam en en m ijn
verbond houden, zoo zult gij m ijn eigendom zijn uit
alle volkeren, w ant de gansche aarde is m ijn. E n gij
zult M ij een priesterlijk koninkrijk en een heilig volk
zijn. D it zijn de woorden, die gij tot de kinderen Israëls
spreken zult.” (E x. 19: 3, 5, 6) „E n bij nam het boek
des verbonds, en hij las het voor de oogen des vo lk s;
en zij zeiden : A l w at de H eere gesproken heeft zullen
wij doen en gehoorzam en. T oen nam Mozes het bloed
en sprengde het op ’t volk, en hij zeide: Zie, dit is
het bloed des verbonds, ’t w elk de H eere m et ulieden
gem aakt heeft over alle die woorden.” (Ex. 24: 7, 8)
„M aa r hun verstand was verstom pt. Im m ers, tot dezen
dag toe b lijft dezelfde sluier bij de lezing van het oude
verbond liggen, zonderdat hij opgelicht w ordt” , d at
gene wat hun niet geopenbaard werd, wordt thans in
Christus geopenbaard. (2 Cor. 3: 14, L. V.) „W ant
indien dat eerste verbond onberispelijk geweest ware,
zoo zoude voor het tweede geene p laats gezocht zijn
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geweest. A ls Hij zegt: Een nieuw verbond, zoo heeft
H ij het eerste oud gem aakt; w at n u oud is en ver
ouderd, is nabij de verdw ijning.” —- H ebr. 8 : 7, 13.

„V an het P riestersch ap”
Van de tw aalf stamm en Israëls m aakte God de
Levieten tot zijn dienaars, en u it hen werden de leden
van het priesterschap genomen. „Zoo zeide de Heere
tot A aron : Gij, en uwe zonen, en het huis uws vaders
m et u, zult dragen de ongerechtigheid des h eiligdom s;
en gij, en uwe zonen m et u, zult dragen de ongerechtig
heid uws Priesteram bts. A lle hefofferen der heilige
dingen die de kinderen Israëls den H eere zullen offe
ren, heb Ik u gegeven, en uwen zonen en uwe dochteren
m et u, tot een eeuwige in zettin g; h et zal een eeuwig
zoutverbond zijn voor het aangezicht des H eeren, voor
u en voor uwen zade m et u.” (Num . 18: 1, 19) H et
„zoutverbond” , w aarvan in het negentiende vers sprake
is, was een bevestiging van het verbond voor het pries
terdom . „P in eh as de zoon van E leazar, den zoon
A arons des Priesters, heeft m ijne grim m igheid van
over de kinderen Israëls afgewend, dewijl hij m ijnen
ijver geijverd heeft in het m idden van hen, zoodat Ik
de kinderen Israëls in m ijnen ijver n iet vernield heb.
D aarom sp reek : Zie, Ik geef hem m ijn verbond des
vredes; en hij zal hebben, en zijn zaad na hem, het
verbond des eeuwigen Priesterdom s, daarom dat hij
voor zijnen God geijverd en verzoening gedaan heeft
voor de kinderen Israëls.” — Num . 25: 11-13. (Zie ook
N ehem ia 13: 29; Jerem ia 33: 20, 2 1 ; M al. 2 : 4, 5, 8.)

,In M oab’
Toen Jeh ova door de h an d van M ozes de Israëlieten
gedurende veertig jaren door de w oestijn gevoerd had
en zij het lan d M oab bereikt hadden, sloot Jeh ova al
d aar m et hen een verbond: „D it zijn de woorden des
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verbonds, dat de Heere Mozes geboden heeft te m aken
m et de kinderen Israëls in den lande M oabs, boven het
verbond dat Hij m et hen gem aakt had aan Horeb.
H oudt dan de woorden dezes verbonds en doet ze,
opdat gij verstandiglijk handelt in alles wat gij doen
zult. Om over te gaan in het verbond des Heeren uws
Gods en in zijnen [e e d ], hetwelk de H eere uw God
heden m et u m aak t.” — Deut. 29: 1, 9, 12.

„M et D avid”
D avid was Isra ë l’s koning, die door Jeh o v a gezalfd
werd. H ij was een type van Christus Jezus. M et David
sloot Jeh ova een verbond m et betrekking tot het
koninkrijk. „V oorts zijn dit de laatste woorden Davids.
David, de zoon van Isa ï zegt, en de m an die hoog is
opgericht, de gezalfde des Gods Jak o b s, en liefelijk in
psalm en Israëls zegt: De geest des Heeren heeft door
m ij gesproken, en zijne rede is op m ijne tong geweest.
De God Israëls h eeft gezegd, de rotssteen Israëls heeft
tot mij gesprok en : D aar zal zijn een H eerscher over de
m enschen, een R echtvaardige, een H eerscher in de
vreeze G ods; en hij zal zijn gelijk het licht des morgens,
wanneer de zon op g aat; des m orgens zonder wolken,
wanneer van de glans na den regen de grasscheutjes uit
de aarde voortkom en. Hoewel m ijn huis alzoo niet is
bij God, nochtans heeft Hij mij een eeuwig verbond ge
steld, dat in alles wèl geordineerd en bew aard is ; voor
zeker is daarin al m ijn h eil en al m ijn lust, hoewel Hij
het nog niet doet uitspruiten.” (2 Sam . 23: 1-5) „Zoo
zal Ik den troon uws koninkrijks bevestigen, gelijk als
Ik een verbond m et uwen vader David gem aakt heb,
zeggende: Geen m an zal u afgesneden worden, die in
Israël heerschte.” (2 K ron. 7: 18) „S ta a t het u niet toe
te weten, dat de H eere de God Israëls het koninkrijk
over Israël aan D avid gegeven heeft tot in eeuwigheid.
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hem en zijnen zonen, m et een zoutverbond?” —
2 K ro n . 13: 5.
„ I k heb een verbond gem aakt m et m ijnen uitver
korene, Ik heb m ijnen knecht D avid gezworen: Ik zal
uw zaad tot in eeuwigheid bevestigen, en uwen troon
ophouwen van geslacht tot geslacht.” (P salm 89: 4, 5)
„N eigt uw oor en kom t tot Mij, hoort en uw ziel zal
leven; want Ik zal m et u een eeuwig verbond m aken,
en u geven de gewisse w eldadigheden D avids.” (Je sa ja
55: 3) „A lzoo zegt de H eere : Indien gijlieden m ijn
verbond van den dag en m ijn verbond van den nacht
kunt vernietigen, zoodat dag en nacht niet zijn op
hunnen tijd, zoo zal ook vernietigd kunnen worden
m ijn verbond m et m ijnen knecht D avid, dat hij geenen
zoon hebbe die op zijnen troon regeere; en m et de
Levieten, de Priesteren, m ijne dienaren.” (Jerem ia
3 3 :2 0 , 21) Deze profetieën voorzeiden Jeh o v a’s ver
bond m et Christus Jezus, den tegenbeeldigen David,
voor het kon in krijk: „ E n gij zijt het, die bij m ij ge
bleven zijt in m ijne beproevingen. E n ik sluit m et u
een verbond, evenals m ijn V ad er m et m ij een verbond
gesloten heeft, voor een kon in krijk, opdat gij m oogt
eten en drinken aan m ijn tafel in m ijn koninkrijk,
en zitten op tronen, oordeelen de de tw aalf stam m en
Israëls.” — Luc. 22: 28, 30. D iaglott.

„D er O fferan d e”
Degenen die in den Heere Jezus Christus en zijn
vergoten bloed tot loskoopprijs voor den m ensch ge
looven en zich ten volle en onvoorw aardelijk onderw or
pen hebben om den wil Gods te doen, zijn degenen m et
wie Jeh ova een verbond voor offerande sluit, hetgeen
de volledige prijsgeving van des schepsels voorrecht om
eeuwig op aarde te leven beteekent. „A ls hij [Je z u s]
te voren gezegd h ad : Slach to ffer en offerande en b ran d 
offers en offer voor de zonde hebt Gij niet gewild,
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noch hebben U beh aagd (dewelke n aar de wet geofferd
w orden), toen sp rak h ij: Zie, ik kom om uwen wil te
doen o G o d ! Hij neem t het eerste [verbond van offe
rande] weg, om het tweede [verbond van offerande]
te stellen. In welken wil wij geheiligd zijn door de
offeran de des lichaam s van Jezus Christus éénm aal
geschied.” (H ebr. 1 0 : 8 -1 0 ) „V erzam elt M ij m ijne
gunstgenooten, die m ijn verbond m aken m et o ffe
rande.” — P salm 50: 5.

„D es V olks”
Jeh o v a’s uiteenzetting van zijn voornemen om
Christus tot w aarborg voor zijn zegeningen voor de
m enschheid te m aken en derhalve m et hem een „ver
bond des volks” te sluiten, wordt in de volgende teksten
v erk laard : „ Ik de H eere heb u geroepen in gerechtig
heid, en Ik zal u bij uwe hand grijp en ; en Ik zal u
behoeden, en Ik zal u geven tot een verbond des volks,
tot een licht der heidenen.” (Jes. 42: 6) „A lzoo zegt de
H eere: In den tijd des w elbehagens heb Ik u verhoord,
en ten dage des heils heb Ik u geh olpen; en Ik zal u
bew aren, en Ik zal u geven tot een verbond des volks,
om het aardrijk op te richten, om de verwoeste erfenis
sen te doen beërven.” — Je s. 49: 8.

„D es Vredes”
Jeh ova’s vrede is dengenen gewis, die Hem lie f
hebben en dienen. „W ant bergen zullen wijken, en
heuvelen w ankelen, m aar m ijn goedertierenheid zal
van u niet wijken, en het verbond m ijns vredes zal niet
w ankelen, zegt de Heere uw O ntferm er.” (Jes. 54: 10)
„ E n Ik zal een verbond des vredes m et hen m aken, het
zal een eeuwig verbond m et hen zijn; en Ik zal ze
inzetten en zal ze verm enigvuldigen, en Ik zal m ijn
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h eiligdom in het m idden van hen zetten tot in eeuwig
heid.” — Ezech. 37: 26.

„H e t nieuwe V erbond”
In de plaats van het oude wetsverbond en m et
hetzelfde doel sluit Jeh ova een nieuw verbond. „Z ie,
de dagen komen, spreekt de Heere, dat Ik m et het huis
Israëls en m et het huis van Ju d a een nieuw verbond
zal m ak en : niet n aar het verbond dat Ik m et hunne
vaderen gem aakt heb ten dage als Ik hunne hand aan
greep om hen uit E gyptelan d u it te voeren, welk ver
bond m et Mij zij vernietigd hebben, hoewel Ik ze
getrouw d had, spreekt de H eere.” (Je r. 31: 31, 32) „E n
hij nam den drinkbeker, en gedankt hebbende, g af hun
dien, zeggende: D rinkt allen d a aru it; want d at is m ijn
bloed, het bloed des nieuwen testam ents [v erb on d ],
hetwelk voor velen vergoten wordt tot vergeving der
zonden.” — M atth. 26: 27, 28.
H et nieuwe verbond wordt h ierin verder nog speci
aal behandeld. Wij geven hier slechts een korte ver
wijzing n aar de bovengenoem de verbonden van Jehova.
H et w ordt den onderzoeker na aan het hart gelegd de
in verbinding m et de bovengenoem de verbonden
geciteerde teksten zorgvuldig te onderzoeken; daardoor
zal hij beter in staat zijn in zich op te nem en w at
thans volgt.

„V olkenbond”
A lvorens Jeh ova’s verbonden verder te beschouwen,
wordt hier de aandacht gevestigd op de Sch riftplaats,
waarin m elding gem aakt w ordt van het sluiten van een
ander verbond door schepselen, dat een gruwel in G od’s
oogen is. H et is het verbond, dat door de natiën onder
ling gesloten wordt en onder de leiding van Satan staat.
H et vorm t een poging om de w ereld in strijd m et het
koninkrijk Gods te besturen. H et zal m et zekerheid
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falen. „V ergezelt u te zam en gij volken, doch wordt
verbroken ; en neem t ter oore gij allen die in verre
landen z ijt: om gordt u doch wordt verbroken, om gordt
u doch wordt verbroken; b eraadslaagt eenen raad
doch hij zal vernietigd worden, spreekt een woord
doch het zal niet b estaan ; want God is m et ons.” —
Je s. 8 : 9, 10.

Punten
De volgende abstracte punten worden hier weerge
geven, op d at de onderzoeker door een nauw keurig
volgen van deze richtlijn beter in staat moge zijn de
h ierna volgende redeneering te v o lgen :
(1) De grootste van alle vragen is voor de sch eppin g:
W ie is de opperm achtige en allerhoogste God, uit wien
al het leven in geluk voortspruit?
(2) A lle door Jeh ova gesloten verbonden betreffende
den mensch worden in de eerste p laats gesloten met
het doel, zijn naam te rechtvaardigen. Zij worden
Je h o v a’s verbonden genoem d, om dat Hij er de ont
w erper en m aker van is en daarb ij anderen verbindt,
n aar het Hem goeddunkt.
(3) H et A braham ietisch verbond is een onvoorw aar
delijke belofte van Jeh ova, om door zijn organisatie
Zion, gesym boliseerd door zijn „vrouw ” , een zaad voort
te brengen, door m iddel w aarvan aan alle geslachten
des aardrijks een gelegenheid tot verkrijging van de
zegening des levens zal geboden worden, bet doel van
w elk verbond in de eerste plaats de rechtvaardiging van
Je h o v a’s naam is. H et „z a a d ” van dat verbond is
Christus, die de H eiland en V erlosser des m enschen en
de R echtvaardiger van Jeh ova G od’s naam is. Dat
verbond is onveranderlijk, om dat het gebonden is aan
het woord en den eed van Jehova.
(4) Door den overvloed van overtreding en zonde tegen
G od’s wet voegde Jeh ova aan het A braham ietisch
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verbond het wetsverbond toe, dat in E gyp te m et Mozes
als m id d elaar gesloten werd, en d it verbond diende als
een tuchtm eester om de leergierigen van Israël tot
Christus, het „z a a d ” en de R echtvaardiger, te brengen,
en het duurde tot de kom st van Christus. H et doel van
het wetsverbond was het voortbrengen van een volk
voor den naam van Je h o v a ; zoodat dus het voornaam ste
doel er van was de rechtvaardiging van Jeh ova’s naam .
(5) H et nieuwe verbond werd gesloten in de plaats van
het oude wetsverbond. H et doel van het nieuwe verbond
gold niet de redding der menschen, m aar werd gesloten
m et het doel een volk voor den naam van Jeh ova te
verkiezen, welk aldus verkozen volk getuige m oet zijn
voor den naam van Je h o v a ; en als het h ierin getrouw is,
zal het m et Christus Jezus een aandeel in de rechtvaar
diging van Jeh ova’s naam hebben.
(6) H et nieuwe verbond werd m et Christus Jezus ten
tijde van zijn dood gesloten. H ieraan voorafgaande
sloot Jezus zijn verbond m et offerande en noodigde
anderen u it een verbond m et offerande te sluiten, opdat
zij nakom elingen van het nieuwe verbond en er in
opgenom en m ochten worden en aldus een aandeel zou
den ontvangen in de rechtvaardiging van Jeh ova’s
naam .
(7) H et nieuwe verbond heeft geen betrekking op de
wereld der m enschheid in het algem een, en houdt geen
verband m et de herstelling d er m enschheid, m aar heeft
uitsluitend betrekking op geestelijk Isra ë l; en niem and
kan een nakom eling van het nieuwe verbond zijn, als
hij niet eerst een verbond m et offeran de gesloten h eeft;
en het zijn degenen die een verbond m et offerande
gesloten hebben en hieraan getrouw blijven, die tot
den H eere God verzam eld worden en leden van zijn
groep worden en die zijn gerechtigheid verklaren en
een aandeel in de rechtvaardiging van zijn naam
hebben.
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In Eden onteerde Lu cifer Jeh ova’s naam , Hem ten
laste leggende, dat Hij een leugenaar was en niet in
staat was, zijn voornemen ten uitvoer te brengen. Satan
daagde toen Jeh ova u it, een m ensch op aarde te stellen,
die zijn onkreukbaarheid tegenover Jeh ova zou h an d
haven. (Jo b 2 : 2-5) D it was een verdere lasterin g van
den naam van Jeh ova God. Jeh ova’s doel is, aan de ge
heele schepping te bewijzen, dat Hij alleen de alm ach
tige God is, en dit doet Hij in de rechtvaardiging van
zijn naam . Zonder leven zou er geen zegening voor de
m enschheid m ogelijk zijn ; en aangezien leven de gift
van Jeh ova is, zou het schepsel, door zijn trouw aan
God te bewijzen en zijn onkreukbaarheid jegens God
te handhaven en daardoor het leven van God te ont
vangen, een rechtvaardiging van den naam van den
A llerhoogste zijn. Jeh ova nam daartoe A braham uit
zijn geboorteland en zond hem n aar K an aan en m aakte
d aar een verbond of onvoorw aardelijke belofte, w aarbij
Hij A braham gebruikte als dengene tot wien de belofte
te dien tijde uitgesproken werd, en d aar gaf H ij zijn
voornemen te kennen om een zaad voort te brengen,
w aardoor alle geslachten en natiën der aarde kunnen
gezegend worden. H et ,beloof de zaad’ is Christus, die
Jeh o v a’s eerste getuige, hoogepriester en rechtvaardiger
is. (G al. 3: 16) De verkiezing van het zaad der belofte
diende geenszins uitsluitend voor de redding der m en
schen, d aar God A dam h ad kunnen dooden en een
nieuw geslacht had kunnen beginnen. De verkiezing
van het zaad diende speciaal voor de rechtvaardiging
van Jeh ova’s naam , nam elijk om te bewijzen, dat Jeh ova
al zijn voornemens n aar zijn wil ten uitvoer brengt.
E en d aaraan ondergeschikte voorziening was, d at de
genen die het zaad zouden gehoorzam en, m et eeuwig
leven zouden gezegend worden.
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Zijn oorspronkelijke naam A bram beteekent
„verhoogde vader” , welken naam de H eer veranderde
in A brah am . De naam A brah am beteekent „vad er van
vele volken” . (Gen. 17: 1-5) D it bewijst, dat A brah am
h ier gebruikt werd als een sym bool om Jeh ova God
zelf voor te stellen, die alleen de Levengever is, dus de
groote V ad er van alle geslachten en volken, die op
a arde leven, en dat het zaad is Christus, door wien
Jeh ova het leven aan den m ensch geeft. (Rom . 6: 23)
Toen Jeh ova tot A braham zeide: „ I k zal . . . uw naam
groot m aken” , bedoelde God hierm ede klaarb lijkelijk ,
dat Hij zijn eigen heiligen naam zou grootm aken. (Gen.
12: 2) De om gang van Jeh ova m et de natuurlijke n a
kom elingen van A brah am was om zijns, Jeh ova’s,
naam s wil. (Ezechiël 20: 9) H et doel van het A brah a
m ietisch verbond was dus niet in de eerste plaats in
het belang des menschen, m aar was en is de rechtvaar
digin g van Jeh ova’s n aam ; en deze gevolgtrekking
w ordt overvloedig door de Sch rift gesteund. Een lange
periode is verstreken, gedurende welke Jeh ova God
Satan heeft laten bestaan en Satan zijn schandelijk
werk ten uitvoer gebracht heeft, o p d at Jeh ova te be
stem der tijd betreffende zijn naam een getuigenis op
aarde m ocht laten geven en dan zijn m acht ten toon
zou spreiden, door aan de gansche schepping het over
tuigend bewijs te brengen, dat Hij de O pperm achtige
is. Men bedenke steeds, d at de redding van schepselen
geheel ondergeschikt is aan het groote doel van Jehova.

Rechtvaardiging
A angezien de rechtvaardiging van Jeh ova’s naam
zijn voornaam ste doel m et zijn om gang m et zijn onge
hoorzam e schepselen is, schijnt het op zijn plaats te
zijn, h ier een nadere definitie van het begrip recht
vaardigin g te geven. H et woord rechtvaardiging is
afgeleid van het Latijnsche werkwoord vindicare,

148

JEHOVA

hetwelk beteekent „voor een recht opkom end, of, een
recht verdedigen” . H et eerste deel van het werkwoord,
vin, heeft een eenigszins vage beteekenis, m aar betee
kent onder m eerdere toch duidelijk „autoriteit doen
gelden” . H et tweede deel dicare beteekent „verkon
digen” . H et woord rechtvaardiging beteekent derhalve
volgens de beste Engelsche autoriteiten „een rechtvaar
diging tegen ontkenning, afkeuring of beschuldiging;
zich verdedigen of standhouden tegen den v ijan d ; de
zaak des rechts h an dh aven ; datgene wat w aar is steunen
of schragen tegen ontkenning; rechtvaardigen, straffen,
wreken.”
„W raak” is afgeleid van hetzelfde Latijnsche woord
vindicare. Door Engelsche w oordenboekschrijvers
wordt dit als volgt gedefin ieerd: „ S tr a f toegepast ter
vergelding van een beleediging of vergrijp” . W raak
wijst op verontw aardiging aan de zijde van den stra f
fende. H et beteekent gerechtigheid, uitgeoefend in den
vorm van straf op een overtreding tegen het wettige
gezag of tegen anderen. H et woord „w reken” is even
eens afgeleid van het Latijnsche vindicare. H et betee
kent „h et brengen van pijn of kw aad over den boosdoe
ner bij de uitoefening van gerechtigheid; bevrediging
zoeken door de toepassing van straf op het schepsel,
welk schepsel anderen kw aad berokkend heeft” .
L u cifer, die nu Satan genoem d wordt, kwam tegen
den A lm achtigen G od in opstand. Hij sp rak leugens
over Jeh ova, w aardoor hij den naam van den A llerh oog
ste in hooge m ate onteerde. Hij heeft vele valsche en
wreede beschuldigingen aan het adres van Jeh o v a ge
richt, w aardoor verbreking van den vrede en de w aar
digheid van Jeh o v a’s h eelal tew eeggebracht en groot
nadeel aan Jeh ova’s schepselen, zoowel aan engelen
als menschen, berokkend werd. Als Satan in alle eeu
wigheid toegestaan zou worden zijn oppositie tegen
Jeh ova te voeren, zou daardoor G od’s naam in alle
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eeuw igheid onteerd worden en zijn schepselen door de
handen van den vijand te lijden hebben. A ls deze
onteering en goddeloosheid eens zal moeten eindigen,
m oet de boosdoener gestraft en de schepselen van J e 
hova uit de hand van den boosdoener en verdrukker
bevrijd worden. Zulk een straf m oet toegepast worden
door de uitvoering van Jeh o v a’s oordeel of gerechtelijk
besluit, en dat oordeel of besluit eischt de terechtstel
ling van den boosdoener. Jeh o v a’s oordeel tegen de
goddeloozen is uitgesproken en opgeteekend. De vol
trekking van Jeh ova’s oordeel tegen den vijand zou de
gerechtigheid van Jeh ova bevestigen en de rechtvaar
digen verdedigen tegen het kw aad der goddeloozen.
Jeh o v a’s oordeel m oet voltrokken worden, opdat zijn
naam en zijn werken bevestigd en als w aarachtig n aar
voren gebracht worden tegenover de valsche beschuldi
gingen van de goddelooze daden van Satan. De voltrek
king van Jeh ova’s oordeel zou derhalve een rechtvaardi
ging van zijn woord en zijn naam vormen.
Het Hebreeuw sche woord m ishpat (van het Hebreeuw sche shaphat) beteekent, volgens Hebreeuwsche
w oordenboekschrijvers: „richten, oordeel uitspreken,
vonnis voltrekken, rechtvaardigen of straffen.”
(S tro ng ) Het heeft precies dezelfde beteekenis als het
L atijn sche vindicare. De Statenvertaling en andere ver
talingen van den B ijb el vertalen het Hebreeuwsche
w oord m ishpat m et „gerich t” , terw ijl R otherham het
zelfde woord weergeeft m et „rech tvaardigin g” . Het
Hebreeuw sche woord shaphat, in de Statenvertaling en
andere vertalingen weergegeven m et „richten of ver
dedigen” wordt door R o th erh a m m et „rech tvaardigen ”
weergegeven. De volgende teksten worden geciteerd ter
staving van het bovenstaande.
H ebreeuw sch: „m ish p at” ; N ederlan dsch : „rech t of
gericht” ; R otherham : „rech tvaardigin g” : „Zoo zal hij
als het licht voortbrengen uwe gerechtigheid, en uw
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rechtvaardiging als den m iddag.” (P salm 37: 6, R o th .)
„Je h o v a is iem and die gerechtigheid uitoefent, ja
rechtvaardiging voor al de verdrukten.” (Ps. 103: 6,
R o th .) „W ant aangaande Jeh ova uw God, hij is G od
der goden, en H eer der h eeren ; de groote, de m achtige,
en de vreeselijke God, bij wien geen aanzien des persoons is, die zich niet laat om koopen; voltrekkende de
rechtvaardiging van den wees en de weduwe — en die
een vreem deling liefheeft, en voedsel en kleedin g
geeft.” (Deut. 1 0 :1 7 , 18, R o th .; Jes. 4 0 :2 7 , R o th .)
„M aar ik zeid e: Zonder doel heb ik m ij afgetobd, voor
niets m ijn kracht v e rsp ild ; voorzeker m ijn rechtvaardi
ging is bij Jeh ova, en m ijn vergelding bij m ijn G od.”
-— Jes. 49: 4, R oth.
Het Hebreeuw sche shaphat, dat in de Statenverta
ling en andere vertalingen gewoonlijk m et „oordeelen,
verdedigen” vertaald wordt, wordt door R o th erh a m
m et „rech tvaardigen ” weergegeven: „R ech tvaard ig de
zwakken en de weezen, de verdrukten en de arm en zien
rechtvaardigheid” (P salm 82: 3, R o th . ) ; „leer goed te
doen, rechtvaardigheid te zoeken, den verdrukker te
recht te wijzen, de weezen te rechtvaardigen, bepleit de
zaak der weduwe.” — Jes. 1: 17, R oth.
Jeh ova’s oordeel tegen Satan en zijn bondgenooten
luidt, dat zij vernietigd zullen worden. De voltrekking
van dat oordeel, w aardoor de aarde, door de vernieti
ging van alle goddeloozen en de bew aring van de recht
vaardige en gehoorzam e schepselen, van goddeloosheid
gezuiverd zal worden, zal een rechtvaardiging van
Jeh o v a’s naam en tevens de rechtvaardiging van al zijn
schepselen vormen, die H em getrouw gehoorzam en en
dienen. D e voltrekking van Jeh ova’s oordeelen heeft
niet ten doel boosaardigheid of kw aadw illigheid bot te
vieren, m aar om aan de eischen der gerechtigheid te
voldoen en rechtvaardigheid volkom en te doen zege
vieren. D aarom zal de voltrekking van het goddelijk
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oordeel in den strijd van dien grooten dag des Almachtigen Gods, welke de vernietiging van Satan en al zijn
aanhangers ten gevolge zal hebben, geschieden om op
te kom en voor hetgeen recht is en om de goddeloosheid
en de oppositie tegen G od te vernietigen. „R ech tvaardi
ging van Jeh ova’s n aam ” is een Sch riftu urlijk en
derhalve een zuiver begrip.

R echtvaardiger
Degene die door Jeh ova gebruikt w ordt om zijn
oordeel te voltrekken, is de voltrekker of rechtvaardi
ger, die op gezag van Jeh ova optreedt. Deze hooge en
verheven positie heeft Jeh ova aan Jezus Christus, zijn
geliefden Zoon opgedragen en daarom gebiedt Hij,
dat de geheele schepping den Zoon als zijn Sch erp
rech ter of R ech tvaardiger zal eeren. „W ant ook de
V ad er oordeelt niem and, m aar h eeft al het oordeel den
Zoon gegeven, opdat zij allen den Zoon eeren gelijk zij
den V ad er eeren. Die den Zoon niet eert, eert den V a
der n iet die hem gezonden heeft. E n heeft hem m acht
gegeven ook gericht te houden, om dat hij des menschen
Zoon is.” — Jo h . 5: 22, 23, 27.
De beteekenis van de bovengenoem de Hebreeuw sche
w oorden, die m et „w raak” en „w reken” vertaald wor
den, is dezelfde als van de bovenstaande woorden, die
m et „gerich t” en door R o th erh a m m et „rech tvaardi
gen” of „rech tvaardigin g” weergegeven worden. Jeh ova
besch rijft door zijn p rofeet Je s a ja Christus Jezus als
Dengene die ,de w ijnpers treedt’ om den vijand te
verpletteren. „W ant de dag der w rake was in m ijn hart,
en het ja a r m ijner verlosten was gekom en.” (Jes. 63:
1-6) A an Jeh ova behoort de d aad der w rake of recht
vaardigin g toe, en het is Christus Jezus, die Jeh o v a’s
voornem en volvoert. „M ijne is de wrake en de vergel
ding.” (Deut. 32: 35) „O God der w rake, Jehova, God
der w rake, treed n aar voren.” (Ps. 94: 1, R o th .) „D e
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rechtvaardige mensch zal zich verheugen, als hij de
wrake gezien heeft, zijn voeten zal hij baden in het
bloed des w etteloozen.” — Ps. 58: 11, R oth.
De verbonden van Jeh ova zijn uitdrukkingen van
zijn voornemen om voor den dag van zijn w raak een
volk voor te bereiden, en van zijn m iddelen om dat
voornemen ten uitvoer te brengen. Degenen die ge
trouw en w aarachtig tegenover Jeh ova en hun verbond
m et Hem zijn, zullen een aandeel in zijn rech tvaardi
ging tot eer en verheerlijking van zijn naam hebben.

H et nieuwe Verbond
De Sch rift onthult andere verbonden van Jeh ova,
van welke wij noem en het verbond, dat in E gy p te ge
sloten en op den Sin aï bevestigd werd, en het nieuwe
verbond, dat d aarn a gesloten werd. Veel is gezegd en
geschreven over het nieuwe verbond, en in de m eeste
van deze geschriften wordt er den n adruk op gelegd, dat
het nieuwe verbond betrekking heeft op de duizend
ja rig e regeering van Christus, onder welke alle geslach
ten der aarde zullen gezegend worden. De volgende
aanhaling is de kern van hetgeen men gedurende vele
ja re n geloofd en geleerd heeft, n am elijk : „H et nieuwe
verbond is een voorziening, die God getroffen heeft,
w aardoor Hij genade voor het gevallen geslacht kan
hebben.” (Schriftstudiën, B a n d 5, pag. 455) De Sch rift
steunt deze gevolgtrekking niet. Van ongeveer 1907 tot
1909 werd er veel gepubliceerd over het nieuwe ver
bond, en er had een schudding onder de gewijden plaats
en een scheiding ontstond ten gevolge van oneenigheid
in gedachte betreffende het nieuwe verbond. Om de
beide reeds genoemde redenen werd het doel van het
nieuwe verbond toen niet begrepen ; m aar nu in den
dag des Heeren, nu hij in den tem pel verschenen is, om
zijn volk te verlichten, kan het doel begrepen worden
door degenen, die Hem toegew ijd zijn en zich in den
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tem pel bevinden, en om deze reden behandelt de
W achttoren opnieuw de vraag betreffende de verbon
den. Opnieuw wordt aangeraden, de zeven genoemde
punten bij deze studie goed in gedachte te houden.
Het nieuwe verbond dient niet voor een onmiddellijke redding van eenig schepsel, m aar dient een veel
hooger en grooter doel. Het nieuwe verbond is geen
herstellin gsverb ond, dat door den H eer gedurende de
duizen djarige regeering gebruikt wordt. In w erkelijk
heid heeft het niets te m aken m et de w edergeboorte
van het m en schelijk geslacht. H et bloed van Christus
Je zu s is de koopprijs voor het m enschelijk geslacht, en
een verbond is voor G od niet noodig om degenen
genadig te zijn, die op de door G od bepaald e wijze tot
Jezu s kom en. — Johan n es 6 : 37-40.

Het Doel
W at is het doel van het nieuwe verbon d? Het is
Jeh ova’s m iddel of w erktuig om een volk voor zijn
naam te verzam elen, dat voor de rechtvaardiging van
zijn naam gebruikt zal worden. H et heeft daarom
op de gemeente betrekking en in het geheel niet op
de wereld. H et nieuwe verbond w erd voorschaduw d
door het oude wetsverbond, en nam de plaats van het
oude wetsverbond in. D aar dit zoo is, volgt er uit,
dat het doel van het oude wetsverbond het doel van
het nieuwe verbond voorschaduw de. Het doel van
het oude wetsverbond kon niet de redding van het
Joodsch e volk geweest zijn. H et was niet noodig, om
dat volk te redden. Eventueel zullen de Heidenen de
zelfde reddingsgelegenheid ontvangen, en zij hebben
nim m er iets m et het w etsverbond te m aken gehad,
zij waren er vreem delingen voor, evenals voor het
nieuwe verbond. (E f. 2 : 12) Voorts voorschaduwde
de J o ordsche natie als G od’s uitverkoren volk niet de
H eidensche natiën in het algem een, m aar voorsch a
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duw de G od’s uitverkoren volk, dat uit de w ereld ge
nom en wordt. H et wetsverbond legde den Jo d en een
extra verplichting op, die nooit op de H eidensche
n atiën gelegd werd, en derhalve behoeven de H eiden
sche natiën hiervan niet bevrijd te worden. Om de
Jo d en van dien extra vloek, die door het wetsverbond
over hen gekomen was, te bevrijden, m oest Jezus aan
den stam in de plaats van en als zondaar sterven. (G al.
3 :1 3 ; Deut. 21: 23) D it feit w ijst echter op een speciale
verantw oordelijkheid, die zou rusten op degenen, die
in het nieuwe verbond zijn.
H et is zeker, dat de apostel deze verantw oordelijk
heid in den zin had, toen hij een aanhaling deed u it
M ozes’ profetie, n am elijk : „M inacht iem and de wet
van Mozes, dan sterf hij zonder erbarm en op het
w oord van twee of drie getuigen ; hoeveel te zw aarder
straf m eent gij dat hij verdient die den Zoon Gods
vertreedt en het bloed des verbonds, w aardoor hij ge
heiligd is, geringacht en den geest der genade ta rt?
Wij weten toch hoe Hij gezegd h eeft: Mij behoort de
w raak : Ik zal het vergelden — en eld ers: De H eer
zal zijn volk oordeelen. — H et is vreeselijk in de
handen van den levenden G od te vallen.” (H eb. 10:
28-31) Deze profetie werd uitgesproken door Mozes.
(Deut. 32: 35, 36) De verantw oordelijkheid van de
genen in het nieuwe verbond wordt hier vergeleken
m et die dergenen van het wetsverbond.
G od sloot het oude wetsverbond m et Mozes als
m id delaar voor zijn uitverkoren volk. God sloot het
nieuwe verbond m et Christus Jezus, dien Mozes voor
schaduwde, als de M iddelaar voor zijn uitverkorenen.
Jeh o v a zond Mozes n aar E gyp te in de eerste plaats
m et het doel om voor Zichzelf een naam te m aken,
en in de tweede plaats om de Israëlieten te verlossen.
(2 Sam . 7 : 23) V oor dit doel m oest Mozes getuigenis
afleggen voor de Israëlieten en voor den Egyptischen

ZIJN

VERBONDEN

155

heerscher, en dit m oest hij doen, voordat het wets
verbond gesloten werd. Jeh ova zond Jezu s in de
wereld, het tegenbeeldige Egypte, om getuigenis voor
zijn naam a f te leggen, en hij m oest getuigenis afleggen
voor de Jo d en en voor anderen, alvorens het nieuwe
verbond gesloten werd. (Joh . 18: 37) Jezu s zeide:
„ I k ben gekom en in den naam m ijns V aders.” (Joh .
5 :4 3 ) D at het voornaam ste doel van Je zu s’ kom st
was Jeh ova’s naam te verheerlijken en te rechtvaar
digen blijkt u it zijn w oorden: „M aa r hierom ben ik
in deze ure gekomen. V ader, verheerlijk uwen n aam !
D aar kwam dan eene stem u it den hem el, zeggende:
Ik heb hem verheerlijkt, en ik zal hem wederom ver
heerlijken.” (Joh . 1 2 :2 7 , 28) H et levensbloed van
Jezus, uitgestort in den offerdood, was het bloed, dat
het nieuwe verbond bezegelde, en ook den loskoopprijs
voor den m ensch verschafte. H et is door het nieuwe
verbond, dat een volk voor den naam van Jeh ova uit
de menschen genomen w ordt; zoo staat dus de naam
van Jeh ova ver verheven boven de verlossing des
menschen.
De Israëlieten , G od’s uitverkoren volk, m oeten
hun trouw bewijzen aan de bepalingen van het wets
verbond, ten einde G od’s heilig volk te worden, gelijk
geschreven sta at: „E n Mozes klom op tot God, en de
Heere riep tot hem van den berg, zeggende: A ldus
zult gij tot den huize Jaco bs spreken en den kinderen
Israëls verkondigen. N u dan, indien gij n aarstiglijk
m ijner stem m e zult gehoorzam en en m ijn verbond
houden, zoo zult gij m ijn eigendom zijn u it alle volken,
w ant de gansche aarde is m ijn ; en gij zult m ij een
priesterlijk koninkrijk en een heilig volk zijn. D it zijn
de woorden, die gij tot de kinderen Israëls spreken
zult.” (E x. 19: 3, 5, 6 ). D it bewijst, dat een volk voorschaduwd werd door de Israëlieten en dat dit volk,
d at door de Israëlieten in het wetsverbond voorscha-
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duwd werd, zijn trouw onder de bepalingen van het
nieuwe verbond m oet bewijzen, om G od’s heilige natie
te worden. Zich tot dit door de Israëlieten voorschaduwde volk richtende, zegt de geïnspireerde apostel:
„M aar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk
priesterdom , een heilig volk, een verkregen volk, op
dat gij zoudt verkondigen de deugden desgenen die u
u it de duisternis geroepen heeft tot zijn w onderbaar
lich t; gij die eertijds geen volk w aart, m aar nu Gods
volk zijt; die eertijds niet ontferm t w aart, m aar nu
ontferm d zijt geworden.” (1 Petr. 2 : 9, 10) D it heilige
volk wordt gevormd door degenen, die leden worden
van het koninklijk huis, w aarvan Christus Jezu s het
H oofd is.
Het doel van het wetsverbond was, een zaad voort
te brengen, gelijk geschreven staat: „H etw elk dingen
zijn die andere beduiding hebben. W ant deze [vrou
wen] zijn de twee verbonden: het ééne van den berg
Sinaï, tot dienstbaarheid barende, hetwelk is H agar.
W ant dit, nam elijk H agar, is Sinaï, een berg in A rabië,
en kom t overeen m et Jeru zalem dat nu is, en dienst
b a a r is m et hare kinderen.” (G al. 4 : 24, 25) A brah am ’s
vrouw Sara was den natuurlijken leeftijd om kinderen
te baren reeds gepasseerd, en zij verzocht A brah am
h aar Egyptische dienstm aagd te gebruiken om een
erfgenaam te verwekken, om dat „m isschien u it h aar
gebouwd zal worden” . (Gen. 16: 2, 3) God h ad A bra
ham beloofd, hem een zaad te geven, en door zijn
vrouw werd aan A brah am H agar gegeven, opdat dit
verwezenlijkt m ocht worden. H agar’s nakom elingschap
bleek voor God niet als het beloofde zaad aannem elijk
te zijn, en zoo bleken ook de kinderen van het oude
wetsverbond, nam elijk Israël n aar het vleesch, voor
God niet aannem elijk te zijn. Dat het wetsverbond
het nieuwe verbond voorschaduwde, waarvan het zaad
voor God aannem elijk is, wordt duidelijk door de
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woorden van den apostel aangetoond: ,W ant w at voor
de Wet onm ogelijk was, tegengewerkt door menschelijke zw akheid, bewerkte God. Door zijn eigen Zoon
in den vorm van den zondigen mensch te zenden om
m et zonde te handelen, veroordeelde God de zonde
in de m enschelijke n atu u r; op d at in ons geval ten
volle aan de eischen van de Wet m ocht voldaan wor
den.’ -— R om einen 8 :3 , 4, W eym outh.
De reden voor de m islukking van het wetsverbond
was geen fout in de wet, m aar deze m islukking was
te wijten aan het Joodsch e v o lk ; daarom m oest er een
nieuw verbond gesloten worden in de plaats van het
oude, op dat God een volk voor zijn naam mocht ver
k rijgen ; van daar dat de tekst zegt: „W ant was het
eerste verbond onberispelijk geweest, er zou n aar geen
tweede [verbond] gezocht zijn. Voor geen toch is het
een berispin g wanneer Hij zegt: Zie, de dagen kom en,
spreekt de Heer, dat ik m et het huis Israël en het
huis Ju d a een nieuw verbond sluit.” (H ebr. 8 : 7, 8)
U it deze teksten blijkt dus, dat noch het oude wets
verbond, noch het nieuwe verbond gesloten werd m et
het doel om menschen te redden, m aar dat het doel
er van is, een volk voor den naam van Jeh ova te
verzam elen, van hetwelk de getrouwen n aar Jeh ova’s
belofte een aandeel in de rechtvaardiging van Jeh ova’s
naam zullen hebben, hetgeen zijn zijde van het ge
schil bew ijst en de rechtvaardiging van zijn naam is.
H et is w aar, dat de H eer v erklaard e: „G ij zult
m ijn inzettingen en verordeningen in acht nemen, bij
w ier opvolging een m ensch leven zal. Ik ben Jeh ova.”
(Lev. 18: 1, 5) Deze tekst zegt niet, d at men door het
houden van het verbond leven zou verkrijgen ; van
d aar dat het niet beteekent, d at het doel van het ver
bond het geven van leven is. H et w are doel, zooals
door dezen tekst geopenbaard wordt, is om den
rechtvaardiger van Jeh ova’s naam te identificeeren.
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G od’s belofte hier is, dat de mensch in het verbond,
die de inzettingen en verordeningen des Heeren zou
gehoorzam en, aldus in dezelve zou leven en zijn on
k reuk baarh eid zou bew aren en daardoor Jeh o v a’s
n aam zou rechtvaardigen, nam elijk ten aanzien van
S atan ’s uitdagin g aan God, om zulk een mensch op
aard e te stellen. G ehoorzaam heid aan de bepalingen
van het verbond zou de geschiktheid van den mensch
bewijzen, om de rechtvaardiger van Jeh o v a’s naam te
zijn, als de tijd voor de oplossing van de strijdvraag
gekom en zou zijn. D it is precies hetgeen Jezus deed.
Om dezen tekst aldus uit te leggen, dat indien de
Jo d en het verbond gehouden zouden hebben, zij het
leven zouden hebben verkregen, zou beteekenen, dat
het rantsoenoffer h ad kunnen w egvallen; terw ijl er
geen m iddel tot verkrijging van leven bestaat dan
door het rantsoenoffer. H et voor de hand liggende
doel van deze bovenaangehaalde verklaring is der
halve om den rechtvaardiger te identificeeren. Jezus
werd gelasterd door Satan en zijn vertegenw oordigers,
en op grond van zijn trouw in het houden van de
wet Gods en het bewijzen van zijn gehoorzaam heid
onder dit lijden, toonde hij zijn geschiktheid om de
rechtvaardiger van Jeh o v a’s naam en de oorzaak van
eeuwige zaligheid voor al degenen die Hem gehoor
zamen, te zijn; en dit is de duidelijke verklarin g van
den door den apostel onder in spiratie geschreven
tekst. — H ebr. 5 :8 , 9.
Deze gevolgtrekking w ordt voorts door den apostel
bij een andere gelegenheid uitgedrukt. Hij legde den
n adruk op het punt, dat het beloofde zaad van de
allergrootste beteekenis is. Dan zegt h ij: „Z ij [het
wetsverbond] is om der overtredingen wil daarbij ge
steld [bij het A brah am ietische verbond], totdat het
zaad zoude gekomen zijn dien het beloofd w as; en
zij is door de Engelen besteld in de hand des m id
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delaars.” (Gal. 3: 18, 19) De Jo d en waren onvolm aakt
en dus overtreders of zondaren, w aardoor zij hun on
kreukbaarh eid niet volkom en konden bewaren, en
daarom werd de wet toegevoegd, totdat het beloofde
zaad zou komen. „H etw elk dingen zijn, die andere
beduiding hebben. W ant deze zijn de twee verbonden:
het ééne van den berg Sin aï, tot dienstbaarheid b a
rende, hetw elk is H agar.” — Gal. 4 : 24.
Om verder aan te toonen, dat het wetsverbond niet
gesloten werd, om het n atuurlijke volk Israël de
redding des levens te geven, staat geschreven: „Is dan
de wet tegen de beloftenissen G od s? D at zij verre.
Want indien daar eene wet gegeven w are die m achtig
was levend te m aken, zoo zoude w aarlijk de recht
vaardigh eid uit de wet zijn.” (G al. 3 :2 1 ) Is de wet
tegen de beloften G ods? N atuu rlijk wist Jeh ova dit
van tevoren, en dit bewijst, dat Jeh ova bij het m aken
van een verbond een ander doel h ad dan de redding
der Jo d en ten leven. De redding der Jo d en en H ei
denen geschiedt niet als gevolg van eenig verbond.
De redding kom t door Christus Jezus, dien Jeh ova
eerst zijn rechtvaardiger m aakt, die zijn koninkrijk
opricht en vervolgens het volk tot een kennis der
w aarheid brengt, opdat zij onder het koninkrijk het
eeuwige leven m ogen ontvangen, als zij gehoorzaam
zijn aan zijn verordeningen. H et doel van het wets
verbond m et de Jo d en was om voor Jeh ova een volk
voor zijn naam te vorm en; m aar dat m islukte ten ge
volge van de onvolkom enheden der Joden.
Toen Christus Jezus, de grootere Mozes, kwam,
was hij het zaad n aar de belofte door Jeh ova aan
A brah am gedaan, en de Jo d en die toen getrouw be
vonden werden, werden van Mozes op Christus over
gedragen en daardoor een deel gem aakt van ,het volk
voor zijn naam ’. De getrouwe discipelen van Jezu s
Christus w aren treffende voorbeelden van dit feit.
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Zij waren reeds toegew ijd om den wil Gods te doen
en waren in Mozes en „in de w olk” gedoopt, en nu was
het voor hen n iet noodig, om opnieuw gedoopt te wor
den. (1 Cor. 10: 1 -4 ; Jo h . 1 : 47) Indien het wetsverbond
geen leven kon geven [w at het m et den m eesten na
druk niet geven ko n ], zoo kan ook het nieuwe ver
bond geen leven geven, om dat het nieuwe verbond
een plaatsvervanging van bet oude is. Leven wordt
slechts gegeven aan degenen, die geloof in Jezus
Christus hebben en getrouw blijven. H et doel van het
nieuwe verbond b lijkt dus duidelijk te zijn, u it het
m enschelijk geslacht een volk tot God te verzam elen,
dat zijn onkreukbaarheid jegens God zal handhaven,
ondanks de oplegging van laster en tegen spraak van
de zijde van Satan en zijn vertegenw oordigers, welk
volk getuige voor den naam van Jeh ova G od wordt
en dat indien het getrouw blijft, een deel heeft in
rechtvaardiging van zijn naam .

M iddelaar
Jeh ova voorziet in een m iddelaar voor het oude
w etsverbond en een m id delaar voor het nieuwe ver
bond. De Jo d en als natie waren onbevoegd om m et
Jeh ova een verbond te sluiten. Mozes h ad geloof in
de belofte van Jeh ova en door geloof „verw achtte hij
de stad [het koninkrijk Gods onder het beloofde zaad]
die fundam enten heeft, w elker . . . bouwm eester God
is” . (H ebr. 11: 10-25) Op grond van zijn geloof en
trouw aan G od verkoos Jeh ova Mozes als m iddelaar
van het wetsverbond, dat Hij voornemens was te
sluiten en dat Hij ook daarna in derdaad in E gypte
sloot. Deze verkiezing van Mozes geschiedde aan den
berg H oreb. (E x. 3: 1-22) Dit was eenigen tijd voor
dat het verbond gesloten werd, en Mozes m oest eerst
getuigenis voor den naam van Jeh ova afleggen voor
de Israëlieten en voor de heerschers van Egypte.

ZIJN

VERBONDEN

161

B etreffen de dit wetsverbond staat geschreven: „Z ij is
door de Engelen besteld in de hand des m iddelaars.”
(G al. 3 : 19) De grootere Mozes werd door Jeh ova
verkozen als m idd elaar van het nieuwe verbond, en
deze verkiezing had plaats, n adat Je z u s in den Jo rd aan
gedoopt was en na zijn verzoeking in de woestijn.
H et was toen, dat hij de w aarborg (het onderpand)
en m id d elaar van het nieuwe verbond, dat later ge
sloten zou worden, werd. Het wetsverbond werd ge
sloten ten tijde van het slachten van het paschalam
in E gypte, en het nieuwe verbond werd gesloten ten
tijde van het slachten van het tegenbeeldige paschalam , Christus Je z u s; m aar Jezus werd als m iddelaar
drie en een h alf ja a r voor dien tijd gekozen.
Door de aanw ezigheid van een m idd elaar in een
verbond w ordt aangetoond, dat er anderen zijn in het
verbond, dat Jeh ova slu it: „M aar de m iddelaar is niet
m iddelaar van éénen, m aar God is één.” (G al. 3 : 20)
A ls er geen anderen in het verbond waren, zou er
geen m id delaar noodig zijn. D aar het voornaam ste
doel van de kom st van Jezu s de rechtvaardiging van
Je h o v a ’s naam was en is, zou er geen m id delaar noodig
geweest zijn, als Jezus de eenige zou zijn, die dit verbondsw erk ten uitvoer zou brengen. Jezus is de na
kom eling en het zaad v a t het A braham ietische ver
bond, dat zoowel het wetsverbond als het nieuwe ver
bond voorafgaat. D aar er voor een m id d elaar voor
het nieuwe verbond zorggedragen werd, blijkt, dat het
doel van het verbond is, anderen er in te brengen
om met Christus Jezus en onder zijn onm iddellijke
leidin g te handelen.
H et nieuwe verbond werd m eer dan twee duizend
ja a r na het A braham ietische verbond gesloten, toch
kon het de plaats van het A braham ietische verbond
niet innemen, welks zaad het m iddel tot zegening
van alle geslachten der aard e is. D it is een verder
6
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bewijs, d at bet nieuwe verbond niet een verbond van
zegening of levengeving is, m aar dat het het m iddel is
tot verschaffing van een volk, d at getuigenis voor den
naam van Jeh o v a aflegt en d at een deel in de recht
vaardiging van zijn naam m oge hebben. A lleen het
feit betreffende de voorziening van een m iddelaar
toont reeds, dat anderen aan C hristus Jezus zouden
toegevoegd worden bij de rechtvaardiging van Jeh o v a’s
naam . W ie zijn dan deze anderen? H ieruit volgt van
zelfsprekend, dat deze „an deren ” degenen zijn die in
het nieuwe verbond worden opgenom en, n adat het
m et Christus Jezu s gesloten is en n ad at deze genoem de
„an deren ” een verbond m et offeran de m et Jeh ova
gesloten hebben en door Jeh ova als zijn kinderen
aangenom en zijn.
A ls verder bewijs, dat het verbond het m iddel van
Jeh ova is om zijn voornem en van rechtvaardiging van
zijn naam ten uitvoer te brengen, lette men er op,
dat Jeh ova den m id delaar benoem t, voordat het ver
bond gesloten is en d at H ij deze verkiezing onvoor
w aardelijk m aakt. H ij verkoos zijn geliefden Zoon
Christus Jezu s als zijn hoogepriester, en Hij m aak t
Christus Je zu s zijn eersten dien aar om al zijn voor
nem ens ten uitvoer te brengen en Christus Jezu s heeft
zelf m et zijn verkiezing tot dit am bt niets te m aken.
„A lzoo ook heeft Christus zichzelven niet verheerlijkt
om H oogepriester te worden, m aar die tot hem ge
sproken h eeft: Gij zijt m ijn Zoon, heden heb ik u
gegenereerd [voortgebracht en als zijn geliefden Zoon
erkend]. G elijk H ij ook op eene andere p laats zegt:
Gij zijt Priester in der eeuwigheid n aar de ordening
M elchizedeks.” (H ebr. 5 :5 , 6) T oen H ij Je zu s aan
stelde tot het hooge am bt van priester, bond Hij zijn
woord m et een e ed : „E n — van een zooveel beter
verbond is Jezu s borg [een m id delaar voor anderen]
geworden.” — H ebr. 7: 20, 22.
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B ij zijn doop in den Jo rd aan sloot Jezu s zijn ver
bond m et offerande, welk verbond hij van af dat oogenb lik tot zijn dood op C alvarie ten uitvoer bracht.
„E n nu heeft hij [Je zu s] zooveel uitnem ender be
diening gekregen [dan Mozes, de m idd elaar van het
w etsverbond], als hij ook eens beteren verbonds
M iddelaar is, hetw elk in betere beloftenissen bevestigd
is.” (H ebr. 8 : 6 ) Op grond van zijn verbond m et of
ferande, w elk offer voor God heilig en aannem elijk
was, is Jezu s de m id delaar van h et nieuwe verbond
geworden. „H e t bloed van Christus, die door den
eeuwigen geest zichzelven Gode on straffelijk opge
o fferd heeft. . . . D aarom is hij de m id d elaar van een
nieuw verbond; opdat nu iem and gestorven is tot ver
zoening van de overtredingen onder het eerste verbond
begaan, zij die geroepen zijn [niet de Jo d en als natie,
noch de w ereld in het algem een, m aar zij die voor
h et koninkrijk geroepen zijn, nam elijk de gem eente]
de vervulling van de belofte der eeuwige erfenis
zouden verkrijgen [in den h em el].” — H ebr. 9 : 14, 15.
D e gem eente van Christus vorm t geen enkel deel
van den m idd elaar, m aar Christus Jezus alleen is de
m idd elaar van het nieuwe verbond. (H ebr. 12: 24)
Christus Jezus is de m id d elaar van het nieuwe ver
bond ten aanzien van zijn eigen broeders, dat wil
zeggen, geestelijk Israël, gedurende de periode, w aarin
God een volk voor zijn naam aanneem t. (H andelingen
15: 14) De apostel toont zijn verw antschap tot het
verbond aan, als hij zegt: „D ie wil d at alle menschen
gered worden en tot inzicht in de w aarheid komen.
W ant één is G od en één is m id d elaar tusschen God
en m enschen, de mensch Christus Jezu s die zichzelf
h eeft gegeven tot een losprijs voor allen — dit is te
rechter tijd verkondigd. H iervan ben ik als heraut
en apostel aangesteld — ik spreek de w aarheid en
lieg niet — als onderwijzen van den heidenen in ge
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loof en w aarheid.” — 1 Tim otheüs 2 : 4 —7,

vertaling.

Leidsche

Deze tekst zegt niet en beteekent niet, dat de
mensch Christus Jezu s een m iddelaar voor alle m en
schen is. W at de tekst wel zegt, is d it: dat er één God is,
n am elijk Jeh ova, en dat er één m id d elaar is tusschen
God en menschen. W elke m enschen? De m enschen, dat
wil zeggen, m enschelijke schepselen die geloof in Chris
tus Jezu s hebben uitgeoefend en die overeengekomen
zijn, G od’s wil te doen. W aartoe zou God een m iddelaar
aanstellen ten behoeve van m enschen, die zijn naam en
den naam van Je zu s Christus onteeren? De tekst toont
aan, dat de apostel niet de geheele m enschheid in den
zin heeft. Hij rich t zich tot Tim otheüs, en ook anderen
van hetzelfde kostbare geloof, en zeide Tim otheüs te
bidden „voor alle m enschen” , hierm ede bedoelende
alle menschen, die in G od’s organisatie kom en. Zeker
lijk waarschuwde en verm aande de apostel niet, dat
gebeden m oest worden voor al degenen die zich boosw illig tegen God en Christus Jezu s verzetten. Hij geeft
den raad, dat gebeden zal worden „voor Koningen
en allen die in hoogheid zijn” . Bedoelde hij alle
menschen, die in Satan ’s organisatie een hooge p o 
sitie bekleeden ? In geen geval; hij bedoelde degenen
die in G od’s organisatie een vooraanstaande positie
bekleeden, dat wil zeggen, degenen die door den
H eer tot een am bt in de gemeente aangewezen zijn,
en voor al dezulken m oest gebeden worden, opdat
de gemeente in vrede en eenheid m ocht blijven. —
Zie De W achttoren 1933, bldz. 104.
H ieruit volgt dus, dat het in vers vijf van den
voorgaanden tekst gebruikte woord „m enschen” geen
betrekking heeft op alle menschen der w ereld, m aar
op degenen die een verbond gesloten hebben om
G od’s wil te d oen ; en betreffende al dezulken is het de
wil Gods, dat zij gered zullen worden en tot een nauw 
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keurige kennis der w aarheid zullen kom en ; en voor al
dezulken is er een m idd elaar in het verbond m et God.
W ie is deze m id d elaar? De Sch rift antw oordt: „De
m ensch Christus Jezus, die zichzelven gegeven heeft
tot een rantsoen voor allen.” D e laatst geciteerde w oor
den zijn identificeerende woorden, die dengene b e p aal
delijk noem t, die de m id d elaar is tusschen G od en
m enschen (m aar niet alle m enschen), dat wil zeggen
de menschen, die geloof hebben uitgeoefend in Christus
Jezu s en een verbond zijn aangegaan om den wil Gods
te doen. Het is niet de wil Gods, dat een dezer verloren
gaat, d aar zij door Christus Jezu s zijn aangenom en. Als
eenigen dezer verloren gaan, is het hun eigen schuld.
D it wordt bewezen door de woorden van Jezus betref
fende de twaalven, die God hem gegeven had. (Joh .
17: 12) De ,mensch der zonde’klasse was eens in het
verbond om den wil Gods te doen. Deze klasse zal ver
loren gaan, niet door G od’s schuld, m aar op grond van
hun eigen ontrouw. — 2 Thess. 2 : 3-8.
De G eautoriseerde V ertaling van de woorden van
den apostel lu id t: „D ie zichzelven gegeven heeft tot een
rantsoen voor allen, zijnde de getuigenis te zijner tijd.”
(1 Tim . 2 : 6) Eenige m enschen hebben aan dezen tekst
de woorden „a a n allen ” toegevoegd, klaarb lijk elijk
m et het doel te trachten dezen tekst van toepassing te
doen zijn op de geheele m enschheid. Is een dergelijke
gevolgtrekking gew ettigd? Zij is niet gewettigd. H et is
w aar, dat Jezus Christus zijn leven gegeven heeft als
een rantsoen voor allen, en dat allen die Jezus Christus
als zoodanig aannem en en hem gehoorzam en, het leven
kunnen verkrijgen; m aar dit is nog geen reden, om
aan dezen tekst de w oorden aan allen toe te voegen,
w elke woorden in het geheel niet in den tekst staan.
Een andere vertaling van den bovengenoem den tekst
lu id t: „ ’Die zichzelf als een rantsoen voor allen ge
geven heeft’ : — te bestem der tijd werd dit bevestigd,
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en ik werd benoem d om daarvan de h eraut en apostel
te zijn (ik lieg niet, het is de volle w aarh eid), om
de H eidenen geloof en w aarheid te onderw ijzen.”
(M o ffa t) „D ie zichzelf gegeven heeft als een ran t
soen ten behoeve van allen, het getuigenis in zijn
eigen geschikte tijd en : w aartoe ik ben aangesteld
tot een verkondiger en apostel —- ik spreek w aarheid,
ik uit geen bedrog — een onderwijzer van natiën
in geloof en w aarheid.” (R o th erh a m ) „D ie zichzelf
gegeven heeft als een rantsoen ten behoeve van allen,
het getuigenis in zijn eigen tijd en : w aarvoor ik werd
aangesteld tot h eraut en apostel, (ik spreek w aarheid,
ik vervalsch niet,) een leeraar van natiën in geloof en
w aarheid.” (D iaglott) In dezen tekst identificeert dus
de apostel Jezus Christus als den V erlosser der m ensch
heid, als den m id delaar tusschen God en m enschen in
het verbond, en d at hij, P aulus, aangesteld is als pre
diker en apostel, om zoowel de H eidenen als de Jo d en
te onderwijzen.
De apostel gaf h ier in het bijzonder aanw ijzingen
aan Tim otheüs en verklaart h ier voornam elijk h et vol
gende: ,Gij m oet voor alle m enschen in de gemeente
bidden, m et inbegrip van degenen die daarin posities
bekleeden, zooals de apostelen en anderen, die in de
gemeente aangesteld zijn, om te dienen.’ (E f. 4 : 11-14)
Deze leiders waren gesteld om een volk voor den naam
van Jeh ova te helpen bereiden ; het is de wil Gods, dat
al zulke menschen zullen gered worden, en om gered
te worden, moeten zij getrouw zijn. In deze organisatie
is er ,één G od en V ad er van allen, die boven allen, voor
allen en in allen is’ ; er is één m id d elaar tusschen God
en m enschen, dat wil zeggen, alle m enschen, die gewijd
zijn om G od’s w il te doen, en deze m id delaar is Christus
Je zu s de V erlosser, ,en ik P au lu s ben aangesteld tot
speciale dien aar om deze w aarheden bekend te m aken.’
(E f. 4 : 3-6) 1 Tim otheüs 2 : 3-6 kan derhalve n iet te
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recht op de geheele m enschheid toegepast worden, en
is geen herstellingstekst. Hoewel hij aantoont, dat
Christus Jezus de verlosser voor alle menschen is, blijkt
u it het verband duidelijk, d at hij van toepassing is op
degenen die eerst het verbond m et offerande gesloten
hebben.
H et nieuwe verbond kom t overeen m et het oude
w etsverbond. Mozes was niet de m idd elaar tusschen
G od en alle Heidenen. H ij was de m id delaar voor al
len van God’s uitverkoren volk, d at wil zeggen, de natie
Israëls. De Jo d en waren „allen in Mozes gedoopt . . . in
de w olk en in de zee.” (1 Cor. 10: 2) Mozes was daarom
de m id delaar van al dezulken en van niem and an ders;
v an daar dat de Joden , die bij de kom st van Christus
Jezu s getrouw bevonden werden, van Mozes op Christus
overgedragen werden, en Christus werd de m iddelaar
van al dezulken en verder van al die H eidenen, die een
verbond sluiten om den wil Gods te doen. „E n Mozes
is wel getrouw geweest in geheel zijn huis als een die
n aar [m id d e la a r], tot getuigenis der dingen die daarn a
gesproken zouden worden, m aar Christus als de Zoon
[m id d elaar] over zijn eigen [Jeh o v a’s] h u is; wiens
h uis wij zijn, indien wij m aar de vrijm oedigheid en
den roem der hoop tot het einde toe vast behouden.’ —
H ebr. 3 : 5 , 6.

V oorspraak
E r is gezegd, d at Jezu s de vo orspraak voor de ge
m eente en m id d elaar voor de w ereld is. M aar de Sch rift
w ettigt deze gevoltrekking niet. E r bestaat geen incon
sequentie in Je zu s’ m iddelaarsch ap voor de gemeente,
hij kan daarn aast ook de voorsp raak voor de gemeente
zijn, welke beide posities hij ook in derdaad bekleedt.
V errich t een m id d elaar geen vo orspraak voor iem and,
die h ulp noodig h eeft? Mozes was m id d elaar van het
w etsverbond, en hij pleitte voor de Israëlieten, die ge

168

J E H O V A

zondigd hadden, als hij tot God bad om hen te vergeven.
(E x. 32: 29-32) Evenzoo is Christus Jezus, de m iddelaar
van het nieuwe verbond, de p leiter of voorspraak van
degenen die tot God’s organisatie behooren en zon
digen, gelijk geschreven sta at: „M ijne kinderkens, ik
sch rijf u deze dingen o p d at gij n iet zondigt. En indien
iem and gezondigd heeft, wij hebben eenen V oorspraak
bij den V ader, Jezu s Christus den rechtvaardige.”
(1 Jo h . 2 :1 ) V óór de kom st van den Heere Jezu s tot den
tem pel wordt de heilige geest in de Sch rift genoemd
als een paracleet, trooster of voorspraak of helper.
(Joh . 14: 16, 17; 15: 26) N a de kom st van den H eer tot
den tem pel heeft de dienst van den heiligen geest als
voorspraak opgehouden, m aar dit verandert niets aan
het feit, dat Christus Jezu s op den berg Zion zoowel
bem iddelt als voorspreekt.
A an de rivier de Jo rd aa n bood Jezus bij zijn doop
zichzelf onbevlekt, onbesm et G od aan in vervulling van
de profetie, die van tevoren over hem geschreven werd.
„T oen zeide ik : Zie, ik k o m ; in de rol des boeks is van
mij geschreven. Ik heb lust, o m ijn G o d ! om uw wel
behagen te doen, en uwe wet is in (m ijn h a r t).” (Ps. 40:
8, 9) D at was het verbond m et offerande tusschen G od
en Christus Jezu s, aangezien het de wil Gods was, dat
hij een offer zou zijn. D aar bood Jezu s zich onvoorw aar
delijk aan, om te doen, w at Gods wil ook zou m ogen
zijn, en het was toen G od’s wil, d at Christus Jezus zijn
rechtvaardiger zou zijn, en dat bij, om daartoe geschikt
en bevoegd te zijn, zijn onkreukbaarheid onder de
zw aarste beproeving van een verachtelijken dood m oest
bewijzen, en dat zijn levensbloed, dat hij zou uitstorten,
de losprijs voor den m ensch zou zijn. ,En voor deze
reden is hij de m id delaar van het nieuwe verbond
geworden.’ (H ebr. 9 : 15) Jeh ova G od droeg aan Jezu s
de bediening van het verbond op, nam elijk het werk
om een volk voor zijn naam bijeen te brengen, welke

ZIJN

VERBONDEN

169

dienst uitnem ender is dan die welke aan Mozes op
gedragen werd. (H ebr. 8 : 6) Toen de apostelen aan
den H eere Jezu s als den Christus geloofden en alles
verlieten om hem te volgen, kenm erkte dat den tijd
van het sluiten van het verbond m et offerande.
(Lucas 18: 2 8 -3 0 ; M attheüs 16: 24, 25) H et ver
bond m et offerande beteekent te gelooven aan den
H eere Jezu s Christus als den V erlosser en op grond
van dit geloof onvoorw aardelijk overeen te komen,
G od’s wil te doen.
D rie en een h alf ja a r n ad at Jezus in het verbond
m et offerande getreden was, sloot God het nieuwe ver
bond m et hem. D it schijnt duidelijk den regel vast te
stellen, dat niem and in het nieuwe verbond kan opge
nom en worden, als hij niet eerst m et Jeh ova een ver
bond m et offerande gesloten heeft. A l degenen die door
God verwekt zijn, m oeten een verbond m et offerande
gesloten hebben, en al dezulken zijn bestem d om een
offeran delijken dood te sterven, en worden verm aand
tot den dood getrouw te zijn. (Openb. 2 : 10) N iet een
ieder die een verbond m et offeran de sluit, b lijft ge
trouw, en daarom behoort niet een ieder, die een ver
bond m et offerande gesloten heeft, tot de klasse, die
het volk voor zijn naam is. Slechts de getrouwen zijn
de heiligen of gunstgenooten Gods, en van dezulken
is het, dat Jeh ova spreekt, als hij zegt: „V erzam elt Mij
m ijne gunstgenooten, die m ijn verbond m aken met
offeran de.” (Ps. 50: 5) Deze „gunstgenooten” of h eili
gen zijn in het nieuwe verbond m et Christus Jezus, den
hoogepriester van Jeh ova, opgenom en, en tot dezulken
zegt Je zu s th an s: „W ees getrouw tot den dood en ik
zal u de kroon des levens geven.” (O penb. 2 : 10) Dit
bewijst, dat slechts degenen die absoluut getrouw zijn,
nadat zij in het nieuwe verbond zijn opgenom en, de
kroon des levens ontvangen.
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„G roote Schare”

In O penbaring 7 : 9 w ordt m elding gem aakt van
een „groote schare” , die in de Sch rift ook door „gevan
genen” w ordt aangeduid. Zij meenen in de zelfzuchtige
organisaties, „kerksystem en” genaam d, te kunnen blij
ven, daartoe gedreven door vrees, dwang en invloed,
die op onrechtm atige wijze door de geestelijkheid dezer
systemen uitgeoefend wordt. Ofschoon zij overeenge
kom en zijn den w il Gods te doen, zijn zij er toe ge
bracht te gelooven, dat zij in de kerkorganisaties
m oeten blijven en daardoor moeten helpen de wereld
op te richten, en d at indien zij zich uit de kerksystem en
terugtrekken, zij door m enschen berispt en door God
gestraft zullen worden. D it is een valstrik, die de D uivel
voor hen heeft opgesteld, terw ijl de vertegenw oordigers
van den Duivel als gevangenbew aarders optreden en
deze vreesachtigen als gevangenen vasth ouden ; dezul
ken worden aldus in de volgende teksten beschreven:
Psalm 7 9 :1 1 ; 69: 34; 102: 21 ; 146: 7.
Dezen zijn gevangenen in B ab el, dat wil zeggen, in
de „C hristen h eid” , d at een deel van Satan ’s organisatie
is, en tot hen zegt de H eer in deze laatste dagen :
„G a a t uit van h aar [B ab ylon , Satan ’s organ isatie],
m ijn volk, op dat gij aan hare zonden geen gemeen
schap hebt, en o p d at gij van hare plagen niet ontvangt.”
(Openb. 18: 4) Indien zij in gebreke blijven dit bevel
des H eeren op te volgen, m oeten deze gevangenen de
straf ontvangen, die in A rm ageddon over de wereld
kom t. Zij m oeten hun p laats aan de zijde van Jeh ova
kiezen en Hem dienen, om tot de „groote schare” te
kunnen behooren: „N a dezen zag ik, en zie, eene groote
schare, die niem and tellen kon, u it alle n atie en ge
slachten en volken en talen, staande vóór den troon en
vóór het L am , bekleed zijnde met lan ge w itte kleederen,
en palm takken waren in hunne handen. E n een uit de
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ouderlingen antw oordde, zeggende tot m ij: Dezen, die
bekleed zijn m et de lange witte kleederen, wie zijn zij
en van w aar zijn zij gekom en? E n ik sp rak tot h em :
H eere, gij weet het. E n hij zeide tot m ij: Dezen zijn het
die u it de groote verdrukking kom en ; en zij hebben
hunne lange kleederen gewasschen en hebben hunne
lan ge kleederen wit gem aakt in het bloed des L am s.”
(Openb. 7: 9 ,1 3 ,1 4 ) Degenen die tot de „groote schare”
behooren, wijden zich om den wil van Jeh ova God te
doen en Hem te dienen, m aar zij worden niet in het
verbond voor het koninkrijk op genomen en worden
nim m er een deel van den tem pel.

Testam ent
M enschen hebben het deel van den B ijb el van
Genesis tot M aleachi het Oude Testam ent en het deel
van M attheüs tot O penbaring het Nieuwe T estam ent
genoem d. E r bestaat geen Sch riftuurlijke autorisatie
om zulks te doen. H et woord testam ent kom t voor de
eerste m aal voor in M attheüs 26: 28 en beteekent daar
„verbon d” . De tekst 2 Corinthe 3: 6 (Sinaiticus) is de
derde verm elding van het „nieuw e testam ent” en betee
kent d aar het nieuwe verbond, zooals deze tekst ook in
de Leidsche vertaling weergegeven wordt. In het veer
tiende vers van hetzelfde hoofdstuk kom en voor de
eerste m aal de woorden „ou d e testam ent” voor, die
weergegeven behooren te worden m et „ou d e verbond” ,
zooals de Leidsche vertaling ook doet, en die betrekking
hebben op het wetsverbond, dat „o u d ” werd, n adat
het geëindigd was. V elen zijn tot de zeer onverstandige
gevolgtrekking gekom en, dat het gedeelte van de
Schriften, dat „H e t N ieuw e Testam ent” genoem d
wordt, al het noodige is, w at den navolger van Christus
tot onderwijzing dient. A lle teksten, die op voorschrift
van Jeh ova God geschreven zijn, vorm en zijn W oord,
gelijk geschreven sta at: „D e geheele Sch rift toch is van
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God ingegeven en nuttig tot leering, bestraffing, te
rechtw ijzing, opvoeding in gerechtigheid; opdat de
mensch Gods volkom en zij, tot ieder goed werk geheel
toegerust.” — 2 Tim . 3: 16, 17; L. V.
Jeh o v a open baart nu aan zijn getrouwe getuigen de
beteekenis van de profetieën duidelijker dan eenigen
tijd tevoren, hetgeen het overblijfsel in dezen tijd hulp
en troost geeft. (Rom . 15: 4) Hij geeft de openbaring
van zijn W oord en een duidelijker beteekenis er van
aan degenen die ijverig zijn om te leeren en zijn wil te
doen. (Ps. 119: 105) Het is voor degenen die de H eer
in den tem pel verzam eld heeft, dat hij thans een feest
m aaltijd aanricht. De getrouwen voeden zich m et deze
goddelijke voorzieningen en zij gaan voort Jeh ova’s
heiligen naam te loven.
Christus Jezus is het H oofd van het huis der zonen
Gods. (H ebr. 3 : 6 ) „D e tem pel G ods” is een andere be
nam ing voor huis der zonen. De tem pel bestaat uit
G od’s gezalfde kinderen, w aarvan Jezu s Christus zelf
de „uiterste hoeksteen” is, terw ijl de getrouwe leden
van het lichaam van Christus de andere „levende stee
nen” vormen. (E f. 2 : 18-22) T ot deze gezalfde „levende
steenen” zegt de apostel: „W ant gij zijt de tem pel des
levenden Gods, gelijkerw ijs God gezegd h eeft: Ik zal
in hen wonen en Ik zal onder hen w andelen, en Ik zal
hun G od zijn, en zij zullen Mij een volk zijn.” (2 Cor.
6 : 16; 1 Cor. 3: 16) De kom st van den H eer tot zijn
tem pel in het ja a r 1918 zou het begin van den tijd der
bijeenvergadering van zijn getrouwe navolgers op aarde
in den tem pelklasse-toestand aangeven. Deze vormen
een deel van de hem elen, die de gerechtigheid van
Jeh ova God verkondigen, om dat zij weten, dat H ijzelf
R echter is en d at de dag van zijn oordeel nabij is. —
P salm 50: 6.
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EH O V A volvoert zijn voornemens overeenkom stig
zijn souvereinen wil, en niet overeenkom stig de
denkbeelden van eenig schepsel. H et is zijn naam ,
welke hierbij betrokken is. De strijd is tusschen H em
en zijn vijand Satan. Jeh ova is opperm achtig en dit wil
Hij aan zijn intelligente schepping bewijzen. Zijn
naam Jeh ova staat in voor zijn voornemen en Hij heeft
verklaard, d at het zijn voornem en is, d at allen zullen
weten, d at Hij de A lm achtige God, de A llerhoogste, is.
(E x. 9 :1 4 ) D e tijd is gekom en w aarop het getuigenis
voor den naam van Jeh o v a God, den O pperm achtige,
gegeven m oet worden, en het volk dat voor zijn naam
uit de heidenen genomen is, m oet dat getuigenis geven.
H et b lijkt nu door zijn genade volkom en duidelijk,
dat de verbonden van Jeh ova gem aakt zijn voor het
doel, de groote strijdvraag tot een beslissing te brengen
en allen te overtuigen, d at Hij God is. Hij h eeft zijn
naam aan zijn volk, d at vanuit de heidenen uitverkozen
en tot een deel van zijn uitverkoren dienstknechten
onder Christus den K n ech t gem aakt is, gegeven, en
deze eer verleent Hij niem and anders. (Jes. 42: 8)
Satan en zijn dienaren hebben den naam van Jeh ova
G od gesm aad, m aar nu is de tijd nabij, w aarop
Jeh o v a’s naam verhoogd zal worden en slechts degenen
die zijn naam liefhebben, zullen leven. „Z ijn naam zal
zijn tot in eeuw igheid; zijn naam zal voortduren zoo
lang als er de zon is, en de menschen zullen in hem
gezegend w orden: alle heidenen zullen hem w elgeluk
zalig roem en.” (Ps. 72: 17) Zijn verbondsvolk h eeft Hij
verkozen en tot zich vergaderd voor zijn voornemen.
L a a t ons daarom in gedachte houden dat het nieuwe
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verbond Jeh ova’s w erktuig is om een volk tot zich te
vergaderen, om getuigenis te geven voor zijn naam en
een deel in de rechtvaardiging hiervan te hebben.

Verwantschap
E r bestaat een verw antschap tusschen het oude
wetsverbond en het nieuwe verbond, om dat het laatste
in de p laats kwam voor het eerste en datgene vervult,
wat door het eerste niet vervuld werd. H et m aken en
bevestigen van het eerste staat in verband tot het m a
ken en bevestigen van het andere. H et oude verbond
w erd in E gypte op den veertienden dag van N isan bij
h et slachten van het pasch alam gem aakt. „Zoo zegt de
H eer, de God Isra ë ls: Ik heb een verbond gem aakt met
uwe vaderen, ten dage, als Ik hen uit E gypteland, uit
het diensthuis uitvoerde.” (Je rem ia 34: 13) D it deed
Jeh ova, opdat zij zijn volk zouden zijn en Hij hun God
zou zijn. „M aar Ik zal hun ten beste gedenken aan het
verbond der voorouderen, die Ik uit E gyptelan d voor
de oogen der heidenen uitgevoerd heb, opdat Ik hun
tot eenen God w are; Ik ben de H eer.” (Lev. 26: 45)
„M et het woord, in hetw elk Ik m et ulieden een verbond
gem aakt heb, als gij u it E gyp te uittrokt, en m ijnen
geest, staande in het m idden van u ; vreest niet.” (H agg.
2 : 6) H et m aken van d at verbond in E gypte ten tijde
van het slachten van het pasch alam wees op en was
een voorbeeld van het dooden van den H eere Jezus,
het L am Gods, w aarm ede het laatstgenoem d verbond
gem aakt w erd, op den dag w aarop Jezu s stierf.
H et levensbloed van Christus Jezus was het bloed
dat het nieuwe verbond in w erking deed treden: „E n
hij nam den drinkbeker, en gedankt hebbende, g af hun
dien, zeggende: D rinkt allen d a aru it; w ant d at is m ijn
bloed, het bloed des nieuwen Testam ents (verbond,
H erz. V ert.) hetw elk voor velen [d a t wil zeggen, voor
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zoovelen als in het verbond gebracht zijn, en ook voor
de geheele m enschheid die G od’s genadevolle gift van
leven door Christus Jezus, aanneem t] vergoten wordt
tot vergeving der zonden.” (M atth. 26: 27, 28) „E n hij
nam den drinkbeker, en gedankt hebbende, gaf hun
d ien ; en zij dronken allen uit denzelven. En hij zeide
tot hen: Dat is m ijn bloed, het bloed des Nieuwen Testam ents, hetwelk voor velen vergoten wordt.” (M arc.
14: 23,24) „D esgelijks ook den drinkbeker na het avond
m aal, zeggende: Deze drinkbeker is het nieuwe testa
m ent (verbond, H erz. V ert.) in m ijn bloed, hetwelk
voor u (die met m ij in het verbond vereenigd zijn)
vergoten wordt. Doch ziet, de hand desgenen die mij
verraadt, is m et mij aan te tafel.” (Lu cas 22: 20, 21)
„D esgelijks nam hij ook den drinkbeker, na het eten
des avondm aals, en zeide: Deze drinkbeker is het nieu
we testam ent (verbond, H erz. Vert.) in m ijn bloed.
D oet dat, zoo dikwijls als gij dien zult drinken, tot
m ijne gedachtenis.” — 1 Cor. 1 1 :2 5 .
H ier is het Sch riftuurlijk bewijs dat Jezus, n adat hij
drie en een h alf ja a r als m id d elaar van het nieuwe ver
bond was aangewezen, aan zijn getrouwe discipelen het
m aken van dat verbond tusschen God en hem zelf
beken d m aakte; en ware Israëlieten, zooals N athaniël,
werden tot dat verbond uitgenoodigd. D it bewijst dat
degenen die in Mozes gedoopt waren, en die tot de
kom st des Heeren Jezu s Christus getrouw bleven, van
M ozes tot Christus overgebracht werden. Deze bekend
m aking van het nieuwe verbond aan de discipelen
m oet hen op dat oogenblijk m et ontroering vervuld
hebben en hen er toe gebracht hebben, ernstig na te
denken. Zij moeten bekend geweest zijn m et de profe
tieën, en d aar begon de vervulling van Je rem ia ’s profe
tie, welke verm eld is in Jerem ia 31: 31-34. V an dien
tijd a f zou een ieder die in het nieuwe verbond
gebracht zou worden, en die daarin getrouw zou
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blijven, Jeh ova kennen, van den kleinste tot den
grootste van hen.
De zinnebeeldige cerem onie of viering van het wets
verbond werd voor de laatste m aal door Jezus en zijn
getrouwe discipelen gehouden of gevierd. Van dien
tijd a f h ad de vervulling van het zinnebeeld van het
wetsverbond p laats, dat m et den dood van Jezus op
dien dag begon. (1 Cor. 5 : 7 ) De dood van Jezus aan
het kruis als een zondaar en in de p laats van den zon
digen m ensch diende ,om het handschrift dat tegen ons
was in inzettingen bestaande, hetw elk eenigerwijze ons
tegen was uit te wisschen, en h eeft het weggenomen,
hetzelve aan het kruis genageld hebbende’. (Col. 2 : 14)
M erk op, dat dit verbond op aard e in de wereld van
Satan ’s organisatie, gesym boliseerd door Egypte, ge
m aak t w erd; „d ie geestelijk genoem d w o rd t. . . Egypte,
alw aar ook onze H eer gekruisigd is.” (Openb. 11: 18)
Het levensbloed van Christus Jezu s dat op dien dag
in de w ereld vergoten werd, bevestigde of stelde het
verbond in werking, en vanaf dat oogenblik begon het
nieuwe verbond in w erking te treden. — Zie V erzoe
ning bldz. 296.
M erk ter verdere ondersteuning van de gevolgtrek
king, dat het nieuwe verbond in w erking trad van af den
dood van Jezus, deze woorden op, die m et autoriteit
door den apostel betreffende het nieuwe verbond ge
schreven w erden: „W ant w aar een verbond is, is het
noodzakelijk, dat de dood desgenen die het verbond
gem aakt heeft, tusschenkom e; w ant een verbond is
vast in de dooden, dewijl het nog geene kracht heeft,
w anneer de m aker van het verbond leeft.” (Hebr.
9 : 16,17, R oth.) H et vergieten van het bloed van Chris
tus Jezus deed het nieuwe verbond in w erking treden.
De dood van de discipelen en de anderen der getrouwe
navolgers van Christus Jezus, w aarbij het overblijfsel
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van den tegenw oordigen tijd inbegrepen is, was en is in
het geheel niet noodzakelijk voor het m aken en het in
w erking treden van het nieuwe verbond. In E gy p te was
er slechts één offer, n am elijk bet geslachte lam , en on
m iddellijk werd het w etsverbond gem aakt en trad in
werking. Evenzoo trad h et nieuwe verbond in w erking
toen het tegenbeeldige Lam , Christus Jezus, gedood
werd en het m aken en in w erking treden van het
nieuwe verbond werd niet uitgesteld tot den dood van
het laatste lid van het lich aam van Christus Jezu s, w at
plaats m oet hebben aan h et einde van de offerperiode.
Wij m oeten in gedachte houden dat het bloed van de
lichaam sleden van Christus niet noodzakelijk is voor
het m aken en in w erking treden van het nieuwe ver
bond.
H et wetsverbond werd op den B erg Sin aï bevestigd,
bij welke gelegenheid, zooals door het Sch riftuurlijke
bericht van die cerem onie wordt aangetoond, slechts
„bran dofferen ” en „dan kofferen van ossen [geen bok
k e n ]” worden verm eld. „E n hij zond de jongelingen
van de kinderen Israëls, die brandofferen offerden, en
den H eer dankofferen offerden, van [jon ge] ossen. En
Mozes nam de h elft van het bloed, en zette het in bek
kens, en de h elft van het bloed sprengde hij op het
altaar. En hij nam het boek des verbonds, hetw elk de
H eer m et ulieden gem aakt h eeft over al die woorden.”
— Ex. 24: 5-8.

H et Bloed
In Egypte was Mozes een voorbeeld van Je z u s; m aar
d aar Mozes niet ter dood gebracht kon worden en tege
lijk ertijd het voorbeeld kon voltooien, werd in plaats
van Mozes het lam geslacht, en h et was het bloed van
het lam dat het wetsverbond h eiligde of volm aakt
m aakte en in w erking deed treden. B etreffen de dat
lam staat er geschreven: „G ij zult een volkom en lam
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hebben, een m anneken, een ja a r ou d ; . . . E n zij zullen
van het bloed nemen, en strijken het aan de beide zijposten, en aan den bovendorpel, aan de huizen, in
welke zij het eten zullen.” (E x. 12: 5, 7) Toen de Israë
lieten Sin aï bereikten, werden d aar de cerem oniën der
inw ijding van het wetsverbond gehouden en Mozes nam
het bloed en sprenkelde het over het volk en zeide:
„Z iet dit is het bloed des verbonds hetwelk de H eer met
ulieden gem aakt heeft.” (E x. 24: 8)
H et bloed van Jezus dat op C alvarie vergoten was,
deed het nieuwe verbond op den dag van zijn dood in
w erking treden, en onm iddellijk voorafgaande aan zijn
dood nam Jezu s den drin kbeker m et wijn, hetwelk een
sym bool van zijn bloed was, en zeide tot zijn d iscipelen :
„ D it is (vertegenw oordigt) m ijn bloed van het nieuwe
(verbon d), hetwelk voor velen vergoten w ordt tot ver
geving der zonden.” (M atth. 26: 28) Zijn vergoten
bloed was voor het voltooien en in w erking doen treden
van het nieuwe verbond, en diende ook als de loskoop
prijs voor de m enschheid. Slechts door geloof in het
vergoten bloed van Christus Je zu s kan iem and in een
verbond m et God gebracht worden. V óór het uitoe
fenen van zulk geloof waren allen van God vervreem d,
en slechts degenen die Christus Jezus aannam en en ge
lo o f in zijn bloed betoonden, konden nader tot God
gebracht worden. „D a t gij [H eidensche navolgers van
Christus] in dien [vroegeren] tijd w aart zonder Chris
tus, vervreem d van het burgerschap Israëls, en vreem 
delingen van de verbonden der belofte [insluitende het
nieuw e verbo n d], geene hoop hebbende, en zonder God
in de w ereld; m aar nu in Christus Jezus [de m idde
la a r ], zijt gij [heidenen] die eertijds verre w aart, nabij
geworden door het bloed van Christus. W ant hij is onze
vrede, die deze beiden één gem aakt heeft, en den m id
delm uur des afscheidsels (tusschen ons, Eng. V ert.)
gebroken heeft.” — Efez. 2 : 12-14.
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De Jod en die opzettelijk het wetsverbond overtra
den, werden ter dood geb rach t; evenzoo zullen degenen
die het bloed van Christus Jezus, hetwelk het bloed
van het nieuwe verbond is, onrein of onbelangrijk ach
ten, sterven. „H oe veel te zw aarder straf, m eent gij, zal
hij w aardig geacht worden, die den Zoon van G od [de
Grootere M ozes] vertreden heeft, en het bloed des
Testam ents (verbonds, Eng. V ert .) onrein geacht heeft,
w aardoor hij geheiligd was, en den geest der genade
sm aadh eid heeft aan g e d aa n ?” (H ebr. 10: 29) H et is
Jeh ova God die degenen, die voor zijn naam uitver
kozen zijn, volm aakt m aak t en dit doet Hij door het
bloed van het nieuwe verbond. „D e God nu des vredes,
die den grooten H erder der Schapen, door het bloed
des eeuwigen Testam ents (verbonds, Eng. V ert.) uit
de dooden heeft w edergebracht, nam elijk onzen Heere
Je zu s Christus, die volm ake u in alle goed werk, opdat
gij zijnen wil m oogt doen; werkende in u hetgeen voor
Hem w elbehagelijk is, door Jezu s C hristus; den welken
zij de h eerlijkheid in alle eeuwigheid. A m en” . (H ebr.
13: 20, 21) „W ant m et ééne offerande heeft hij in
eeuw igheid volm aakt degenen, die geheiligd w orden.”
— Hebr. 10: 14.
Deze laatst aan gehaalde teksten bewijzen zonder
tw ijfel dat het nieuwe verbond geen betrekking heeft
op de herstelling of w edergeboorte van het m enschelijk
geslacht, m aar dat het uitsluitend betrekking heeft op
diegenen, die zich gewijd hebben, den wil van God te
doen. H et is door zulke gewijden, dat G od een volk voor
zijn naam uitkiest. Hij heiligt hen voor zijn voornemen
en dit doet Hij n ad at zulke personen zich gewijd h eb
ben, zijn w il te doen en door Hem door de verdienste
van het vergoten bloed van Jezus Christus aangenom en
zijn. De h eilige Sch rift noem t het nieuwe verbond het
„eeuw igdurend verbond” , om dat het een deel is van het
oorspronkelijke uitgedrukte voornem en van Jeh o v a om
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een zaad, w aarvan het voornaam ste doel is, de recht
vaardigin g van Jeh o v a’s naam te bew erkstelligen, voort
te brengen. Slechts degenen die in het nieuwe verbond
opgenom en zijn en die daarna bewijzen tot het einde
toe getrouw te zijn, worden uitverkozen en tot een
deel van het zaad van belofte gem aakt.

Met Wien gesloten
H et wetsverbond werd door Jeh ova met de n atuur
lijke afstam m elingen van Israël gesloten, terwijl Mozes
de verheerlijkte m id delaar is. De Israëlieten waren als
volk ontrouw aan dat verbond en werden als volk ver
worpen. H et nieuwe verbond werd m et Christus Jezus
gem aakt, den verheerlijkten m iddelaar, met en voor de
zegening van geestelijk Israël. E r is een natuurlijk of
aardsch Israël, en er is een geestelijk of hemelsch
Israël. D aar het n atuu rlijk Israël de bepalingen van
het wetsverbond, dat in E gyp te gem aakt was, over
treden had, zou het zeer onlogisch voor God zijn m et
datzelfde volk een nieuw verbond te m aken, dat hooger
en verhevener was dan het oude wetsverbond. D it zou
n atuu rlijk de gevolgtrekking uitsluiten, dat het nieuwe
verbond m et de natuurlijke afstam m elingen van A bra
ham gesloten werd. De n atuurlijke of vleeschelijke
Israëlieten waren een zinnebeeldig volk, het tegenbeeld
van diegenen, die zich verbonden hebben den wil van
God te doen en die als geestelijke Israëlieten aangeduid
worden.
E r staat geschreven, dat Jeh ova het nieuwe verbond
m aak t ,m et het huis Israëls en het huis van Ju d a ’, m aar
het zou zeer onlogisch zijn tot de gevolgtrekking te
kom en, d at Jeh ova een nieuw verbond met de natuur
lijke afstam m elingen der Joden , die te Palestina in
ongeloof bijeenverzam eld zijn en voortgaan Christus
Jezus te verwerpen, zou m aken. B etreffen de dit schreef
de ap ostel: „H etgeen Israël [d at wil zeggen, het volk
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Israëls, de natuurlijke afstam m elingen van A brah am ]
zoekt, dat heeft niet verkregen; m aar de uitverkorenen
[de getrouwen in Christus] hebben het verkregen, en
de anderen zijn verhard (verblind, Eng. Vert.) gewor
den.” (Rom . 11: 7) D it bewijst, dat het nieuwe verbond
niet m et het volk Israëls of de natuurlijke afstam m e
lingen van Israël gesloten wordt, m aar d at het nieuwe
verbond m et de geestelijke Israëlieten gesloten wordt.
Christus Jezu s is Degene, die „h et verbond gesloten
h eeft” . — Hebr. 9 : 16, 17; R oth.
H et is w aar, dat Christus Jezus door zijn geboorte
als mensch een natuurlijke Israëliet was. Ook degenen
die het eerst de navolgers van Christus Jezus werden,
w aren natuurlijke Israëlieten van beide huizen. H et
nieuwe verbond werd echter m et Je zu s Christus ge
m aakt, n ad at hij tot H oofd van het geestelijk huis van
Israël gem aakt werd, en de anderen werden tot dit ver
bond uitgenoodigd, n ad at zij Christus Jezus als het
beloofde zaad hadden aangenom en, en dus n adat zij
geestelijke Israëlieten geworden waren. „D ie zijn niet
allen Israël, die uit Israël zijn, noch om dat zij A b ra
ham s zaad zijn, zijn zij allen kinderen: m aar, in Izaak
zal u het zaad genoemd worden.” (Rom . 9 : 6 ,7 ) Slechts
degenen die van den geest verwekt zijn n ad at zij hun
geloof betoond hebben in het vergoten bloed van
Christus Jezus, zijn geestelijke Israëlieten. „W ant die
is n iet een Jo o d , die het in h et open baar is ; noch die
is besnijdenis, die het in het open baar in het vleesch
is : m aar die is een Jo o d , die het in het verborgen is ;
en de besnijdenis des harten, in den geest, niet in de
letter, is de besnijdenis; wiens lof niet is u it de m en
schen, m aar u it God.” — Rom . 2 : 28, 29.
Degenen die in h et oude wetsverbond waren op
genomen, w aren een verlost en vrijgekocht volk, daar
er staat geschreven, dat Jeh ova uitsluitend voor dat
doel n aar E gypte ging. „E n wie is gelijk Uw volle,
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gelijk Israël, een eenig volk op aarde, hetw elk God is
heengegaan Zich tot een volk te verlossen, en om Zich
eenen naam te zetten, en om voor ulieden deze groote
en verschrikkelijke dingen te doen aan Uw land, voor
het aangezicht Uws volks, dat Gij U uit E gypte verlost
hebt, de heidenen en hunne goden verdrijvende. E n
Gij h ebt Uw volk Israël U bevestigd, U tot een volk,
tot in eeuw igheid; en Gij H eer! zijt hun tot eenen
G od gew orden.” (2 Sam . 7 : 23, 24) „E n wie is als Uw
volk Israël, een eenig volk op de aarde, hetwelk God
heengegaan is Zich tot een volk te verlossen, dat Gij
U eenen naam m aaktet van groote en verschrikkelijke
dingen, m et de heidenen uit te stooten van het aange
zicht Uws volks, hetwelk Gij uit Egypte verlost h eb t?
E n Gij hebt Uw volk Israël U ten volk gem aakt tot
in der eeuw igheid; en Gij, H eer! zijt hun tot eenen
God geworden.” (1 K ron. 17: 21, 22) Om u it Egypte
verlost te worden m oesten de n atuu rlijke Israëlieten
een onbevlekt paschalam slachten voor hun welzijn,
en het was toen, dat Jeh ova het verbond m aakte en
de Israëlieten bij de h an d aangreep en u it E gypte
uitleid d e n aar den B erg Sinaï, w aar het verbond m et
gepaste cerem oniën bevestigd werd.
V oordat iem and in het nieuwe verbond gebracht
kon worden, m oest het tegenbeeldige lam geslacht
worden. Degenen die in het verbond gebracht werden,
m oesten eerst vrijgekocht en een verlost volk zijn. Deze
zijn verlost „d oo r het d ierbaar bloed van Christus
[Je z u s ], als van een on bestraffelijk en onbevlekt lam .”
(1 Petr. 1: 19) „V erw achtende de zalige hoop en
verschijning der h eerlijkh eid van den grooten God en
onzen Zaligm aker Jezus C h ristu s; die zichzelven voor
ons gegeven heeft, opdat hij ons zou verlossen van alle
ongerechtigheid, en zichzelven een eigen volk zou rei
nigen, ijverig in goede w erken.” (T itus 2 : 13, 14) Deze
tekst bewijst, dat het doel van het nieuwe verbond is,
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u it de heidenen der wereld een bijzonder volk te
nemen, ijverig in goede werken, dat wil zeggen, in het
getuigenis geven om een aandeel te hebben aan de
rechtvaardiging van Jeh o v a’s naam .
A lle geestelijke Israëlieten, dat wil zeggen, diegenen
die voor den naam van Jeh ova uitverkozen zijn, m oeten
in het nieuwe verbond gebracht worden. V roeger is
het Sch riftuurlijk bericht in Rom einen 11: 25-29 zoo
toegepast, dat de n atuurlijke Israëlieten m et het nieuwe
verbond in verband stonden, m aar nu blijkt het, dat
het nieuwe verbond niets m et de tw aalf stam m en van
het natuurlijke Israël heeft te m aken, m aar dat het
verbond uitsluitend betrekking heeft op het „Isra ël
van G od” , dat wil zeggen, de geestelijke Israëlieten.—
G al. 6: 16.

„V erhardin g voor een D eel”
O pnieuw de aandacht vestigende op de verklaring
van den apostel P aulus, kun t gij zien, dat hij zegt dat
natuurlijk „Israël niet verkregen heeft, hetgeen het
zoekt; m aar de uitverkorenen [d at wil zeggen, die
Israëlieten die geestelijk w erden] hebben het verkre
gen, en de anderen zijn verblind (verhard, kantteeken in g) geworden” . Zich in het bijzonder tot de
H eidenen richtende, zegt de ap ostel: „W ant ik wil
niet, broeders! d at u deze verborgenheid onbekend zij
(op dat gij niet wijs zijt bij uzelven), dat de verharding
(verblindheid, Eng. Vert.) voor een deel over Israël
gekom en is, totdat de volheid der Heidenen zal in
gegaan zijn.” (Rom . 1 1 :2 5 ) H et m eerendeel van het
volk van de natiën Israëls was in hun h art verhard
geworden, verblind gem aakt, en slechts een „over
b lijfsel” der Jo d en bleef getrouw en was niet verblind.
Evenm in zegt deze Sch riftp laats, dat het tijdelijke
verblindheid was die over de Jod en kwam en die na
zekeren tijd verdwijnen zou, m aar zij zegt duidelijk
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dat een deel, dat wil zeggen, het grootste deel van het
Joodsch e volk verblind werd. Toen Jezu s kwam, waren
er enkele Jo d en die hem gaarne als den M essias aan
namen en dit ook deden, en zij w erden niet verblind.
A ls de apostel de woorden „to td at de volheid der
Heidenen zal ingegaan zijn” gebruikt, beteekent dit
niet aan het einde van de tijden der Heidenen of het
einde der wereld, m aar beteekent, tot de tijd kwam
om de vereischte 144.000 u it de gelederen van anderen
dan de Jo d en of natuurlijke Israëlieten aan te vullen.
D aar slechts een klein overblijfsel van het natuurlijk
Israël Christus Jezus aannam , hem aanhing en geeste
lijk werd, volgt hieruit, dat de vereischte 144.000 leden
van het lichaam , de geestelijke Israëlieten, uit de
Heidenen genomen m oesten worden, dat wil zeggen,
uit anderen dan Joden. G edurende drie en een h alf
ja a r na Pinksteren werd het evangelie uitsluitend aan
de Jo d en of natuurlijke Israëlieten verkondigd, op
dat zij een gelegenheid mochten hebben, geestelijk te
worden. A an het einde van dien tijd werd het evangelie
aan de Jo d en en Heidenen gebracht, terwijl Cornelius
de eerste van de Heidenen was, die een navolger van
Christus Jezus werd. (H and. 10: 1-48) Dit beteekende
dat de „volh eid der H eidenen” ingegaan was. Eveneens
is er heden een overblijfsel van geestelijk Israël onder
den m antel der gerechtigheid gebracht en de kleederen
des heils gegeven: „verkrijgende het einde uws geloofs,
nam elijk de zaligheid der zielen; van welke zaligheid
ondervraagd en onderzocht hebben de profeten die
geprofeteerd hebben van de genade, aan u geschied.”
(1 Petr. 1: 9, 10; Jes. 61: 10) De zaligheid die hier
verm eld wordt, heeft betrekking op het overblijfsel
van geestelijk Israël, w aarover de profeet sch reef:
„A ls de vijand zal kom en gelijk een stroom , zal
de geest des Heeren de ban ier tegen hem oprichten.
E n er zal een V erlosser tot Zion kom en, nam elijk voor
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hen, die zich bekeeren van de overtreding in Jacob,
spreekt de H eer.” —- J e s . 59: 19, 20.
D an vervolgt de ap ostel: „E n alzoo zal geheel
Israël zalig worden. G elijk geschreven is: D e V erlosser
zal u it Zion kom en, en zal de goddeloosheden afw en
den van Jaco b .” (Rom . 11: 26) H et is ten tijde dat de
V erlosser Christus Jezus u it Zion kom t, d at de godde
loosheid van alle geestelijke Israëlieten weggenomen
wordt, zoodat dan „geh eel Israël” , d at wil zeggen,
geestelijk Israël, zalig zal worden. Degene die u it Zion,
n am elijk G od’s organisatie, kom t, de V erlosser, is
Christus Jezus, en hij is het die de goddeloosheid „van
Ja c o b ” , dat wil zeggen van het volk dat voor Jeh ova’s
naam uitverkozen is, afwendt, en dan zal geheel geeste
lijk Israël verlost worden, daar zij tot G od als een volk
voor Hem , bijeenvergaderd zijn.
In 1918 verscheen Christus Jezus als „d e boodsch ap
per van het verbond” plotseling of onm iddellijk in
den tem pel van Jeh ova om te oordeelen en reinigde
de zonen van Levi, w at het afw enden van de godde
loosheid van Jaco b , n am elijk G od’s verbondsvolk, tot
gevolg had. M et andere woorden, de H eere Jezus
Christus w endde in den tem pel zoodanige goddeloos
h eid als „karakteron tw ikkelin g” , vorm endienst, cere
m oniën, m enschenvereering hetgeen de „zonde van
S am aria” is, het stok p aard je over de pyram ide, onder
danigheid aan politieke en com m ercieele m achten
a lsof zij de „h oogere m achten” zijn, af. H et afwenden
van de goddeloosheid van Ja co b beteekent het weg
nem en van deze goddelooze dingen van h et overblijfsel
en het veroorloven van hen om Jeh o v a’s voornemen
te zien en te w aardeeren. N atu u rlijk Israël of de Joden ,
w aarvan eens gedacht werd d at zij degenen waren
w aarop in dezen tekst betrekking genomen werd en
w aarvan de „goddeloosheid van Ja c o b ” afgewend
wordt, gaat tot op dezen dag in goddeloosheid voort
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en is geheel verblind voor de voornemens van Jeh ova,
en dit toont aan, d at de apostel h ier geen betrekking
op het natuurlijke Israël nam , toen hij sp rak van het
afw enden van de goddeloosheid van Jaco b , m aar dat
deze Sch riftp laats uitsluiten d betrekking heeft op
diegenen, die een deel van het geestelijk huis Israël
werden.
H et is geheel onredelijk en daarom onschriftuurlijk
tot de gevolgtrekking te kom en dat de dag kom t,
w aarop Jeh ova een nieuw verbond zal m aken m et alle
natuu rlijke afstam m elingen van Israël en dan alle J o 
den zal verlossen. En kele dagen voordat Je zu s gekrui
sigd werd, reed hij Jeruzalem binnen, terw ijl hij zich
als K oning aan de volken aanbood en verworpen werd.
T oen en d aar zeide hij tot h en : „Ziet, uw huis w ordt
u woest gelaten.” (M atth. 23: 38) D aar werden de
Jo d en als een volk verw orpen; m aar er was een over
blijfsel van de Jo d en d at getrouw bleef, en dit over
b lijfsel d at getrouw bleef, werd de kinderen der
belofte, zooals duidelijk door den apostel verklaard
is. (Rom . 9 : 8 ) H et volk Israëls was er n iet in geslaagd
het groote voorrecht om Je h o v a’s getuigen te zijn, te
verkrijgen, m aar diegenen van de Joden die getrouw
voortgingen, en d aarom een deel van het geestelijk
huis Israëls werden, verkregen door uitverkiezing die
gunst.
H et evangelie w erd aan niem and anders gebracht
dan aan de Joden , totdat Petrus het evangelie aan
Cornelius bracht. D aarn a hielden de apostelen een
bijeenkom st in Jeruzalem , om vast te stellen w aarom
het evangelie tot de H eidenen gebracht was geworden,
en het was bij die gelegenheid dat Jaco b u s zeide:
„M annen, broeders! h oort m ij! Sim eon heeft verh aald,
hoe God eerst de H eidenen h eeft bezocht, om u it hen
een volk aan te nem en voor Zijnen naam .” B ij die
gelegenheid getuigden P au lu s en B a rn abas, d at G od
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door hen teekenen en wonderen onder de Heidenen
gedaan had. (H and. 15: 12, 15) P aulus werd in het
bijzonder tot apostel voor de Heidenen gem aakt. Nu
legt P aulus in zijn brief aan de Rom einen, in het
bijzonder het vijftiende hoofdstuk van Rom einen,
den nadruk op zijn ijverig streven om de Jo d en hun
voorrecht te toonen dienstknechten van Christus
Jezus te worden. H ij zeide: „W ant ik spreek tot u,
H eidenen, voor zooveel ik der H eidenen apostel b en ;
ik m aak m ijne bediening h eerlijk ; of ik eenigszins
m ijn vleesch tot jaloersch heid verwekken, en eenigen
u it hen behouden m ocht.” (Rom . 11: 13, 14) Indien
er een voldoend aan tal van het natuurlijk Israël ge
weest was om de 144.000 van het geestelijk Israël of
de leden van het lich aam van Christus aan te vullen,
zou dat voorrecht om tot het lichaam van Christus te
behooren, nooit tot de H eidenen gekom en zijn. V an af
h et oogenblik dat het evangelie tot de H eidenen ge
brach t was, stond de gelegenheid voor de Jo d en en
H eidenen beiden open, en niet alleen voor de n atuur
lijk e Israëlieten. P aulus legt hier den nadruk op het
feit, dat de gelegenheid om een volk voor Jeh o v a’s
naam te worden een groote gunst van God was voor
Jo d en en H eidenen beiden.
Terw ijl hij m et zijn rede voortgaat, zegt hij in
h oo fd zaak : ’H et verw erpen van het volk Israëls open
de den weg voor diegenen die tot de wereld behooren,
om m et G od verzoend te worden, m et inbegrip van alle
afzonderlijke Jod en die ophouden ongeloovig te b lij
ven ; en, dit w aar zijnde, w at zou dan het gevolg voor
die Jod en die nu Christus Jezu s zouden aannem en en
zich geheel aan God zouden wijden, z ijn ?’ Hij beant
w oordt zijn eigen vraag, dat de aannem ing voor hen
„h et leven u it de dooden” zal zijn. (Rom . 11: 15)
Vervolgens waarschuwt hij de H eidenen niet te roemen,
om dat de gunst tot hen gekom en is, m aar te vreezen.
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De Heidenen waren ongetw ijfeld geneigd te roem en;
daarom zegt P au lu s: „G ij zult dan zeggen: De takken
zijn afgebroken, opdat ik zou ingeënt worden. Het is
w èl; zij zijn door ongeloof afgebroken, en gij staat
door het geloof. Zijt niet hooggevoelende, m aar vrees.
W ant is het, dat God de n atuurlijke takken niet ge
sp aard heeft, ziet toe, d at Hij ook m ogelijk u niet
spare.” (Rom . 11: 19-21) De apostel legt den n adruk
op hei feit, dat iem and slechts door getrouw heid aan
G od en Christus Jezus de w aarborg zal hebben, behou
den te blijven. Hij zegt den H eidenen, dat God in staat
is de Jo d en wederom in het verbond te brengen, indien
zij Hem zouden gelooven en gehoorzam en. De tijd
is voor het evangelie gekom en om n aar de H eidenen
te gaan, en degenen die uitverkozen werden, werden
dit niet u it vleeschelijk standpunt beschouwd, m aar
slechts door het feit, dat zij geestelijk waren, dat wil
zeggen, dat zij Christus Jezu s aangenom en en zich
geheel aan God gewijd hadden. G od m aakte vanaf
dien tijd geen onderscheid tusschen Jo d en en H ei
denen, in zooverre het het vleesch betrof. „D aarin
is noch Jo o d noch G riek ; daarin is noch dienstbare
noch v rije; d aarin is geen m an en vrouw ; want gij
allen zijt één in Christus Jezu s.” -— Gal. 3: 28.
Hoewel de gunst tot de H eidenen gekomen was en
hun de gelegenheid gegeven werd, een volk voor Jeh ova
te w orden, beteekende dit niet, dat alle Jo d en hier
bij inbegrepen waren, alleen om dat zij de natuurlijke
afstam m elingen van A brah am waren. Integendeel, de
Jo d en n aar het vleesch en de H eidenen stonden nu
op eenzelfde plaats, en of iem and nu een Jo o d of een
H eiden, dienstbare of vrije was, hij zou, indien hij
zich geheel aan God gewijd had door het geloof in
het bloed van Christus Jezu s, één van het beloofde
zaad worden. De tijd m oest kom en, w aarop de V er
losser u it Zion zou komen, en deze kwam toen Christus
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Jezu s in den tem pel verscheen; en het was te dien
tijde, dat de p rofetie van toepassing is. „D e V erlosser
zal u it Zion kom en en zal de goddeloosheden afwenden
van Jaco b .” (Rom . 1 1 :2 6 ; Je s. 5 9 :2 0 ) D aar dit de
tijd is van het reinigen van de „zonen van Levi” , het
afw enden van de goddeloosheid van het geestelijk huis
Israëls, zullen al zulke getrouwen eenm aal gered
worden, en aldus blijk t het argum ent van den apostel
P au lu s duidelijk van toepassing te zijn, niet op Israël
n a ar het vleesch, doch op de zaligh eid van Israël
n aar den geest.
De apostel h aalt vervolgens de woorden van den
profeet Jerem ia aan en verm eldt een deel van de
bepalingen of voorzieningen van het nieuwe verbond.
„E n dit is hun [n am elijk geestelijk Israël, dat tegen
w oordig door het getrouwe overblijfsel op aarde w ordt
voorgesteld] een verbond van Mij, als Ik hunne zonden
zal wegnemen.” G eestelijk Israël h ad gezondigd en was
schuldig voor God door zijn ongerechtigheid, en zij
m ishaagden G o d ; en deze toestand bestond ten tijde
van de kom st van C hristus Jezu s tot den tem pel om
te oordeelen, en het was toen, d at G od bun zonden
vergaf en zijn toorn van ben afkeerde. „E n te dien
zelfden dage zult gij zeggen : Ik dank U, H e e r! d at Gij
toorn ig op m ij geweest zijt; m aar Uw to o m is afge
keerd, en Gij troost m ij.” (Je s. 12: 1) De groote
„b ood sch ap p er van het verbond” , Christus Jezu s, de
R ech ter m et alle m acht en gezag, is nu tot den tem pel
gekom en, en hij zit om te oordeelen m et het doel de
„zonen van Levi” te reinigen en ze te zuiveren van
hun zonden, opdat deze zonen van God een aannem e
lijk offer voor G od m ogen zijn, d at wil zeggen, van af
dien tijd. (M al. 3: 13) H et aannem elijk offer, h ier
duidelijk verm eld, is, dat dit volk dat voor den naam
van Jeh ova uitverkozen is, Je h o v a’s getuigen m oet zijn
en om God w elgevallig te zijn, daarna ’altijd Jeh ova
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m oet opofferen een offerande des lofs, dat is de vrucht
der lippen , die Zijnen naam belijden’. — H ebr. 13: 15.
De natuurlijke Jo d en weigerden b e t evangelie van
„Je z u s Ch ristus, en hem gekruisigd” , en weigerden
hem als den R echtvaardiger van Je h o v a’s naam en
den V erlosser des m enschen. D aarom waren zij de
vijanden van God. „Zoo zijn zij wel vijanden aan
gaande het evangelie, om uwentwil, m aar aangaande
de verkiezing zijn zij bem inden, om der vaderen
w il.” (Rom . 11: 28) D aar de Joden vijanden en ver
blin d zijn, konden zij niet in het nieuwe verbond
opgenom en worden. Evenm in beteekent deze tekst,
dat de Jo d en verblind werden en bereid waren om
hun plaats a f te staan, zoodat de H eidenen G od’s gunst
m ochten ontvangen. Zelfs in de dagen van P aulus
waren zij gebelgd over iedere goddelijke gunst die tot
de H eidenen kwam. (H and. 2 2 :2 1 —23) De verblind
h eid der Jo d en werkte zegenend op de H eidenen in
dit opzicht, dat het hun een gelegenheid om in G od’s
organisatie te kom en, verschafte. D aarom was de m eer
derheid der Joden vijanden van God voor het welzijn
o f de zegening der Heidenen. N iet aldus echter m et
h et getrouwe overblijfsel der Joden . B etreffen de hen
zijn de woorden van den ap ostel: „A angaande de
verkiezing zijn [de getrouwe Jo d en d ie niet verblind
w erden] bem inden, om der vaderen w il.” Hun vaderen
A brah am , Izaak en Jaco b w aren getrouw, en daarom
door G od bem ind, en God strekte zijn liefde tot het
overblijfsel van Israël u it door hen een gelegenheid
om een deel van de uitverkorenen te worden, aan te
b ied en ; daarom zegt de ap o stel: „M aa r de uitver
korenen [n am elijk het getrouwe overblijfsel van het
n atuu rlijk Israël d at geestelijk w erd] hebben het ver
kregen.” — Rom . 11: 7.
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Het geestelijk huis van Israël om vat al degenen
die, vertrouw ende op het bloed van Christus Jezus
als de verlossing voor den mensch, een verbond ge
m aak t hebben om den wil Gods te doen en door
G od verwekt zijn. J u d a beteekent „ l o f ’ en is
speciaal van toepassing op diegenen die hun plicht
in den koninkrijksdienst hebben volbracht en dit nog
steeds doen. De profeet Je rem ia profeteert in het
eenendertigste hoofdstuk betreffende het herstel van
Jeh o v a’s getrouw overblijfsel, nam elijk de bevrijding
van hen uit Satan ’s organisatie en het brengen van
hen in de koninkrijks-organisatie van Jehova. Het
woord Jacob heeft evenzoo betrekking op de koninkrijksgroep.
De profetie betreffende de bevrijding van de ware
geestelijke Israëlieten en het brengen van hen in G od’s
organisatie uit die van Satan, hetgeen plaats h eeft als
Christus Jezu s tot den tem pel kom t, zegt: „W ant de
H eer heeft Jaco b vrijgekocht, en Hij heeft hem verlost
u it de hand desgenen, die sterker was dan h ij: Dies
zullen zij komen, en op de hoogte van Zion juichen,
en toevloeien tot des H eeren goed, tot het koren, en
tot den most, en tot de olie, en tot de jon ge schapen
en runderen; en hunne ziel zal zijn als een gewaterde
bof, en zij zullen voortaan niet m eer treurig zijn. Dan
zal de jonkvrouw zich verblijden in den rei, daartoe
de jongelingen en ouden tezam en; want Ik zal h unlieder rouw in vroolijkheid veranderen, en zal hen troos
ten, en zal hen verblijden n aar hunne droefenis.”
(Je r. 31: 11-13) Deze profetie heeft duidelijk betrek
kin g op den tijd van vreugde als de Heere Jezu s tot
den tem pel kom t en de getrouwen uitnoodigt in de
vreugde des Heeren in te gaan. (M atth. 25: 21) Jeh ova
vraagt nu de aandacht voor iets dat nooit tevoren duide
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lijk in de H eilige Sch rift is verm eld, dat wil zeggen,
het m aken van het nieuwe verbon d; daarom spreekt
Hij door zijn profeet en zegt: „Z iet, de dagen komen,
spreekt de Heer, dat Ik m et het huis van Israël en
met het huis van Ju d a een nieuw verbond zal m aken.”
— Je r. 31: 31.
Deze laatstaan geh aalde profetie kon geen betrekking
hebben op de Jo d en n aar het vleesch, om dat zij God
en Christus Jezus hebben verw orpen, en zij verworpen
zijn en hun wetsverbond lan g geleden ongeldig gewor
den is, om dat de Jo d en aan dat verbond ontrouw waren.
Deze profetie betreft een nieuw verbond dat m et het
huis van geestelijk Israël, nam elijk het geheele gees
telijke Israël m et inbegrip van de ’groote schaar’klasse, en m et het huis van Ju d a, dat de koninkrijksgroep identificeert, welke m et Jezu s Christus, die
„d e Leeuw van den stam van Ju d a ” is, verbonden is,
gem aakt is. (Openb. 5 : 5) D aar hij het hoofd is van
den stam van Ju d a , worden degenen die als zijn
lichaam sleden in den tem pel genomen en een deel van
het koninkrijk gem aakt zijn, aangeduid als „h et huis
van Ju d a ” , terwijl het „h u is van Israël” niet slechts
de koninkrijksklasse om vat, doch allen van de gees
telijke klasse die door den geest Gods verwekt zijn.
De apostel z e g t: „D e dag kom t” . De vraag is :
W anneer zal de dag kom en voor het m aken van dit
nieuwe verbon d? N oodzakelijkerw ijze n adat de Jo d en
in gebreke gebleven waren, de bepalingen van het
w etsverbond, dat oud wordt, te houden. De apostel
P aulus noem t deze profetie in betrekking tot het
nieuwe verbond en zegt: „W ant hen berispende, zegt
Hij tot h en : Ziet, de dagen kom en, spreekt de Heer,
en Ik zal over het huis Israëls, en over het huis van
Ju d a een nieuw verbond richten.” (H ebr. 8 : 8) De
apostel P aulus gaat voort uit de p rofetie van Jerem ia
7
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aan te halen, en door de gebezigde ta a l w ordt de tijd
van het m aken van het verbond en de bepalingen
vastgesteld. De apostel zegt: „W ant dit is het verbond,
dat Ik m et het huis Israëls m aken zal na die dagen,
zegt de H eer; Ik zal m ijne wetten in hun verstand
geven, en in hunne harten zal Ik die inschrijven; en
Ik zal hun tot een God zijn, en zij zullen M ij tot een
volk zijn.” (H ebr. 8 : 10) Zijn taal toont ons dat het
nieuwe verbond gem aakt werd, toen het eerste oud
werd. „A ls hij zegt: Een nieuw verbond, zoo heeft hij
het eerste (verbond, nam elijk het wetsverbond) oud
gem aakt. D at nu oud gem aakt is en verouderd, is nabij
de verdwijning.” (H ebr. 8 : 13) In de dagen van Jerem ia
en toen zijn p rofetie geuit werd, werd dat wetsverbond
oud gem aakt, m aar het was nog niet volkom en ver
ouderd. D oor den m ond van zijn profeet, Jerem ia,
m aak t Jeh ova bekend, w at Hij m et bet oude verbond
zou doen, wanneer het geheel verouderd zou zijn en
w at Hij m et het nieuwe verbond zou doen.
„D ie dagen” , verm eld door den profeet Jerem ia, be
gonnen op den pascha-dag van A. D. 33. Jezu s h ad voor
de laatste m aal het pascha, dat in Egypte ingesteld
was, gevierd, en onm iddellijk daarna een herdenking
van zijn eigen dood in gesteld ; en te dien tijde werd
h et nieuwe verbond gem aakt. Jezu s stierf op dien
zelfden dag. De dag w aarop het wetsverbond in E gypte
gem aakt werd, is defin itief bep aald als de 14de dag
van N isan, en de dag w aarop het nieuwe verbond
gem aakt werd, is defin itief vastgesteld als de 14de dag
van N isan A. D. 33. „D ie dagen” , w aarm ede bedoeld
worden de dagen van het oude verbond, w aren ge
ëindigd.
H et w etsverbond werd in E gyp te gem aakt, m aar
het nieuwe verbond zou n iet ,n aar d at’ gem aakt wor
den, zooals door Je rem ia verklaard is. „N ie t n aar bet
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verbond, dat Ik met hunne vaderen gem aakt heb, ten
dage als Ik hunne hand aangreep, om hen uit E gypte
lan d u it te voeren, welk m ijn verbond zij vernietigd
hebben, hoewel Ik hen getrouwd had, spreekt de H eer.”
(Je r. 31: 32) D at verbond, d at in E gyp te gem aakt
werd, werd bij het offer van een letterlijk lam m et
een m enschelijken m iddelaar, gem aakt, en de be
palingen van d at verbond werden daarna op steenen
tafelen en op perkam ent geschreven. H et nieuwe ver
bond is h ieraan verschillend en zal vervullen hetgeen
h et oude verbond n aliet te vervullen. Egypte, de plaats
w aar het oude verbond gem aakt werd, voorschaduw de
de w ereld van Satan, w aar de H eer ook gekruisigd
w erd; daarom werd het nieuwe verbond gem aakt ter
w ijl Christus Jezus nog op aarde was, w aar hij ge
kru isigd werd. H et volk Israël h ad bewezen aan het
w etsverbond ontrouw te zijn, en was daarom onw aardig,
dat het nieuwe verbond m et dat volk gem aakt werd.
Jeh ova was met hen „getrouw d” geweest, nam elijk
m et het volk, zooals afgebeeld wordt door de handel
wijze van A brah am als m an m et H agar. Met betrekking
tot H em zelf als de m an tot het natuurlijk Israël toont
Jeh ova, d at zijn verw antschap m et hen door het w ets
verbond diende, opdat een volk of zaad voor zijn naam
voortgebracht m ocht worden. H agar bracht geen zaad
voor A brah am voort, d at voor Jeh ova aannem elijk
w as; evenzoo is de tegenbeeldige verbonds-organisatie
van vleeschelijk Israël er niet in geslaagd een geheele
natie of geheel volk voor Jeh o v a’s naam voort te
brengen. D aarom is het nieuwe verbond, volgens de
ta a l van den profeet, „n iet n aar het verbond” dat in
E g y p te gem aakt was. Jeh ova b ep aalt dan het verbond
dat Hij m et het huis Israëls n aar den geest zal m aken,
n am elijk : „M aar dit is het verbond, dat Ik na die
dagen m et het huis van Israël m aken zal, spreekt de
H eer: Ik zal m ijne wet in hun binnenste geven, en
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zal die in hun h art schrijven; en Ik zal hun tot eenen
God zijn, en zij zullen Mij tot een volk zijn.” —
Jer. 31: 33.
W anneer werd het verbond, dat hier m et de woor
den van den profeet Jerem ia beschreven wordt,
gem aak t? H et antwoord is, bij den dood van Jezus in
A. D. 33. De apostel h aalt deze profetie van Jerem ia
aan, zooals blijk t uit H ebreën 8 : 8-10. Deze profetie
was vroeger voor het welzijn van de gem eente geschre
ven, en P aulus richt zich tot de gemeente. W aarom
zou hij de gem eente iets zeggen om trent de voorw aar
den van het verbond, d at gem aakt zou worden nadat
de gemeente voltooid is? Hij zou dit zekerlijk niet
gedaan h ebben ; en dat toont aan, dat het verbond niet
gem aakt is voor het welzijn van het n atuurlijk Israël
en de wereld der menschheid. Deze dingen werden
vroeger geschreven voor hulp, troost en hoop der ge
meente. (Rom . 15: 4) K laarb lijk e lijk is hetgeen de
woorden van de Sch riftp laats beteekenen, d it: „N a
die dagen” , hetgeen beteekent n adat het wetsverbond
geëindigd was en oud werd, m aakt God een nieuw
verbond m et het huis van Israël en Ju d a. De Jo od was
verw orpen, en op dat oogenblik eindigde het wets
verbond en werd daarom oud. Het nieuwe verbond
werd den volgenden d ag gem aakt, zooals door Jezus
verklaard w erd; en op hetzelfde oogenblik dat het
oude verbond eindigde, werd het oud, en onm iddellijk
h ieropvolgend m aakte God het nieuwe verbond met
Christus Jezus.
Ten behoeve van wien werd het nieuwe verbond
m et Jezus gem aak t? H et antwoord is, m et het geheele
b u is van geestelijk Israël, dat wil zeggen, al de geestverwekten. D it verbond is niet m et of voor het welzijn
van een van de n atuurlijke afstam m elingen van Jaco b
gem aakt, m aar voor het welzijn van allen die door
h et geloof in Christus Jezus gerechtvaardigd worden.

ZIJN

VERBONDEN

197

„N am elijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof
van Jezus Christus, tot allen, en over allen, die geloo
ven; want er is geen onderscheid.” (Rom . 3: 22) „W ant
er is geen onderscheid, noch van Jo od noch van G riek ;
want éénzelfde is H eer van allen, rijk zijnde over
allen, die Hem aanroepen. W ant een iegelijk, die den
naam des Heeren zal aanroepen, zal zalig worden.”
(Rom . 10: 12, 13) „W ant hij is onze vrede die deze
beiden [Jo d en en niet-Joden, die ware geloovigen zijn]
één gem aakt heeft, en den m iddelm uur des afscheidsels
gebroken hebbende [tusschen ons. Eng. V ert.], heeft
hij de vijandschap in zijn vleesch teniete gem aakt,
nam elijk de wet der geboden, in inzettingen [van het
oude wetsverbond] bestaande, opdat hij die twee
[Jo den en Heidenen] in zichzelven tot eenen nieuwen
mensch zou scheppen, vrede m aken de; en opdat hij
[als M iddelaar] die beiden m et God in één lichaam
zou verzoenen door het kruis, de vijandschap [het
wetsverbond] aan hetzelve gedood hebbende.” —
E feze 2 : 14- 16.
Jeh ova verm eldt zijn verw antschap m et degenen
die in het nieuwe verbond zijn, als Hij door zijn pro
feet zegt: ’E n Ik zal hun God zijn, en zij zullen Mij
een volk zijn.’ Deze woorden stellen definitief het
doel van het nieuwe verbond vast, nam elijk om een
volk voor Jeh ova’s naam voor te bereiden om getuigen
voor den naam van Jeh ova te zijn om getuigenis te
geven vóór de vernietiging van Satan ’s organisatie.
(Je s. 4 3 :9 - 1 2 ) Jeh ova bezoekt de H eidenen evenals
de Jod en en neem t vanuit de volkeren een volk voor
zijn naam , welk volk getuigenis moet geven, n adat zij
in het nieuwe verbond opgenom en en tot bevoegde
getuigen voor Jeh ova gem aakt zijn.
Jeh ova m aakt bekend op welke wijze Hij dit volk
voor zijn naam zal voorbereiden, als Hij door zijn
profeet zegt: „Ik zal mijne wet in hun binnenste ge
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ven, en zal die in hun h art schrijven,” en n iet op
steenen tafelen. D it werk, om een volk voor zijn naam
voor te bereiden, wordt gedaan, n ad at zij door den
geest verwekt zijn en onder de bepalingen van het
nieuwe verbond kom en, en toont aan, dat het verbond
uitsluitend voor het doel is, een volk voor te bereiden
om door Jeh ova als zijn w erktuig gebruikt te worden.
Zich richtende tot zijn broederen, die aan den Heer
gewijd waren, zegt de ap ostel: „A ls die open baar zijt
geworden, dat gij een b rief van Christus zijt, en door
onzen Dienst bereid, die geschreven is niet m et inkt,
m aar door den Geest des levenden Gods, niet in steenen
tafelen, m aar in vleeschen tafelen des harten.” (2 Cor.
3 : 3 ) A ls iem and in G od’s organisatie opgenom en wordt,
wenscht hij dat de w aarheid in zijn geest en hart, in
zijn binnenste, is ; zooals door den p salm ist uitgedru kt:
„Z ie, Gij hebt lust tot w aarheid in het binnenste, en
in het verborgene m aak t Gij m ij w ijsheid bekend.
Ontzondig mij m et hysop, en ik zal rein zijn, wasch
m ij, en ik zal w itter zijn dan sneeuw.” — Ps. 51: 8, 9.
De ware navolger van Christus Jezu s, die het H oofd
van geestelijk Israël is, zegt evenals de ap ostel: „W ant
ik heb een verm aak in de W et Gods, n aar den inwendigen m ensch.” (Rom . 7 : 2 2 ) Jeh ova’s wet is in het
h art van diegenen geschreven die zijn getrouwe zonen
zijn, en het is aan hen, dat Hij de diepe dingen van
zijn W oord openbaart. (1 Cor. 2 : 10) Zijn wet in het
h art van zijn heiligen open baart aan hen de goddelijke
opdrach t die aan hen verleend is, om de koninkrijksboodschap te verkondigen. (Jes. 6 1 :1 - 3 ) Dezulken
zijn het, aan wien het getuigenis van Jezus Christus is
opgedragen, en zij zijn het, die getrouw God’s geboden
houden en daardoor hun liefde voor Hem bewijzen.
(Openb. 12: 17; 1 Johan n es 5: 3) Degenen die in het
verbond opgenom en en volkom en getrouw zijn, moeten
,d it evangelie van het koninkrijk prediken ’ in ge-
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h oorzaam heid aan het gebod des Heeren. — M at
theüs 24 : 14.
A ls Jeh ova tot hen zegt, „ I k . . . zal hun G od zijn” ,
m oet H ij daarm ede bedoelen, dat geen valsche heerschers geduld zullen w orden; daarom m oeten er geen
cerem oniën uitgeoefend worden, w aardoor eer en
h eerlijkh eid aan m enschen gegeven wordt, om dat dit
hetzelfde is als de „zonde van Sam aria” . A lle vorm en
dienst die voor h et oog verricht wordt, m oet w eggedaan
worden. E e r en h eerlijkh eid m oeten aan Jeh ova ge
geven worden, aan wien eer en heerlijkheid verschul
digd zijn. (Ps. 96 : 8) Degenen die in den tem pel zijn,
kunnen nu gem akkelijk zien, dat dit werk van het
schrijven van de wet van G od in de harten van zijn
volk en in hun binnenste, hetzelfde werk is dat de
H eer doet, als H ij hen voorbereidt om zijn getuigen
te zijn ; en dit is een verder bewijs, d at het nieuwe ver
bond uitsluitend op geestelijk Israël van toepassing is.

H O O F D ST U K V I

ZIJN VERBONDEN
EH O V A schrijft zijn wet in het h art van diegenen,
die er behagen in hebben, zijn wil te doen. Zijn
geliefde Zoon, die steeds getrouw aan zijn V ader
gewijd is, zegt: „ I k heb lust, o m ijn G od! om uw w el
behagen te doen; en uwe wet is in m ijn hart. Ik
boodschap de gerechtigheid in de groote gem eente:
zie, m ijne lip p en bedw ing ik n ie t; O, H eer! Gij weet
het. Uwe gerechtigheid bedek ik niet in het m idden
m ijns h arten ; uwe w aarheid en uw heil spreek ik u it;
uwe w eldadigheid en uwe trouw verheel ik niet in de
groote gemeente.” (Ps. 4 0 :9 - 1 1 , Eng. Vert.) Deze
P salm drukt den h artestoestand u it van diegenen die
in het nieuwe verbond zijn en die ijverig hun getrouw
h eid aan God bewijzen. H et is geheel onredelijk en
onschriftuurlijk tot de gevolgtrekking te kom en, dat
Jeh ova een nieuw verbond m et de Jo d en zou sluiten,
en daarn a andere volkeren h ierin zou brengen en hen
tot bekeerlingen van de Jo d en zou m aken en Jo o d
laten w orden; en daarom m oet de gevolgtrekking, dat
n atuu rlijk Israël ook m aar iets m et het nieuwe ver
bond te m aken zou hebben, geheel uitgesloten worden.
(M atth. 1 1 :2 4 ) H et nieuwe verbond is m et Christus
Je zu s gesloten voor het welzijn van diegenen, die er
in toestem m en den wil van G od te doen, en zij die in
dat verbond gebracht worden, en die getrouw voort
gaan, moeten G od’s wet in hun harten geschreven
hebben en m et hun geheele h art de gerechtigheid van
Jeh ova bekendm aken; anders konden zij ’het volk van
G od dat voor zijn naam uitgenom en is’, niet zijn.

J

H et vorige hoofdstuk gaf een beschouwing over de
profetie van Jerem ia betreffende het nieuwe verbond,
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welke beschouwing wij hier nu vervolgen: „E n zij
zullen niet meer, een iegelijk zijnen naaste en een
iegelijk zijnen broeder, leeren, zeggende: K en t den
H eer! w ant zij zullen m ij allen kennen, van hunnen
kleinste a f tot hunnen grootste toe, spreekt de H eer;
want Ik zal hunne ongerechtigheid vergeven, en hun
ner zonden niet m eer gedenken.” (Je r. 31: 34) Deze
profetie bereikt duidelijk zijn hoogtepunt n adat de
H eer tot den tem pel gekom en is en zijn getrouwe
navolgers tot zich vergaderd heeft. Deze profetie heeft
geen betrekking op het onderrichten of bekendm aken
van de w aarheid aan dezulken als ’een ieder der
w ereld’, m aar is geheel van toepassing op diegenen,
die in het verbond zijn en die getrouw voortgaan.
Volgens een andere vertaling van den tekst haalt
de apostel het volgende van deze p rofetie aan : „E n
zij zullen niet leeren, een iegelijk zijnen m edeburger,
en een iegelijk zijnen broeder, zeggende: K en t den
H eer! want zij zullen mij allen kennen van den kleinste
onder hen tot den grootste onder hen.” (H ebr. 8 : 11,
R o th .) De Sch riftplaats, zooals hier weergegeven, stelt
d efin itief de grens vast van de toepassing daarvan op
diegenen, die in het verbond zijn en die m edeburgers
zijn en w ier burgerschap in den hem el is. Wij hebben
nu het einde der w ereld bereikt, hetgeen niet slechts
het einde van een zekeren tijd beteekent, en waarvan
dikw ijls gesproken wordt als van ’het einde der eeuw’,
m aar het einde van het werken van Satan ’s organisatie,
hetgeen door God geduld werd, en daarom den tijd
w aarop de voorbereiding gem aakt wordt om Satan ’s
m acht en zijn organisatie volkom en te vernietigen. De
tijd zelf is niet het belangrijkste, m aar het vernietigen
van Satan ’s organisatie, om dat dit in verband staat
m et de rechtvaardiging van Jeh ova’s naam . In den
tegenwoordigen tijd heeft de H eer zijn volk in zijn
organisatie bijeenvergaderd. H et is de tijd van de ver
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vulling van Psalm 50: 5. Jeh ova h eeft uit de heidenen
een volk voor zijn naam genom en; daarom w ordt het
hoogtepunt van het nieuwe verbond bereikt, en nu
wordt G od’s volk niet lan ger door m enschen onder
richt, in het bijzonder door zulke m annen als „verkozen
ouderlingen” , m aar allen die in Zion zijn, zijn kinderen
van God door zijn organisatie en worden nu door God
onderricht. — Je s. 54: 13; Jo h . 6: 45.
De W achttoren is niet de leeraar van G od’s volk.
De W achttoren brengt slechts datgene onder de aan
dacht van G od’s volk, dat Hij h eeft geopenbaard, en
h et is het voorrecht van een ieder van G od’s kinderen
door het W oord Gods te onderzoeken of deze dingen
van een mensch of van den H eer zijn. Christus Jezus
is in den tem pel Jeh o v a’s groote H oogepriester, belast
m et de tem pelorganisatie, en hij is de L eeraar van de
tem pelklasse gew orden; daarom onderricht hij alle
kinderen Zions. Jeh ova is de groote L eeraar, en Hij
en Christus Jezu s zijn de leeraars van G od’s v o lk ;
daarom zegt de H eer tot zijn kin deren : „M aa r uwe
leeraars zullen niet m eer als m et vleugelen w egvliegen,
m aar uwe oogen zullen uwe leeraars zien.”
—
Je sa ja 30: 20.
A llen die in den tem pel zijn, zullen beseffen, dat
bun geestelijk voedsel tot hen kom t van hun Leeraars,
Jehova en Christus Jezus, en niet van eenig mensch.
N iem and van de tem pelklasse zal zoo dw aas zijn te
beweren, dat een broeder (o f broeders) die zich vroe
ger onder hen bevond, en die gestorven en n aar den
hem el gegaan is, nu de heiligen op aarde onderricht
en hen leidt m et betrekking tot hun werk. Z ulk een
gevolgtrekking doet denken aan de „zonde van Sam a
ria” . In vroeger tijden zijn Jeh ova en C hristus Jezus
terzijde gesteld en h eeft men n aar m enschen als
leeraars in de gem eente uitgezien; m aar na het
reinigen van den tem pel is dit nooit m eer zoo geweest.
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B etreffen de die getrouwen die in den tem pel en daarom
in het nieuwe verbond zijn, zegt de profetie van J e 
hova, die h ier beschouwd w ordt: „Z ij zullen m ij allen
kennen.” D it beteekent duidelijk, dat de openbaring
van Jeh ova’s heerlijkheid van den tem pel en van de
beteekenis van zijn naam en titels aan de geheele tempelklasse bekendgem aakt is. Zulk een openbaring heeft
Jeh o v a aan zijn volk, dat voor zijn naam uitverkozen
is, gegeven, en zij w aardeeren het feit, d at het hun
grootste voorrecht is, nu een deel in de rech tvaardi
ging van zijn naam te hebben.
D at degenen die in den tem pel zijn dezelfde gunst
genieten, w ordt door deze woorden aangetoond: „Z ij
zullen m ij allen kennen, van hunnen kleinste a f tot
hunnen grootste toe” ; dat wil zeggen, zij die sym bo
lisch door M ordechai (E sth er 2 : 5-7) en N aom i (R uth
1 : 2 , 3) afgebeeld zijn en het eerst in den tem pel ge
b rach t zijn, en degenen, afgebeeld door Esth er (E sth er
2 : 7-11) en R uth (R uth 1: 4 -1 8 ), die later in den tem 
pel gebracht werden, zijn allen gelijk en kennen God
van den kleinste tot den grootste onder hen. A llen van
hen zien dat het belangrijkste Jeh ova’s naam is. A l
dezulken hebben de „pen nin g” (M atth. 20: 1-13) ont
vangen, dat wil zeggen, den nieuwen naam (Jes. 62: 2 ;
Openb. 2 : 17), en allen zijn in eenheid en zingen
verheugd den lof van Jeh ova en zijn K oning. Dit alles
is, zooals bovenverklaard, in vervulling van de profetie
door Jerem ia geuit.
E r was een tijd w aarop Jeh o v a’s verbondsvolk tot
ongerechtigheid verviel, welke w etteloosheid of on
gerechtigheid m enschenvereering, vorm endienst en in
het bijzonder het nalaten van het getuigenisgeven voor
den naam van Jeh ova en zijn koninkrijk, omvatte. Die
ongerechtigheid was voor het m eerendeel te wijten
aan onkunde, en de onkunde van G od’s wet is een
verontschuldiging; daarom zegt Jeh ova betreffende
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hen die in het verbond zijn: „W ant Ik zal hunne on
gerechtigheid vergeven, en hunner zonden niet m eer
gedenken.” (Je r. 3 1 : 3 4 ) Zulks toont aan, dat ver
geving van hun ongerechtigheid direct in verband staat
m et de groote openbaring die tot hen kwam toen zij
tot den Heere God in zijn tem pel bijeenvergaderd wa
ren. De ongerechtigheid welke hier verm eld wordt, is
geen overgeërfde zonde van A dam , om dat de toegesprokenen van tevoren van die zonde door het kostbare
bloed van Christus Jezus vrijgem aakt zijn, en zij van
toepassing was, n adat zij gerechtvaardigd waren. De
ongerechtigheid en zonde, hier door den profeet aan
gehaald, zijn dezelfde welke beschreven zijn door den
profeet Je sa ja als hij zegt: „T oen zeide ik : Wee m ij,
w ant ik verga! dewijl ik een m an van onreine lippen
ben, en ik woon in het m idden eens volks, dat onrein
van lippen is; want m ijne oogen hebben den K oning,
den H eer der heirscharen gezien! M aar een van de
serafs vloog tot m ij, en had eene gloeiende kool in zijne
hand, die hij m et de tang van het altaar genomen h ad ;
En hij roerde m ijnen m ond daarm ede aan, en zeide:
Zie, deze heeft uwe lippen aan geroerd; alzoo is uwe
m isdaad van u geweken, en uwe zonde is verzoend.” —
Je s. 6: 5-7.
Deze profetie van Je sa ja begon om streeks 1919 met
betrekking tot G od’s volk in vervulling te gaan. De
vergeving wordt n iet geschonken opdat het verbonds
volk in den hem el opgenom en m oge worden, m aar
w ordt geschonken voor het welzijn van Jeh ova’s naam ,
opdat deze gereinigden tot een volk gem aakt worden,
dat gereed is voor zijn naam en om hiervoor getuigenis
te geven. „Ik , Ik ben het, die uwe overtredingen uit
delg, om m ijnentwil, en Ik gedenk uwer zonden niet.”
(Jes. 43: 25) De grondslag voor vergeving van zulke
ongerechtigheid en zonde is het kostbare bloed van
Christus Jezus, welke het bloed van het nieuwe ver
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bond is, en voor de vergeving der zonden vergoten is.
— M atth. 26: 28; Hebr. 9 : 22; 12: 24.

Belangrijk
De belangrijkheid van het nieuwe verbond wordt
in de H eilige Sch rift verm eerderd. De profeten van
ouds, de Heere Jezus en de apostelen spreken er over,
en door hun getuigenis m aakt Jeh ova aan zijn kin
deren de belangrijkheid van het verbond bekend. L a a t
m en in gedachte houden, d at deze dingen tot troost en
hoop van de gem eente geschreven waren. (Rom . 15: 4)
D it is een verdere reden, w aarom het nieuwe verbond
uitsluitend op de gem eente betrekking heeft en niet
van toepassing is op de w ereld in het algemeen. M erk
ter verdere ondersteuning van deze gevolgtrekking,
d at het nieuwe verbond m et geestelijk Israël, dat wil
zeggen, m et diegenen die in Christus Jezus heilig ge
m aak t worden, gesloten is, de woorden van den apostel
die onder leiding van den H eer geschreven werden, o p :
„W ant m et ééne offerande heeft hij [Jezu s C hristus]
in eeuwigheid volm aakt degenen, die geheiligd wor
den.” (H ebr. 10: 14) Wie zijn „degenen, die geheiligd
worden” , welke h ier verm eld w orden? K laarb lijk elijk
degenen die in Christus gebracht w orden: „W ant én
hij, die heiligt, én zij, die geheiligd worden, zijn allen
u it één ; om welke oorzaak hij zich niet schaam t hen
broeders te noemen.” (H ebr. 2 : 11) En w aardoor wor
den zij geh eiligd? H et antwoord is, „[D o o r] het bloed
van het [nieuwe] verbond, w aardoor hij [de m ensch]
geheiligd was.” — Hebr. 10: 29.
Vervolgens zegt de ap ostel: „W aarvan [van alles
wat de geheiligden volm aakt m aakt door de eene
offerande van Jezu s’ bloed] de h eilige [geest] het ons
[de gem eente] ook getuigt.” (H ebr. 10: 15) Op welke
wijze of door welk k an aal getuigt het ons? De pro
fetie van Jerem ia antwoordt, zooals in Jerem ia 31:
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31-33 uiteengezet wordt. D an zegt de apostel vervol
gens: „W ant n ad at hij (tevoren gezegd h ad : D it is het
verbond [nieuwe v e rb o n d ]), d at Ik m et hen m aken
zal n a die dagen, zegt de H e er; Ik zal m ijne wetten
geven in hunne harten, en Ik zal die inschrijven in
hunne verstanden” ; vervolgens zegt h ij: „E n hunne
zonden en hunne ongerechtigheden zal Ik geenszins
m eer gedenken. W aar nu vergeving derzelve is, daar
is geene offerande m eer voor de zonde.” (H ebr. 10:
15-18, Am. Herz. V ert.) H ier p ast de geïnspireerde
apostel des Heeren in het bijzonder de voorw aarden
van het nieuwe verbond op de geheiligden toe. Dit
Sch riftu urlijk bewijs m oet ied er kind van God, die zijn
woord w aardeert, dat het nieuwe verbond met Christus
Jezu s ten tijde van zijn dood voor en ten behoeve
van zijn geheiligden gem aakt is en dat het het instru
m ent van Jeh ova is, w aardoor Hij uit de heidenen
een volk voor zijn naam neem t, hetwelk zijn getrouwe
en ware getuigen m oet zijn, zelfs tot het einde, vol
doening schenken.

Inwijding
H et sluiten van het verbond is één zaak ; de inwij
ding daarvan is een andere en latere zaak. H et verbond
is door Jeh ova gesloten m et diegene, die bevoegd was
een overeenkom st aan te gaan, dus m et den m iddelaar,
voor het welzijn van allen die onder de voorw aarden
van of in het verbond gebracht worden. Inw ijding be
teekent de gepaste cerem oniën w aardoor iem and in
een am bt geïnstalleerd en m et bijzondere m ach t be
kleed wordt. De inw ijding van het nieuwe verbond zijn
de gepaste cerem oniën, w aardoor diegenen in een am bt
geïnstalleerd en m et bijzondere m acht bekleed worden,
welke uitverkozen zijn om de plichten die door dat
verbond op hen gelegd zijn, na te komen. H et voor
naam ste doel van h et nieuwe verbond is de rechtvaar
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digin g van Jeh ova’s naam , en te dien einde neem t Hij
u it de heidenen een volk voor zijn naam , dat, daar
het zijn trouw tot op zekere hoogte bewijst, m et m acht
bekleed w ordt om getuigen voor zijn naam te zijn.
H et m aken en inwijden van het wetsverbond voor
schaduw de het m aken en inw ijden van het nieuwe ver
b o n d ; daarom zijn er zekere dingen gedaan in verband
m et deze verbonden die m et elkan der overeenstemmen.
Ja re n voor het wetsverbond werd Mozes door den H eer
als zijn priester en m id d elaar uitgekozen en n aar E g y p 
te gezonden. De Israëlieten hadden Mozes verloochend
en hij was uit E gypte gevlucht. „D ezen Mozes, welken
zij verloochend hadden, zeggende: Wie h eeft u tot
eenen overste en rechter gesteld? dezen, zeg ik, heeft
G od tot eenen overste en rechter en verlosser gezon
den, door de hand des Engels, die hem verschenen was
in het doornenbosch.” (H and. 7: 35) T e bestem der tijd
zond G od Mozes n aar E gypte terug om een naam voor
Jeh o v a te m aken en als bem iddelaar van het wets
verbond op te treden. M ozes ontving zijn goedkeuring
en m acht van God terw ijl hij in de woestijn was op
den B e rg Sinaï. (H and. 7 : 38) Christus Jezus, de Grootere Mozes, werd evenzoo door het volk Israëls ver
loochend en verworpen in A. D. 33 en in het tegenbeel
dige E gypte gekruisigd en later u it de dooden opgewekt
en in den hem el opgenom en. N a een lange wachtperiode wordt Jezus Christus teruggezonden, in het
ja a r 1914 (A. D .), bekleed m et volledige m acht en
gezag om te regeeren. (H ebr. 1 0 :1 2 ,1 3 ; Ps. 1 1 0 : 2 )
N a den grooten P h arao, Satan den Duivel, uit den
hem el geworpen te hebben, kwam Jezus Christus tot
den tem pel van God, nam elijk in 1918, en zit daar
als een zuiveraar en oordeeler en begint m et de in 
w ijding van het nieuwe verbond.
Zij, die Jezus Christus de groote R echter bij zijn
oordeel getrouw bevonden heeft, zijn de heiligen van
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Jeh ova, en deze zijn degenen die daarna aan den Heer
een offerande in gerechtigheid aanbieden. (M al. 3: 3)
D it zijn degenen betreffende wie de Heere Jezu s zegt:
„Z alig is de dienstknecht, welken zijn heer, kom ende,
zal vinden alzoo doende. Voorw aar, ik zeg u, dat hij
hem zal zetten over al zijne goederen.” (M atth. 24:
46, 47) Deze getrouwen worden in een am bt geïnstal
leerd en m et m acht bekleed om bijzondere plichten
uit te voeren, dat w il zeggen, de plichten om op de
koninkrijksbelangen toe te zien, aangeduid als des
Heeren „goederen” welke hij aan hen opdraagt, en
welke plichten zij m oeten nakom en door getrouw
getuigenis voor den naam van Jeh ova te geven.
Paulus zegt betreffende de bevestiging of inwij
ding van het verbond: „W aarom ook het eerste
testam ent niet zonder bloed is ingewijd [D iaglott,
in gesteld; R otherham , geh eiligd; M offatt, in gew ijd;
hetgeen allem aal hetzelfde beteeken t].” (H ebr. 9 : 18)
De gepaste cerem onie werd bij de inw ijding van het
wetsverbond verricht, betreffende waarvan de apostel
zegt: „W ant als al de geboden, n aar de Wet van Mozes,
tot al het volk uitgesproken waren, nam hij bet bloed
der kalveren en bokken, m et water, en purpuren
wol en hyzop, besprengende beide bet boek zelf, en
al het volk, Zeggende: D it is het bloed des testam ents,
hetwelk G od aan ulieden heeft geboden.” (H ebr. 9:
19, 20) Eenigen tijd hiervoor was het verbond met
Israël in Egypte gem aakt, m aar nu bij de inw ijding
werden de Israëlieten onderlicht om trent hun ver
w antschap m et God en hun plichten die zij overeen
kom stig zijn geboden, m oesten nakom en.
Betreffende de cerem onie welke op den berg
Sin aï verricht werd, staat er geschreven: „M ozes nu
beschreef al de woorden des Heeren, en hij m aakte
zich des m orgens vroeg op, en hij bouwde een altaar
onder aan den berg, en tw aalf kolom m en, n aar de
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tw aalf stam m en van Israël. E n hij zond de jongelingen
van de kinderen Israëls, die b ran d offeren offerden,
en den H eere dankofferen offerden, van [jon ge] ossen.
En Mozes nam de helft van het bloed, en zette het in
bekkens, en de helft van het bloed sprengde hij op
het altaar. En hij nam het boek des verbon ds, en hij
las het voor de ooren des vo lk s; en zij zeiden: A l wat
de H eer gesproken heeft, zullen wij doen en gehoor
zamen. Toen nam Mozes d at bloed, en sprengde het
op het volk, en hij zeide: Ziet, dit is het bloed des
verbonds, hetwelk de H eer m et ulieden gem aakt heeft
over al die woorden.” (E x. 2 4 :4 - 8 ) Den Israëlieten,
ofschoon zij deel aan het verbond hadden vanaf den
dag w aarop zij E gypte verlieten, werd nu, op den
berg Sin aï, door Mozes de geboden en verordeningen
van God, welke zij m oesten gehoorzam en, bekendge
m aakt. Sedert de kom st van den Grooteren Mozes,
Christus Jezus, tot den tem pel, dat wil zeggen, den
berg Zion, heeft hij het W oord van G od’s profetie,
overeenkom stig den wil van Jeh ova onthuld en deze
dingen aan de gewijden van G od’s volk gegeven, die
eerst deel van het nieuwe verbond en onder zijn
voorw aarden geweest zijn, m aar nu begrijpen moeten
wat de voornaam ste plichten zijn, die door hen ver
richt m oeten worden, nam elijk getrouw getuigenis
geven voor den naam van Jeh ova. Deze, die den nieu
wen naam hebben aangenom en, die hun door Jeh ova
gegeven is, zijn geheel in overeenstem m ing m et alle
voorw aarden van het verbond.
Mozes richtte door het bouwen van een altaar en
tw aalf kolom m en een getuige op den berg Sin aï op.
(E x. 24: 4) Toen zond Mozes jongelingen „d ie brand
offeren offerden, en den H eer dankofferen offerden,
van (jonge) ossen” . D ie „jon gelin gen ” schijnen het
overblijfsel a f te beelden, dat door den profeet Jo ë l
in hoofdstuk 2 : 28 beschreven wordt. Sedert 1918 en
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m eer in het bijzonder sedert 1922, is het overblijfsel
als Jeh o v a’s getuigen uitgezonden om den H eer in
tegenw oordigheid van het volk, ,vrede — en dankofferanden’, dat wil zeggen, een offerande in gerech
tigheid, te offeren. — M al. 3 : 3 ; H ebr. 13: 15.
Paulus, Exodus aanhalende, zegt, dat M ozes „het
bloed van kalveren en bokken nam ” terw ijl het woord
„b okken ” niet in het Exodus-bericht verm eld wordt.
De blijkb are reden hiervoor is, dat het bloed van Jezus
Christus het bloed is d at het nieuwe verbond van
krach t m aak t en in w erking doet treden op den tijd,
w aarop het gem aakt is en ten tijde van zijn inwijding.
De „b o k des H eeren” (Lev. 16: 8 ,9 ) beeldt diegenen
af, wier licham en geheiligd zijn, hetgeen aan hun
uitverkiezing als Jeh o v a’s getuigen m oet voorafgaan.
De offerande heeft plaats ten tijde van de inw ijding
en aannem ing en verw ekking door God, doch slechts
zij die door den H eer getrouw bevonden worden, wor
den h ier door den bok des Heeren afgebeeld. M et de
inw ijding van het nieuwe verbond behoeft niet gewacht
te worden, totdat het overblijfsel w erkelijk als menschelijk organism e ontbonden is. Hun recht op een
m enschelijk bestaan hield op, toen zij door offerande
in het verbond opgenom en werden. D aar h et voor
naam ste doel van het nieuwe verbond de rechtvaar
diging van Jeh o v a’s naam is, en het verbond het
instrum ent van Jeh ova is om uit de natiën een goed
gekeurd volk voor zijn naam te nem en, dat voor zijn
naam getuigenis m oet geven, volgt hieruit, dat het
nieuwe verbond bevestigd of ingewijd m oet worden
vóór dat de rechtvaardiging van Jeh ova’s naam plaats
heeft in den strijd van den grooten dag van God
A lm achtig.
Mozes nam de h elft van het bloed en zette het in
bekkens en de h elft daarvan sprengde hij op het al
taar. (E x. 24: 6) D it deel van de cerem onie voor
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schaduw de, dat bij de inw ijding van het nieuwe ver
bond de bestem de tijd en gelegenheid voor G od’s goedgekeurden gekom en was om een offerande in gerech
tigh eid te offeren, dat wil zeggen, de offerande van
lof en dankzegging voor zijn naam , terwijl het altaar
de grondslag was, w aarop zulk een offer geofferd
m oest worden. H et sprenkelen van het bloed op het
altaar beteekende, dat het geheiligd was voor het of
feren van zulke offeranden en dat de tijd gekomen
was om zulk een offer te doen; en aldus kom t de
cerem onie, w aardoor het w etsverbond werd ingewijd,
overeen m et de cerem onie w aardoor het nieuwe ver
bond ingewijd werd. Toen las Mozes aan het volk
voor, wat in het verbondsboek geschreven werd, het
w elk God hem gegeven had. Evenzoo neemt de Grootere Mozes, de Heere Jezu s Christus, „h et Lam dat
geslacht w erd” , het boek van onderrichting uit de
handen van Jeh ova, verbreekt de zegels daarvan, en
openbaart aan de getrouwen w at de wil en het voor
nemen van Jeh ova is, en dit doet hij bij de inw ijding
van het nieuwe verbond. — Openb. 5: 1-10.
H et w etsboek werd ook m et het bloed bespren
keld. „W ant als al de geboden, n aar de Wet van Mozes,
tot al het volk uitgesproken waren, nam hij het bloed
der kalveren en bokken, m et w ater, en purpuren wol
en hyzop, besprengende beide het boek zelf, en al
het volk.” (H ebr. 9 : 19) H et besprenkelen van het
boek m et het bloed toont aan, d at de wetten en ge
boden van God welke in zijn W oord, den B ijb el, neer
geschreven zijn, nu levend en in krach t en in w erking
getreden zijn tegenover het overblijfsel, zijn getuigen
en dat zij zijn geboden, welke hun door den Grooteren
M ozes overhandigd worden, m oeten gehoorzam en. H et
is daarom zeer ju ist, d at de H eer aan het overblijfsel
de beteekenis van de profetieën n a zijn kom st tot
den tem pel bekend zou m aken. H et overblijfsel is

212

J E H O V A

gaan beseffen, dat w at in D euteronom ium 18: 19 en
in H andelingen 3: 23 geschreven staat, nu speciaal op
hen van toepassing is en geen betrekking op de w ereld
beeft. (Zie De W achttoren 1933, bladzijden 105-110.)
Zij zijn in de overeenkom st of het verbond van ge
hoorzaam heid gebracht en zij moeten den Grooteren
Mozes gehoorzamen.
Bij de inw ijding van het wetsverbond sprenkelde
M ozes het bloed over het volk. Dit b lijkt te beteekenen, dat iem and eerst in het offerverbond m oet zijn
om de voorrechten en zegeningen van het nieuwe
verbond te ontvangen. Diegenen, zooals P aulus, die
getrouw vóór de kom st van den H eer stierven, hebben
w erkelijk hun bloed in den dood vergoten, m aar zij
moesten wachten tot de verschijning van den Heere
Jezu s Christus in den tem pel om de kroon des levens
te ontvangen, op welken tijd het nieuwe verbond be
vestigd wordt en w aarna een speciaal getuigeniswerk
verricht m oet worden voor den naam van Jeh o v a door
zijn overblijfsel op aarde. Sedert de kom st van den
H eer tot den tem pel zijn de heiligen die in bet geloof
gestorven zijn, bijeenvergaderd door den Heer, en later
wordt het getrouwe overblijfsel in den tem pel bijeen
vergaderd, zoodat allen, m et inbegrip van diegenen
die tot het einde toe getrouw blijven, ’voor altijd met
den H eer zullen zijn’. (1 Thess. 4 : 17) Hetgeen de
heiligen in het geestelijk organism e precies doen, weten
wij n iet; m aar het overblijfsel weet, wat van hem
verlangd wordt, om dat de H eer het duidelijk gem aakt
heeft.
In de cerem onie van het besprenkelen van h et volk,
werden water, purpuren wol en hyzop gebruikt.
(H ebr. 9: 19) H et w ater zal zeer ju ist de w aarheid
betreffende Jeh ova’s naam en zijn voornemen voor
stellen, welke beide aan het overblijfsel sedert de kom st
van den Heere Jezu s tot den tem pel geopenbaard zijn
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geworden. De purpuren wol, zijnde een koninklijke
of koninkrijks-kleur, en die van een schaap of lam ,
heeft betrekking op het koninklijke Lam Gods, dat
als m id delaar van het nieuwe verbond in zijn eigen
bloed optreedt en dit inwijdt. H ij, de grootere Mozes,
is nu op zijn troon en regeert. (Ps. 2: 6 ; 110: 2) De
hyzop sym boliseert een reiniging van de „zonen van
L evi” in den tem pel door een m id d elaar bij de in
w ijding van het verbond, welks m id d elaar de groote
H oogepriester en R echter is, die onder het bijzonder
gezag van Jehova handelt. (E x. 12: 22 ; Lev. 14: 4-7)
„O ntzondig mij m et hyzop, en ik zal rein zijn, wasch
m ij en ik zal w itter zijn dan sneeuw.” — Ps. 51: 7.
Dit is een verder bewijs d at het nieuwe verbond
niets te m aken heeft met de n atuurlijke afstam m elin
gen van Israël en m et de m enschheid in het algem een,
m aar dat het tot geestelijk Israël beperkt is. Het over
b lijfsel van Israël n aar den geest is ’door het bloed
van het verbond geheiligd’. (H ebr. 10: 1 0 ,1 4 ,1 9 ) Het
besprenkelen van het overblijfsel dat nu tot geestelijk
Israël behoort toont aan, dat de levensverdienste van
het geofferde slachtoffer, Jezu s Christus, op hen van
toepassing is en dat het verbond in hen bevestigd is
en zij m oeten strikt gehoorzaam zijn aan den m idde
laa r van dat verbond. Dezulken van het overblijfsel
worden daarom gereinigd van doode werken en
dienstknechten van den levenden God gem aakt. (Hebr.
9: 1 4 ,1 6 ,1 7 ) H et is de Grootere Mozes, Christus Jezus,
„d ie zichzelven voor ons gegeven heeft, opdat hij ons
zou verlossen van alle ongerechtigheid [w etteloosheid],
en zichzelven een [groep m enschen] zou reinigen,
ijverig in goede werken.” (T itu s 2 : 14) Deze gereinigden of gezuiverden zijn de heiligen die nog op
aarde zijn, die in Jeh ova bijeenvergaderd en zijn
officieele getuigen op aarde gem aakt zijn, om zijn
naam en zijn werken bekend te m aken. — Ps. 50: 5, 6.
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,Bekwam e D ienaars’

B ij de inw ijding van het wetsverbond voorschaduw 
de Mozes de m id d elaar, Christus Jezus, en Mozes
werd vergezeld door de oudsten, die m et hem op den
berg Sin aï gingen. „M ozes nu en A aron klom m en
opw aarts, ook N ad ab en A bihum en zeventig van de
oudsten van Israël.” (E x. 24: 9) De broeders van
Mozes die hem vergezelden op den berg w aren leden
van zijn huis en van bet toekom stig priesterschap.
(E x. 19: 6) Zij kom en overeen m et de „v ier en tw intig
oudsten” die rondom Jeh ova’s troon gezeten zijn,
zooals in O penbaring 4 : 4 beschreven is. Diegenen die
Mozes op den berg vergezelden, schijnen ook verband
te houden m et de zeventig oudsten, die zooals Jehova
Mozes gebood, tot hem verzam eld moesten worden
om hem te h elpen de lasten van zijn am bt te dragen.
„E n de H eer zeide tot M ozes: V erzam el m ij zeventig
m annen uit de oudsten van Israël, dewelke gij weet,
dat zij de oudsten des volks en deszelfs am btsbeden
zijn; en gij zult hen brengen voor de tent der sam en
kom st, en zij zullen zich d aar bij u stellen. Toen
kw am de H eer a f in de wolk, en sp rak to t hem , en a f
zonderende van den Geest, Die op hem was, leide hem
op de zeventig m annen, die oudsten; en het geschied
de, als de Geest op hen rustte, d at zij profeteerden,
m aar daarna n iet m eer.” — Num . 11: 16, 25.
Deze zeventig m annen die door Jeh ova uitgekozen
waren, werden door Hem bekw aam gem aakt en aan
gewezen om Mozes bij de uitvoering van het wets
verbond te h elp en ; en dit kom t overeen m et het am bt
van de „bekw am e dienaars van het nieuwe [v erb on d]” .
B etreffen de zichzelf en zijn discipelen schreef de apos
te l: „ G o d
h eeft ons bekw aam gem aakt om te zijn
dienaars des nieuwen [v erb o n d s]; niet der letter,
m aar des geestes; w ant de letter doodt, m aar de geest
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m aak t levend.” (2 Cor. 3: 5, 6, Eng. Vert.) V oor welk
doel zijn dezulken tot bekw am e dienaars van het
nieuwe verbond gem aak t? B lijk b a a r voor het doel,
hetw elk door den apostel op een andere p laats ver
m eld wordt, nam elijk, „to t de volm aking der heiligen,
. . . totdat wij allen zullen kom en [tot] de eenigheid
des geloofs.” (E feze 4 : 11-13) Zulks is het werk van
,een volk voor zijn naam uit te kiezen’, welk werk
het nieuwe verbond volbrengt. H et am bt van P aulus
voor de gem eente bewees dat hij zulk een bekw aam
dien aar voor het nieuwe verbond was. Geen gewijd
en geestverwekt kind van God kan echter tot een
bekw aam dienaar van het nieuwe verbond gerekend
worden, tenzij hij rijph eid in Christus verkregen heeft,
dat wil zeggen, dat hij in derd aad een oudste geworden
is, en niet slechts door verkiezing van m edeschepselen.
W anneer allen tot eenheid in Christus gebracht wor
den, zijn al dezulken in d erd aad oudsten. De „zeventig
oudsten” moeten daarom de heiligen die opgestaan
en tot Jeh ova vergaderd zijn en ook het overblijfsel
dat tot den H eer in den tem pel vergaderd is, afbeelden.
Deze worden genoemd „d e aanzienlijken van de kin 
deren Israëls” , welke aan duidin g in het bericht be
treffende de inw ijding van het wetsverbond verschijnt.
— Ex. 24: 11.
Zij die Mozes op den berg Sin aï vergezelden, zagen
de openbaarm aking van de h eerlijkheid van Je h o v a :
„E n zij zagen den G od van Isra ë l; onder zijn voeten
was als een vloer van saffiersteen, k la ar als de hem el
zelf.” (E x. 24: 10, Leidsche V ert.) Evenzoo sedert
Jeh ova Zion opgebouw d heeft en in zijn h eerlijkh eid
verscheen, heeft Hij zijn h eerlijkh eid aan diegenen
van Zion geopenbaard, m et inbegrip van het over
blijfsel, welke allen in eenheid en daarom in den
tem pel en door Jeh ova onderricht zijn en zijn heer
lijkheid, naam en voornem en hebben waargenomen.
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(Ps. 102: 16; Je s. 54: 13) Zij zien ook Jeh o v a’s heer
lijke organisatie, w aarvan Christus Jezus het H oofd is,
en zij zien, dat deze organisatie de getrouwe getuigen
van Jeh ova insluit die nu op aarde zijn „gezeten in
hem elsche plaatsen in Christus Jezu s” , boven welke
organisatie Jeh ova zit en regeert. — Deut. 33: 26;
Ps. 68: 32, 33; Ezech . 1: 26.
Door zijn profeet Je sa ja identificeert Jeh ova die
genen van zijn dienstknechtsgroep, welke Hij voor
zijn naam heeft uitverkozen: „G ij welken ik gegrepen
heb van de einden der aarde, en uit hare bijzondersten
geroepen heb, en zeide tot u : Gij zijt m ijn knecht,
u heb Ik uitverkoren en heb u niet verw orpen.”
(Jes. 41: 9) Deze zijn de tegenbeeldige zeventig oud
sten of „aanzien lijken van de kinderen van [geestelijk]
Israël” . „H ij strekte zijn hand niet n aar Israëls aan
zienlijken uit, en zij aanschouwden God en aten en
dronken.” (E x. 2 4 : 11) Jeh ova strekte n aar dezen
„zijn hand niet u it” om hen nadeel te berokkenen,
in weerwil van het feit, dat zij een visioen van zijn
heerlijkheid hebben. Evenm in keerde Jeh ova zijn
hand tegen Je sa ja , toen de profeet de heerlijkheid
van den H eer in zijn tem pel zag; en daar beeldde
Je sa ja het getrouwe overblijfsel dat nu op aarde is,
af. „T oen zeide ik : Wee m ij, w ant ik verga, dewijl
ik een m an van onreine lippen ben, en woon in het
m idden eens volks d at onrein van lip p en is ; want
m ijne oogen hebben den K oning, den H eer der heir
scharen gezien.” (Je s. 6 : 5) Jeh ova zegt tot het over
blijfsel, h ier afgebeeld door Je sa ja , gereinigd en tot
leden van de getrouwe dienstknechtsklasse gem aakt,
en daarom Jeh o v a’s getuigen: „V rees niet, want Ik
ben m et u ; wees niet verbaasd, want Ik ben uw G od;
Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u m et de
rechterhand m ijner gerechtigheid. Zie, zij zullen be
schaam d en te schande worden, allen die tegen u ont
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stoken zijn ; zij zullen worden als niets, en de lieden
die m et u twisten, zullen vergaan.” — Jes. 41: 10, 11.
V ergelijk den voorgaanden tekst m et het vierde
hoofdstuk van O penbaring. Jeh ova G od voedt nu zijn
volk m et voedsel, dat geschikt voor hen is, hetgeen
voorschaduw d werd door het feit d at de „zeventig
oudsten” „aten en dronken” . Jeh ova heeft zijn volk
van anderen afgescheiden en een feest voor hen be
reid, en zij, het overblijfsel, die nu op aarde zijn, ver
heugen zich in dit feest en zingen den lof van Jehova.
„G ij richt de tafel toe voor m ijn aangezicht, tegenover
m ijne tegen partijders; gij m aakt m ijn hoofd vet met
olie, m ijn beker is overvloeiende.” (Ps. 23: 5) De ge
trouwe overblijfselklasse zal voortgaan te eten, m aar
zij die eer aan schepselen geven en wetteloos zijn,
zullen niet geestelijk gevoed w orden; gelijk Jeh ova
verklaard h eeft: „D aarom zegt God de H eer alzóó:
Zie, m ijne knechten zullen eten, doch gijlieden zult
hongeren; zie, m ijne knechten zullen drinken, doch
gijlieden zult dorsten; zie, m ijne knechten zullen blijde
zijn, doch gijlieden zult beschaam d zijn ; zie, mijne
knechten zullen juichen van goeder harte, m aar gij
lieden zult schreeuwen van weedom des harten, en van
verbreking des geestes zult gij h uilen; en gijlieden
zult uwen naam m ijnen uitverkorenen tot een ver
vloeking laten ; en God de H eer zal ulieden dooden,
m aar zijne knechten zal Hij m et een anderen naam
noem en.” — Jes. 65: 13-15.
De berg Sinaï, de plaats van de inw ijding van het
w etsverbond, beeldde den B erg Zion, God’s organi
satie, af, tot welke zijn volk bijeenvergaderd en w aar
het nieuwe verbond ingewijd wordt. „T oen zeide de
H eer tot M ozes: K om tot Mij op den berg, en wees
a ld a a r; en Ik zal u steenen tafelen geven, en de wet
en de geboden, die Ik geschreven heb, om hen te
onderwijzen.” (E x. 24: 12) Jeh ova m aakte Mozes
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d aar tot leeraar van diegenen, die tot zijn huis behoor
den. N u onderricht Jeh ova door Christus Jezus, den
Grooteren Mozes, het overblijfsel op aarde, dat nu tot
de leden van zijn huis behoort, en zij, dat wil zeggen,
de getrouwen, ,zien hun L eeraars’, leeren de w aarheid
van hen, en verheugen zich.
Op God’s bevel las Mozes aan de Israëlieten de wet
voor, welke hij van Jeh ova h ad ontvangen, terwijl
hij op den berg was, en w elk voorlezen plaats h ad vóór
de bijeenvergadering van Mozes en zijn broederen op
den berg op J e hova’s bevel. O m dat de Israëlieten be
vreesd waren, verzochten zij om een m id d elaar: „ E n
al het volk zag de donderen en de bliksem en, en het
geluid der bazuin, en den rookenden b e rg ; toen het
volk zulks zag, weken zij a f en stonden van verre, en
zij zeiden tot M ozes : Spreek gij m et ons, en wij zullen
niet sterven! E n Mozes zeide tot het volk : V reest
niet, want God is gekom en o p d at Hij u beproefde, en
opdat zijne vreeze voor uw aangezicht zoude zijn, dat
gij niet zondigdet. E n het volk stond van verre ; m aar
Mozes naderde tot de donkerheid alw aar God w as.” —
Ex. 20: 18-21.
Jeh ova sp rak toen tot Mozes en wees hem als
m idd elaar aan om tot het volk te spreken, en Jeh ova
gebood wat zij zouden doen „a a n alle plaats, w aar Ik
m ijns n aams gedachtenis stichten zal” . (E x. 20: 24)
D it toont aan, d at het doel van het verbond gericht
w as op de rechtvaardiging van J e hova’s naam . Even
eens ook op de kom st van den H eere J e zus, den G roo
teren Mozes, tot den tem pel, en terw ijl hij d aar het
getrouwe overblijfsel tot zich vergadert, m oet het een
m id d elaar hebben, anders zou het „in de handen van
den levenden God vallen ” , hetgeen zij niet wenschen,
doordat zij onvolm aakt zijn. V an af het oogenblik dat
de h eilige geest oph ield het am bt van h elper of troos
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ter en p leiter uit te oefenen, staat de H eere Jezus in
den tem pel tusschen Jeh ova en het overblijfsel en
oefent het am bt van m id d elaar en pleiter uit evenals
dat van dengene die het nieuwe verbond inwijdt. —
H ebr. 10: 31.
Zooals hierin van tevoren verklaard werd, werd
h et nieuwe verbond gem aakt „n a die dagen” , hetgeen
beteekent n adat het wetsverbond oud geworden was,
hetgeen plaats h ad ju ist vóór den dood van Jezus.
M et betrekking tot de inw ijding van het nieuwe ver
bond is er ook een speciale uitlegging van de woorden
„n a die dagen” . H et volk Israëls voorschaduw de de
„C hristen h eid” of het zoogenaam de „georganiseerde
Christendom ” , welke m et G od in een stilzwijgend ver
bond was om zijn w il te doen, om dat zij den naam van
Christus h ad aangenomen. T en tijd e dat Jezu s het
nieuwe verbond inw ijdde, h ad de „C hristen h eid” alle
wetten en geboden van God verbroken, welke wetten
en geboden de „C hristen h eid” bew eerde te houden.
D e overtreding van de „C hristen h eid” sloot ook het
verbreken van het eeuw igdurend verbond m et betrek
kin g tot het vergieten van bloed in. „W ant het land
is bevlekt vanwege zijn inwoners, w ant zij overtreden
de wetten, zij veranderen de inzetting, zij vernietigen
h et eeuwig verbond.” (Jes. 24: 5) Men kan terecht
zeggen, dat de inw ijding van het nieuwe verbond d aar
om „n a die dagen” was, d at wil zeggen, n adat de
„C hristen h eid” alle wetten en geboden van Jeh ova ver
broken had.
H et volk Israëls als één geheel was onder het wets
verbond en door zijn voorw aarden gebonden. Die na
tie verbrak het verbond en het verbond bracht om
deze reden geen volk voor Jeh ova’s naam voort. E r
w aren echter enkele Israëlieten die aan God getrouw
w aren en Christus Jezus bij zijn kom st aannam en en
w elke van Mozes tot Christus overgebracht en daarom
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onder de voorw aarden van het nieuwe verbond ge
bracht werden. „A lzoo is er dan ook in dezen tegenwoordigen tijd een overblijfsel geworden, n aar de ver
kiezing der genade.” (Rom . 1 1 : 5 ) N a het m aken
van het nieuwe verbond kwamen allen die zich on
voorw aardelijk gewijd hadden den wil van God te
doen en door den geest Gods waren aangenom en en
verwekt, onder de bepalingen van het nieuwe verbond,
welks doel was en is een volk voor Jeh ova’s naam voort
te brengen. In ieder geval bleken niet allen die onder
de bepalingen van het nieuwe verbond kwamen, ge
trouw, en daarom werden zij niet als een volk voor
den naam van Jeh ova uitverkozen. H et is slechts een
overblijfsel „in den dag des Heeren” , d at getrouw
bevonden wordt. „H e t overblijfsel zal wederkeeren,
het overblijfsel Jak o b s, tot den sterken God. W ant
hoewel uw volk, o Isra ë l! is gelijk het zand der zee,
zoo zal toch m aar h et overblijfsel daarvan weder
keeren: de verdelging is vastelijk besloten, overvloei
ende m et gerechtigheid.” — Jes. 10: 21,22.
H et is het overblijfsel dat getrouw bevonden wordt,
hetwelk in de inw ijding van het nieuwe verbond deelt
en ten opzichte w aarvan het nieuwe verbond wordt
ingewijd. D ezulken worden tot Jeh ova vergaderd om 
dat zij getrouw geweest zijn, en zij zijn degenen, welke
tot leden van den uitverkoren knecht van Jeh ova ge
m aakt zijn. „Z ie, m ijn knecht, dien Ik ondersteun,
m ijn uitverkorene, in denwelke m ijne ziel een welbe
hagen heeft. Ik heb m ijnen geest op hem gegeven, hij
zal het recht den H eidenen voortbrengen. Hij zal niet
schreeuwen, noch zijne stem verheffen, noch zijne stem
op de straat laten hooren. H et gekrookte riet zal hij
niet verbreken, en de rookende vlasw iek zal hij niet
uitblussch en; m et w aarheid zal hij het recht voort
brengen. Hij zal niet verdonkerd worden en hij zal
niet verbroken worden, totdat hij het recht op aarde
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zal hebben besteld, en de eilanden zullen n aar zijne
leer wachten. Alzóó zegt God de Heer, die de hem e
len geschapen, en dezelve uitgebreid heeft, die de
aarde uitgespannen heeft en wat daaru it voortkom t,
die den volke dat daarop is, den adem geeft, en den
geest dengenen die d aarop w andelen; Ik de H eer heb
u geroepen in gerechtigheid, en Ik zal u bij uwe hand
grijpen ; en Ik zal u behoeden, en Ik zal u geven tot
een verbond des volks, tot een licht der Heidenen, om
te openen de blinde oogen, om de gebondenen u it te
voeren uit de gevangenis, en u it het gevangenishuis
degenen die in duisternis zitten. Ik ben de Heer,
dat is m ijn naam , en m ijne eer zal Ik geenen andere
geven, noch m ijnen lo f den gesnedenen beelden.” -—
Je s. 42: 1-8.
Het is aan het getrouwe overblijfsel of het zicht
b are deel van de knechtsklasse, dat Jeh ova den
nieuwen naam verleent. H et nieuwe verbond heeft
dezen als een volk voor Jeh ova’s naam voortgebracht.
A an hen wordt het getuigenis van den Heere Jezus
Christus opgedragen, en om deze reden en om dat zij
de geboden van Jeh ova houden door getuigenis te
geven, tracht Satan hen te vernietigen; evenals ge
schreven staat: „E n de draak vergrim de op de vrouw,
en ging henen om krijg te voeren tegen de overigen van
h aar zaad, die de geboden Gods bewaren en de getui
genis van Jezu s Christus hebben.” (Openb. 12: 17)
H un bescherm ing hangt a f van voortdurende trouw
aan Jeh ova in gehoorzaam heid aan het gebod. „D e
H eer bew aart al degenen die Hem liefhebben, m aar
H ij verdelgt alle goddeloozen.” (Ps. 1 4 5 :2 0 ) „E n het
zal geschieden dat alle ziel die dezen profeet niet zal
gehoord hebben, uitgeroeid zal worden uit den volke.”
(H and. 3: 23) Deze bijeenvergaderden tot Jeh ova
m oeten voortgaan zijn lof te zingen.

H O O F D S T U K V II

ZIJN VERBONDEN
EH O V A GOD is de Levengever, en zijn voorzie
ningen voor de m enschen om leven te verkrijgen
zijn door de verdienste van Jezu s Christus’ offer
ande. „W ant de bezoldiging der zonde is de dood,
m aar de genadegift Gods is het eeuwige leven door
Jezu s Christus onzen H eer.” (Rom . 6 : 23) N iem and
verkrijgt leven doordat hij in een verbond is. Een
mensch m oet eerst gerechtvaardigd en rechtvaardig ge
rekend worden, voordat hij in het nieuwe verbond
gebracht zou kunnen worden. Hij wordt door geloof
in het vergoten bloed van Christus Jezu s d aarn a ge
rekend het recht op leven te hebben. M aar eenm aal
in het nieuwe verbond gebracht, beteekent dit, dat hij
de voorw aarden van dat verbond m oet nakom en om te
leven en aan den eeuwigen dood te ontkom en. De
Israëlieten waren onder het wetsverbond toen Jeh ova
tot hen zeide: „ J a , m ijne inzettingen en m ijne rechten
zult gij houden; welke mensch dezelve zal doen, die
zal door dezelve leven: Ik ben de H eer.” (Lev. 18: 5)
D ie Sch riftplaats wil niet zeggen en beteekent n iet dat
de Jod en leven zouden verkrijgen doordat zij in het
wetsverbond waren, m aar het beteekent, d at h et bre
ken van het wetsverbond een ophouden van het leven
dat zij te dien tijde hadden, beteekent. Zij moesten
in het verbond leven.
M et betrekking tot dezelfde zaak staat er geschre
ven: „W ant zoovelen als er uit de werken der wet zijn,
die zijn onder den vloek ; w ant d aar is geschreven:
V ervloekt is een iegelijk die niet b lijft in al hetgeen
geschreven is in h et boek der wet, om dat te doen.
E n dat niem and door de wet gerechtvaardigd wordt
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voor God, is op en baar; w ant de rechtvaardige zal uit
het geloof leven. Doch de wet is niet uit het geloof,
m aar de mensch die deze dingen doet, zal [in ] dezelve
leven.” (G al. 3: 10-12) G edurende de duizen djarige
regeering van Christus zal hij de gehoorzam en van de
m enschheid herstellen, n iet door of overeenkom stig de
voorw aarden van het nieuwe verbond, m aar door hun
gehoorzaam heid aan de wetten van zijn koninkrijk.
Diegenen die door het nieuwe verbond zijn voortge
brach t als een volk voor Jeh o v a’s naam en die getrouw
voortgaan tot den dood, zullen dan met Christus Jezus
in dat herstellingsw erk zitten. (Openb. 2 : 10) H et
nieuw e verbond is in het bijzonder voor het doel om
m et de gerechtvaardigden en geestverwekten te han
delen, opdat diegenen, die overeenkom stig de voor
w aarden van het verbond getrouw voortgaan, voortge
brach t en voorbereid m ogen worden als de getuigen
voor den naam van Jeh ova en voor zijn naam getuige
nis m ogen geven. A ls dezen die in het verbond zijn,
tot eenheid van geloof in Christus Jezus „to t de m ate
van de grootte der volheid van Christus” gebracht zijn
(E f. 4 : 13), is het oogenblik aangebroken w aarop
het nieuwe verbond jegens hen w ordt ingewijd en zij
worden tot officieele getuigen van Jeh ova gem aak t;
en hun werk als zulke getuigen m oet vóór A rm aged
don gedaan worden.

T ot Zion
D e A postel P aulus rich tte zich tot diegenen die in
Christus Jezu s in het nieuwe verbond zijn, toen hij
sch reef: „M aar gij zijt gekom en tot den berg Zion en
de stad des levenden Gods, tot h et hem elsche Je ru za
lem en de vele duizenden der Engelen.” (H ebr. 12:
22) H ij zeide n iet: Gij zijt gekom en tot Egypte, of
eenig deel van Satan ’s organisatie, m aar: „G ij zijt ge
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kom en tot den berg Zion,” welke G od’s organisatie is,
en de oprichting van het koninkrijk Gods beteekent.
Het opbouwen van Zion, de hoofdorganisatie van J e 
hova, begon toen de woorden van Jeh ova vervuld
werden, nam elijk, „Ik toch heb m ijnen K oning gezalfd
over Zion, den berg m ijner heiligheid.” (Ps. 2 : 6)
„D e H eer zal den schepter uwer sterkte zenden uit
Zion, (zeg g en d e): Heersch in het m idden uwer vijan
den.” (Ps. 110: 2) De Heere Jezus Christus, de B ood
sch apper van het verbond, kw am toen regelrecht tot
den tem p el; en dit ,kom en tot Zion’ w ordt voltooid
m et het brengen van het overblijfsel in den geopenden
tem pel van God.
De „stad des levenden Gods” is het hem elsche J e 
ruzalem , hetwelk nu ’uit den hem el nedergedaald’ is
(Openb. 21: 1 ,2 ) om zich door m iddel van zijn rechtm atigen regeerder Christus Jezus m et de wereld te be
lasten en om den naam van Jeh ova te rechtvaardigen.
Een „groep engelen” wachtte op de gelegenheid van
deze ,kom st’ en nam een aandeel aan de inw ijdings
ceremoniën. Andere vertalingen van den tekst spreken
van „m yriaden engelen, een zeer groote m enigte”
( Diag .) ; „m yriaden boodschappers, vol feestvreugde” .
Deze engelen begeleiden den H eer, als hij tot den
tem pel kom t, om te oordeelen, en degenen, die tot
het verbond zijn toegetreden en tot dien tijd getrouw
geweest zijn, tot zich bijeenvergadert. (M atth. 25: 31)
„W ij hebben een bede aan u, broeders, in verband
m et de kom st van onzen Heere Je zu s Christus [tot den
tem pel] en ons aller vereeniging m et hem.” E r waren
engelen die deelhadden in de inw ijding van het oude
w etsverbond; zooals er geschreven staat: „E n zij is
door de engelen besteld in de hand des m iddelaars
[M ozes].” (G alat. 3: 19) De engelen m aakten G od’s
boodschap bekend, terwijl Hij hen hiertoe gem achtigd
had, en God stond geen enkele ongehoorzaam heid met
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betrekking tot de boodschap welke Hij deze engelen
liet overbrengen, toe. (H ebr. 2 : 2 ) De woorden welke
door de engelen gesproken werden, werden tot de
Israëlieten gericht toen zij voor den berg Sin aï ver
zam eld waren bij de inw ijding van het wetsverbond
en reeds in het verbond waren, hetw elk m et hen
in E gypte gem aakt was, welk volk door de H eilige
Schrift als „d e gemeente” (dat wil zeggen, een uitver
koren of uitvergaderd volk) werd aangeduid, om dat zij
een volk w aren dat voor Jeh o v a’s naam uitverkozen
was. „D ie Mozes was het die tot de Israëlieten sp rak :
God zal u uit uw broederen een profeet verwekken,
aan m ij gelijk. Hij is het die te m idden der Gemeente
was, in de woestijn, bij den engel die tot hem sprak
op den berg Sinaï, en bij onze vaderen ; Hij ontving
de levenswoorden om ze u te geven.” — H andelingen
7: 37, 38; L. V.
B ij de inw ijding van het nieuwe verbond zegt de
Sch riftp laats, „gij zijt gekomen tot . . . [de] gemeente
der eerstgeborenen, die in den hem el staan op geschre
ven.” (H ebr. 12: 22, 23, L. V.) De nam en van dezen
zijn w aarlijk opgeschreven in den hem el sedert dat
Zion h aar kinderen heeft voortgebracht, en hun b u r
gerschap is in den hem el. De getrouwe heiligen die
lang geleden in het geloof stierven, zijn het eerst op 
gewekt en tot Zion vergaderd, en dezen die nu op
aarde zijn, worden nu ’m et hen in de wolken opge
nomen, den H eer tegem oet in de lucht’. — 1 T hess.
4 : 17. (Zie „D e W achttoren”, A p ril 1934.)
Vervolgens identificeert de Sch riftp laats den tijd
van de inw ijding van het nieuwe verbond, als hij zegt:
„E n tot God [Jeh ov a] den R echter over allen.” (Hebr.
12: 23) Jeh ova is de Rechter over allen, en zijn oor
deel begint eerst bij het huis Gods, als Christus Jezus,
de terecht aangewezen Rechter, d aar verschijnt, en het
8
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oordeel begint niet het doel, de zonen van Levi te
reinigen. (M al. 3 : 3 ; 1 Petr. 4 : 17; Jac. 4 : 12) Dat
oordeel beslist wie goedgekeurd en gezalfd zal worden
om aan God een offerande in gerechtigheid aan te
bieden. (H ebr. 13: 15) De gemeente van de eerstge
borenen in dezen tekst, welke tot God vergaderd wor
den, sluit niet de ’groote sch aar'klasse in, m aar de
grens is slechts tot diegenen beperkt, die bet konink
lijk huis van Jeh ova vorm en en voor wien het ver
bond wordt ingewijd.
Vervolgens zegt de Sch rifttek st: „E n tot de geesten
der volm aakt gem aakte rechtvaardige m enschen.”
(Eng. Vert.) Wie zijn „d e geesten der volm aakt ge
m aakte rechtvaardige m enschen” ? In de w oordelijke
Grieksche vertaling van dezen tekst kom t het woord
„m enschen” niet voor, m aar er staat geschreven: „E n
tot de geesten der volm aakt gem aakte rechtvaardigen.”
(Di-ag.) „E n tot de geesten der rechtvaardigen welke
volm aakt gem aakt zijn” ; in de kantteekening „vo l
m aakte rechtvaardigen.” (Roth.) H et woord „vo l
m aak t” heeft betrekking op „rech tvaardigen ” , en niet
op „geesten” . Degenen op wien deze tekst van toe
passing is, zijn geen schepselen m et een geestelijk or
ganism e, m aar hij is van toepassing op de getrouwe
menschen op aarde. In ditzelfde hoofdstuk wordt
Jeh ova „d e R echter” als de „V ad er der geesten” aan 
geduid. (H ebr. 12: 9) „G enen [vaderen van ons
vleesch] toch hebben ons een korte wijle n aar hun
goedvinden gek astijd ; m aar Hij [Jeh ova, de V ader der
geesten] doet h et tot ons nut, opdat wij deel zouden
krijgen aan zijn h eiligh eid.” (H ebr. 1 2 :1 0 , L .V .)
A ldus toont de apostel aan, op wien de woorden
„geesten der rechtvaardige menschen” betrekking heb
ben.
M et betrekkin g tot den opstand van K orach staat
er geschreven: „M aar zij [Mozes en A aron] vielen op
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hun aangezichten en zeiden: o God, God der geesten
van alle vleesch, een éénig m an zal gezondigd hebben,
en zult Gij u over deze gansche vergadering groote
lijks vertoornen?” (N um . 16: 22) Diegenen die door
den geest verwekt zijn hebben Jeh ova tot hun geeste
lijken V ader, en d it is w aar, zelfs terw ijl deze sch ep
selen een vleeschelijk organism e hebben. De u itdru k
king in den tekst „geesten van de volm aakt gem aakte
rechtvaardigen” heeft daarom terecht betrekking op
het tegenwoordige overblijfsel van het geestelijk Israël
d at nu „geestelijk bedacht” is. (Rom . 8 : 6) Velen die
door den geest verwekt zijn, bewijzen niet getrouw te
zijn en zijn daarom n iet ,volm aakt in den geest’, ter
w ijl het overblijfsel dat bij het tem peloordeel getrouw
bevonden w ordt en tot leden van de ,uitverkoren
knechtsklasse’ gem aakt is, volm aakt wordt. Zij werden
gerechtvaardigd in den tijd d at zij van den heiligen
geest verwekt zijn, en gerekend worden als God’s zo
nen, en nu zijn zij als zulke gerechtvaardigden vol
m aakt. Zij zijn door een kastijdin g welke door hun
„V ad er der geesten” , Jeh ova, verricht wordt, getrouw
geworden, opdat zij tot deelhebbers van zijn heiligheid
gem aakt mogen worden. — H ebr. 12: 6-10.
De geestverwekten zijn degenen welke door het
bloed van Christus Jezu s gerechtvaardigd zijn, en bo
vendien w ordt het overblijfsel onder den m antel der
gerechtigheid gebracht. (Je sa ja 61: 10) Zij worden g e 
kleed m et fijn lijnw aad, hetgeen de rechtvaardigheid
[rechtvaardige handelingen] der heiligen is’. (Openb.
19: 8) Degenen die h ier beschreven worden, zijn d aar
om de ,heiligen die tot den H eer vergaderd zijn’ en die
tot eenheid van geloof en kennis gekom en zijn, „to t
eenen volkom en m an, tot de m ate van de grootte der
volheid van Christus.” (E feze 4 : 13, 14; Ps. 50: 5) Men
kan daarom zien, dat de beschrijvende woorden in de
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zen tekst, n am elijk, ,de geesten der volm aakte recht
vaardigen, of volm aakten’, het overblijfsel identificee
ren, d at tot den tem pel tot den H eer vergaderd is. Deze
zijn degenen w aarvoor het nieuwe verbond ingewijd
of bevestigd wordt.
Terw ijl deze Schrifttekst het overblijfsel als dege
nen identificeert jegen s wien het nieuwe verbond in
gewijd is, verm elden de volgende woorden van den
tekst den m id delaar, n am elijk: „E n tot Jezus, den
m iddelaar van [het] nieuwe verbond, en het bloed der
besprenging, dat krach tiger spreekt dan dat van A bel.”
(H ebr. 12: 24) Jezus werd tot m id d elaar gem aakt
terw ijl hij op aarde was, 1900 jaren vóór de inw ijding
van het verbon d; m aar d aar hij nu tot den tem pel ge
kom en is en de getrouwen tot zich vergaderde, wijdt
hij het verbond in den hem el ten opzichte van die
genen in, die steeds getrouw bevonden en gem aakt zijn
om m et hem „tezam en te zitten in hem elsche plaatsen
in Christus Je zu s” . D aar hij getrouw was, door zijn
onkreukbaarheid tegenover Jeh ova vol te houden,
werd A bel verm oord. Ofschoon hij geheel onschuldig
was toen hij op aan dran g van Satan gedood werd, was
het bloed van A bel slechts het bloed van een onschul
dig mensch. H et bloed van Jezus, den m id d elaar van
het verbond, zooals in den voorgaanden tekst ver
m eld wordt, „sp reek t betere dingen dan dat van A bel.”
D it bloed der besprenging, of het bloed van het
nieuwe verbond, is het bloed van den V olm aakte, de
Getrouwe en W are G etuige van Jeh ova, en heeft d aar
om verlossingsw aarde en bevestigt het verbond, dat
w aarborg geeft voor de zegeningen voor diegenen, die
in het verbond gebracht zijn. Deze zijn de dingen
welke het bloed van Jezus „sp reek t” , inhoudt of be
teekent, en welke zeker „betere dingen dan die van
A bel” zijn.

ZIJN

VERBONDEN

229

Beven
Bij de inw ijding van het wetsverbond op Sin aï had
er een groote beving en schudding der aarde plaats.
L ater sprak Jeh ova door zijn p rofeet: „W ant alzóó
zegt de H eer der h eirscharen: Nog ééns, een weinig
tijds zal het zijn, en Ik zal de hem elen en de aarde
en de zee en het droge doen beven.” (H agg. 2 : 7 ) De
apostel verwijst n aar deze laatste profetie van H aggaï
en de profetie welke door Mozes verm eld wordt in
verband m et het schudden van den berg Sinaï, als hij
sch rijft: „W ant gij zijt niet gekomen tot den tastelijken berg, en het brandende vuur, en donkerheid, en
duisternis, en onweder, en tot het geklank der bazuin,
en de stem der woorden, welke die ze hoorden, baden
dat het woord tot hen niet m eer zoude gedaan w orden:
. . . Ziet toe dat gij dien die spreekt, niet verw erpt;
want indien dezen niet zijn ontvloden, die dengene
verwierpen, welke op aarde G oddelijke antwoorden
gaf, veel m eer zullen wij niet ontvlieden, zoo wij ons
van dien afkeeren die van de hemelen is ; wiens stem
toen de aarde bewoog, m aar nu heeft Hij verkondigd,
zeggende: Nog éénm aal zal Ik bewegen niet alleen de
aarde m aar ook den hem el.” — H ebr. 12: 18, 19, 25,
26.
D aar andere Schriftteksten aantoonen dat er in
A rm ageddon groote natuurlijke bevingen zullen plaats
hebben, blijken deze woorden van den apostel Paulus,
verm eld in H ebreën betreffende de inw ijding van
het nieuwe verbond, geen betrekking op een letter
lijk schudden of bewegen van natuurlijke voorwerpen
te hebben. W at op den berg Sin aï gebeurde was
voorbeeldig en voorschaduw de een schudden, hetwelk
een onderzoekend oordeelsproces is over diegenen,
die zich hebben verbonden den wil Gods te doen en
wat p laats heeft ten tijde dat Christus Jezus zit om
te oordeelen als een reiniger, op welken tijd er een
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groote schudding onder de schepselen is, die zich ge
wijd hebben G od’s wil te doen. B ij dit schudden wor
den som migen uitgeworpen, terw ijl anderen aangeno
m en worden. Zulk een schuddingsproces begon ju ist
ongeveer in 1918 en heeft van af en na dien datum
voortgeduurd, hetgeen de kom st van den H eer tot
den tem pel en het begin van het oordeel en den voort
gang van zijn oordeel kenm erkt. T en tijde van dit
schudden worden de wetteloozen uitvergaderd en
uitgew orpen, welk verwerpingswerk door den H eer
verricht wordt, die door zijn engelen handelt. „D e
Zoon des m enschen zal zijne engelen uitzenden, en
zij zullen u it zijn koninkrijk vergaderen alle de er
gernissen, en degenen die de ongerechtigheid doen,
en zullen dezelven in den vur igen oven w erpen: daar
zal weening zijn en knersing der tanden.” -— M atth.
13: 41,42.
H et schudden d at op den berg Sin aï plaatsvond
bij de inw ijding van het wetsverbond voorschaduw de
het schudden, het onderzoeken en reinigen dat ten
tijde dat het nieuwe verbond door den Grooteren Mo
zes ingewijd wordt, p laats had. De apostel gaat dan
voort de verantw oordelijkheid van diegenen die in het
nieuwe verbond zijn, te vergelijken m et die van de
genen welke in het wetsverbond zijn. De Jo d en wei
gerden te hooren en de woorden door M ozes gespro
ken, te gehoorzam en, en zij ontkwamen d aarn a niet,
zegt de ap ostel: „V eel m eer zullen wij n iet ontvlieden,
zoo wij ons van dien afkeeren die van de hem elen is.”
N u spreekt Christus Jezus, de G rootere Mozes, van den
hem el uit den tem pel, en diegenen die in het verbond
zijn en hem niet gehoorzam en, zullen zekerlijk niet
aan hun straf ontkomen. — H andelingen 3: 23.
De apostel h aalt in dit verband de profetie van
H aggaï ( 2 : 6 , 7 ) aan, en b ep aalt daardoor definitief
den tijd van de inw ijding van het nieuwe verbond,
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n am elijk, wanneer de „B egeerd e” tot den tem pel kom t
om te oordeelen. D aarn a volgt h et schudden onder die
genen die eenm aal op weg zijn n aar het koninkrijk.
D it later schudden is voor het speciale doel om een
ieder die voor het koninkrijk in aanm erking kom t en
bewezen heeft niet getrouw te zijn, te verwijderen.
B etreffen d e d it zegt de ap ostel: „D at woord ’nog een
m aal’ wijst op de om verw erping van hetgeen beweeg
b a a r is, om dat het iets geschapens is ; op d at hetgeen
n iet bew eegbaar is in wezen zou blijven.” (H ebr. 12:
27) A ldus verklaart hij dat 'diegenen die niet bewo
gen kunnen worden’ de getrouwen zijn, die G od vol
m aak t gem aakt en uitgekozen en een opdrach t ver
leend heeft, en w elke als zijn getuigen voortgaan en
deelhebben in de rechtvaardiging van zijn naam . De
zulken zijn degenen die voor het koninkrijk in aan
m erking kom en en het is aan dezulken, dat de koninkrijksbelangen door den H eer opgedragen worden.
— M atth. 24: 47.
Het koninkrijk kan niet geschud of bewogen wor
den, en diegenen die tenslotte m et Christus Jezu s het
koninkrijk beërven, kunnen niet bewogen worden. H et
is het koninkrijk d at Jeh ova’s naam zal rechtvaardi
gen ; daarom moeten allen die van het koninkrijk zijn,
onw rikbaar en standvastig staan, en betreffende dit
zegt de ap ostel: „D aarom alzoo wij een onbeweeg
lijk koninkrijk [een koninkrijk dat n iet geschud kan
worden, R oth ..] ontvangen, la a t ons de genade vast
houden, door dewelke wij w elbehaagelijk God mogen
dienen, m et eerbied en godvruchtigheid.” (H ebr. 12:
28) D at koninkrijk is nu gekomen en de belangen
daarvan op aarde zijn opgedragen aan de Verstandige
en getrouwe knechtsklasse’. D aarom zegt de apostel,
zich richtend tot diegenen ten opzichte van wien het
nieuwe verbond nu ingewijd is, en aan wien deze koninkrijksbelangen zijn opgedragen: „ L a a t ons de ge
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nade vasthouden, door dewelke wij w elbehaaglijk God
m ogen dienen, m et eerbied en godvruchtigheid.” Zij
die dit doen hebben den K oning tot hun vriend, en
d aar zij den K on in g tot bun vriend hebben, moeten
zij genade en genadevolle woorden op hun lippen
hebben, terw ijl zij God met reinheid in hun h art die
nen. „H ij die m et een rein hart liefheeft, wiens lip 
pen aangenaam zijn, zal den koning tot zijn vriend heb
ben.” (Spr. 22 : 11, Leeser) Zulke getrouwen dienen
G od „m et eerbied en godvruchtige vrees” om dat „onze
God een verterend vuur is” (H ebr. 1 2 :2 9 ) ; en het
b lijkt uit andere Sch riftplaatsen dat er te dien tijde
dezulken zullen zijn, die voor het koninkrijk in aan 
m erking kom en, m aar die weigeren den Grooteren
Mozes, Christus Jezus, den Priester, P rofeet en M idde
laa r van het nieuwe verbond, te gehoorzam en, en voor
hen is God een verterend vuur.
Jeh ova, die de zijnen afgescheiden en als een volk
voor zijn naam uitverkoren heeft, zal diegenen onder
steunen die voortgaan hun onkreukbaarheid tegenover
Hem getrouw vol te houden; en daarom hebben zij
reden God te vreezen, m aar zij hebben geen reden
om te vreezen w at een mensch of de D uivel en zijn
engelen hun kunnen doen. Zij weten d at zij niet de
kracht of bekw aam heid van zich zelf hebben, m aar
dat hun krach t en bescherm ing van den H eer komen.
„N iet dat wij van onszelve bekw aam zijn iets te den
ken als u it onszelve; m aar onze bekw aam heid is uit
God.” (2 Cor. 3: 5) D oor Jeh ova’s genade kunnen zij
als zijn getuigen alles doen, w aarvoor zij gezalfd zijn
en wat hun opgedragen is.

Wie de D ienaars zijn
N iet een ieder die van den heiligen geest verwekt
is, is een dien aar van het nieuwe verbond, m aar alleen
diegenen die tot volheid in Christus gebracht zijn,
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w at hen tot w erkelijke oudsten m aakt, niet door ver
kiezing van menschen, m aar door den geest des Hee
ren. A ls Paulus den Corinthiërs m ededeelt, dat hij
slechts door de genade van God de dingen kon doen,
welke hem opgedragen zijn, zegt de apostel: „G od
die ons ook bekw aam gem aakt heeft om te zijn die
n aars [dienstknechten, Diagl .] des nieuwen testam ents,
niet der letter m aar des geestes ; want de letter doodt,
m aar de geest m aak t levend.” (2 Cor. 3 :6 ) In het
eerste vers van dien zendbrief aan de Corinthiërs
schijnt P aulus het woord „on s” , zooals d aarin en in
dezen tekst gebruikt wordt, alleen op zichzelf en T i
m otheüs toe te passen, die toen een dienend werk on
der hun broeders u it Corinthië uitoefenden. E r waren
m oeilijkheden onder de groep van Corinthië, om dat
som migen hun men schelijke leiders volgden, en daar
om volgde er verwarring. N iet eerder dan wanneer
deze broeders in de gemeente, die trachtten te leiden,
in derdaad oudsten werden, dat wil zeggen, tot een
heid van geest kwamen, konden zij bekwam e dienaars
van het nieuwe verbond worden.
Zoo is steeds de toestand in de gemeente geweest.
O veral w aar diegenen, die in de gemeente zijn, m en
schelijke leiders navolgen en het Woord van den Heer
negeeren, is verw arring zekerlijk het gevolg. De tijd
is nu gekomen w aarop het heiligdom des Heeren ge
reinigd is geworden (Dan. 8 : 14), en diegenen die in
derdaad in het heiligdom zijn, zijn in eenheid en daar
om bekwam e dienaars van het nieuwe verbond. W aar
om ontstaan dan nog steeds verwarringen onder de
leden die zich tezam en in deze vergaderingen verbon
den hebben? B lijk b aar om dat er in dergelijke ver
gaderingen dezulken zijn, die sam enkom en en die niet
in den tem pel en tot eenheid van geloof en kennis in
Christus Jezus gekom en zijn en die daarom niet ge
zalfd zijn om het werk des Heeren te doen. Dezen
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gaan voort den geest van zelfzucht en w etteloosheid
te openbaren, terw ijl zij volharden dingen te doen op
hun eigen wijze en de organisatie-instructies negeeren ;
en daarom volgt verw arring. Zij die in den tem pel
zijn en hun groote gunst van den H eer w aardeeren,
zien dat de vijand w anhopig tegen het overblijfsel
strijdt en dat allen die in den tem pel zijn, schouder
aan schouder m oeten staan voor de koninkrijksboodschap en zich nooit door tegenstand die door den
vijand veroorzaakt en tegen hen gericht is, m oeten
laten afschrikken. „A lleen lijk w andelt w aardiglijk het
(evangelie) van C h ristus; op d at hetzij ik kom e en
u zie, hetzij ik afwezig ben, ik van uwe zaken m ag
hooren, dat gij staat in éénen geest, m et één gemoed
gezam enlijk strijdende door het geloof des (evange
lie s). En dat gij in geen ding verschrikt w ordt van
degenen die tegenstaan: hetwelk hun wel een bewijs
is des verderfs, m aar u der zaligheid, en dat van God.”
-—- P h il . 1 : 2 7, 28, Weym outh.
In dit stadium van de gemeente levert iem and die
in de vergadering van des H eeren volk kom t en
w eigert aan de organisatie-instructies vast te houden
en die volhardt wetteloos te zijn en zijn eigen zelfzuchtigen weg te volgen, het bewijs, dat hij niet in
den tem pel is en daarom geen bekw aam dien aar van
het nieuwe verbond. De ju iste handelw ijze voor het
overblijfsel onder zulke om standigheden is, om alle
geschillen te verm ijden en getrouw voort te gaan, wat
het opgedragen is te doen. H et is beter in stilte onrecht
te lijden en recht op het doel a f in het w erk voort
te gaan, hetwelk den getrouwen is opgedragen te doen,
dan te trachten zichzelf te rechtvaardigen of te ver
dedigen. (1 Cor. 6 : 7 ) E en ieder in den tem pel zal
vertrouwen hebben in ieder ander lid van de tem pelgroep en zal m et ijver alle zelfzucht terzijde stellen
en met blijdschap des harten het werk doen, dat
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hem is opgedragen. T erzelfder tijd zullen zij diegenen
verm ijden, die trachten verdeeldheid te veroorzaken.
— Rom . 16: 17,18.
Zooals door den apostel geschreven is: ,Wij zijn
tot bekw am e dienaars van het nieuwe verbond ge
m aak t, niet door de letter, m aar door den geest,
w elke levend m aakt.’ (K a n tteeken in g) Geschreven
brieven in boeken of wetten of regels welke neerge
schreven zijn, kunnen niet alleen uit zichzelf iem and
tot een handelwijze bewegen, die de goedkeuring van
God, w elke levend m aakt, tot gevolg heeft. H et is
de m acht van den heiligen geest Gods in iem and,
die iem and op den weg des levens kan voeren en
voert. L a a t diegenen die tot den tem pel behooren,
nu ten volle het feit dat zij in den tem pel gebracht,
d aar gezalfd en onderricht zijn, beseffen en waardeeren, opdat zij als Jeh ova’s getuigen mogen dienen
en aldus dienen in de dingen w aarvoor zij uitver
koren en gezalfd zijn. Met afzonderlijke personen
w ordt totaal geen rekening gehouden, voor zoover
het de tem pelgroep betreft. A llen zijn d aar één li
chaam , onderricht door de groote Leeraars voor één
en hetzelfde doel en uitgezonden om in het werk van
de rechtvaardiging van Jeh ova’s naam deel te nemen.

W eerkaatsing van zijn Heerlijkheid
Toen Mozes van den B erg Sin aï kwam, w aar hij
de wet en geboden van God ontvangen had, „glinster
d e het vel zijns aangezichts.” Om te verm ijden dat
de Jo d en zijn glinsterend aangezicht zouden zien, deed
M ozes een sluier voor zijn aangezicht, en toen Mozes
n aar den H eer ging om m et Hem te spreken, deed
hij den sluier af. (E x. 34: 27-35) H et resu ltaat van
het wetsverbond m et zijn bepalingen had de veroordeeling van het volk Israël tot gevolg, om dat het
opstandig was en daarom hun dood veroorzaakte. Dit
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in gedachte hebbende, schreef P au lu s: „E n indien de
bediening des doods in letters bestaande en in steenen
ingedrukt, in heerlijkheid is geweest, alzoo dat de
kinderen Israëls het aangezicht van Mozes niet konden
sterk aanzien om de h eerlijkheid zijns aangezichts,
die te niet gedaan zoude worden, hoe zal niet veel
m eer de bediening des geestes in heerlijkheid zijn!
W ant indien de bediening der verdoem enis h eerlijk
heid geweest is, veel m eer is de bediening der recht
vaardigh eid overvloedig in heerlijkheid. W ant ook het
verheerlijkte is zelfs niet verheerlijkt in dezen deele,
ten aanzien van deze uitnem ende heerlijkheid. W ant
indien hetgeen te niet gedaan wordt, in h eerlijkheid
was, veelm eer is hetgeen blijft, in heerlijkheid.” —
2 Cor. 3: 7-11.
Het glinsteren van Mozes’ aangezicht was een
w eerkaatsing van de heerlijkheid van Jeh ova, en
Mozes diende als een spiegel om die h eerlijkheid te
weerkaatsen. De uitvoering van het nieuwe verbond
door Christus Jezus den M iddelaar, die de Grootere
Mozes is, is veel heerlijker dan dat wat bij de inw ij
ding van het wetsverbond geopenbaard werd. De
heerlijkheid van den Heere Jeh ova glinstert in het
aangezicht van Christus Jezus, zijn grooten H ooge
priester en M iddelaar, en is d aar w eerspiegeld op
diegenen die in het verbond en in den tem pel zijn.
(2 Cor. 4 : 4-6, R o th .) B ij de inw ijding van het wets
verbond glinsterde de h eerlijkh eid van God op het
aangezicht van M ozes; daarom was de heerlijkheid
niet die van de Israëlieten, m aar Mozes w eerkaatste
de h eerlijkheid van God. B ij de inw ijding van het
nieuwe verbond op den B erg Zion verschijnt Jeh ova
daar in zijn heerlijkheid. Christus Jezus w eerspiegelt
de heerlijkheid van Jeh ova op diegenen die van Zion
zijn. (Ps. 102: 16) Indien het wetsverbond ,het volk
voor Jeh ova’s naam ’ h ad voortgebracht, zou zulk een
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volk voortdurend gebruikt worden om de heerlijkheid
van Jeh ova te w eerkaatsen, welke op bet aangezicht
van den m iddelaar, Mozes, glinsterde. D at verbond,
dat faalde, werd te niet gedaan, en nu brengt het
nieuwe verbond bet „volk voor zijn n aam ” , „een heilig
volk” , voort, welk volk gebruikt wordt om de h eerlijk
heid van den H eer te w eerkaatsen; en die heerlijkheid
die in het aangezicht van de Heere Jezus glinstert,
is grooter dan die welke op het aangezicht van Mozes
scheen. „W ant in dien hetgeen te n iet gedaan wordt
[het w etsverbond], in heerlijkheid was, veelm eer is
hetgeen blijft, in h eerlijkheid.” — 2 Cor. 3: 11,

H erz. Vert.

Ten tijde dat P aulus den zendbrief aan de Corin
thiërs schreef, was de hier verm elde h eerlijkheid nog
in de toekom st, en dit w ordt aangetoond door de
woorden van den apostel, wanneer hij zegt: „Dew ijl
wij dan zoodanige hope hebben, zoo gebruiken wij
vele vrijm oedigheid in het spreken.” (2 Cor. 3 : 12)
Die h eerlijkheid werd niet in P aulus’ dagen gezien,
m aar wordt bij de inw ijding van het nieuwe verbond
gezien. H ad hij h aar gezien, dan zou hij er niet over
gesproken hebben, dat hij er n aar hoopte. „W ant
hetgeen iem and ziet, waarom zal hij het ook h open ?
M aar indien wij hopen hetgeen wij niet zien, zoo
verwachten wij het m et lijdzaam heid.” (Rom . 8 : 24, 25)
Gedurende de w achtperiode vóór de verschijning van
zulke heerlijkheid was de h eilige geest de pleiter,
trooster en h elper van de gewijden, hetgeen Paulus
wist. D aar hij zulk een hoop had, schreef de apostel;
„w ij gebruiken vele stoutm oedigheid in het spreken.”
(H erz. V ert.) D aar hij hoop had, was hij n iet be
schaam d, om dat „hoop niet beschaam t” . (Rom . 5: 5)
D aar P aulus groote stoutm oedigheid in het spreken
gebruikte, hoeveel te m eer behooren de gezalfden des

238

JEHOVA

Heeren m et stoutm oedigheid in dezen oordeelsdag te
spreken.
De apostel sp rak n iet in bedekte ta a l; daarom
gebruikte hij d it beeld, n am elijk : „E n doen niet gelijkerw ijs M ozes, die een [sluier] op zijn aangezicht
leide, opdat de kinderen Israëls niet zouden sterk zien
op het einde desgenen dat te niet gedaan w ordt.”
(2 Cor. 3: 13) D e ontzagw ekkende h eerlijkh eid welke
Jeh ova op het aangezicht van Mozes Het verschijnen,
verschrikte de Jo d en , om dat zij n aar M ozes zagen
en niet door geloof n aar den H eere God. Om het
glinsteren van h et aangezicht van Mozes te verbergen,
nam hij een sluier. D e Jo d en schiepen behagen in
een mensch, een van hun eigen bloedverw antschap;
daarom zagen zij niet, d at de heerlijkheid van Mozes
als een m idd elaar en als van iem and die het wets
verbond inwijdt, tijdelijk was, welke h eerlijkh eid op
h ield, toen het verbond eindigde. H et doel van de
heerlijkheid van het aangezicht van M ozes was, om
in het klein de kom ende heerlijkheid van den grooteren
m iddelaar, Christus Jezus, en dengene die het betere
verbond inwijdt, te voorzeggen; m aar de Jo d en zagen
niet in de richting, of op dat „ein de” , en daarom
verw ierpen zij Christus Jezus toen hij kw am , en ver
w erpen hem nog steeds. D aarom zegt de apostel be
treffende de Jo d e n : „M aa r hunne zinnen zijn verhard
[verblind] geworden. W ant tot op den dag van heden
b lijft dezelfde [sluier] in het lezen des Ouden T esta
m ents, zonder ontdekt te worden, (dew elke) door
Christus te niet gedaan wordt.” (2 Cor. 3: 14) D ie
verblindheid was over h et grootste deel van n atuu r
lijk Israël en m aakte h et voor de Israëlieten onmoge
lijk de beteekenis van h et getuigenis van Mozes en
van de profetieën w elke volgen, te onderscheiden.
D e sluier over h et glinsterende aangezicht van
Mozes toont overeenkom stig aan d at Christus Jezu s,
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Jeh ova’s groote Priester, de w aarheid bedekt voor
de oogen van diegenen die G od’s W oord in den tegenw oordigen tijd tegenstaan. Toen Je sa ja een visioen
van den tem pel had, zeide de H eer tot hem : „G a
henen en zeg tot dit vo lk : H oorende hoort m aar
verstaat niet, en ziende ziet m aar bem erkt niet. M aak
het h art dezes volks vet, en m aak hunne ooren zwaar,
en sluit hunne oogen; opdat het niet zie m et zijne
oogen, noch m et zijne ooren hoore, noch m et zijn
h art versta, noch zich bekeere en H ij het geneze.”
(Jes. 6 : 9, 10) Deze Sch riftp laats toont een verblin d
h eid van diegenen die m et hun natuurlijke ooren
hooren en m et hun n atuurlijke oogen zien, m aar niet
bem erken of verstaan. B ij de kom st van Christus Jezus
tot den tem pel was de beteekenis van het tegen
beeldige beeld ontdekt door de m acht van den h eili
gen geest voor diegenen die in Christus zijn, en die
Jeh ova getrouw dienen, m aar de heilige geest open
b a a rt niet de beteekenis daarvan aan diegenen die
ontrouw zijn. D aarom zegt de ap ostel: „M aar tot
den huidigen dag toe, w anneer Mozes gelezen wordt,
lig t een [sluier] op hun h art.” (2 Cor. 3: 15) D it is
tegenw oordig w erkelijk w aar m et allen, m et inbegrip
van den „m ensch der zonde” -groep, die niet in de
geheim e plaats van den A llerhoogste zijn, en aan
dezulken openbaart de Grootere Mozes niet de geheim e
dingen van God’s W oord. B ij zulke tegenstanders is
h et geval, dat, ofschoon zij eenm aal de w aarheid h ad 
den, zij niet de liefd e der w aarheid hebben, m aar,
zelfzuchtig zijnde, verblind zijn.
Toen Mozes n aar den H eer ging om m et H em te
spreken, „verw ijderde hij den sluier” . (Ex. 34: 34, 35)
D e apostel P aulus zegt, terw ijl hij de bovengenoem de
profetie aan h aalt: „D och zoo wanneer het [hij, R oth.]
to t den H eer zal bekeerd worden, zoo w ordt de [sluier]
weggenomen.” (2 Cor. 3 : 16) De verklaring van den
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apostel bewijst bier, dat wanneer men zich van een
mensch afkeert en tot Jeh ova God wendt en geheel
op Hem en den Heere Jezus vertrouwt- de „slu ier”
van de oogen van dezulken die den geest des Heeren
hebben wordt weggenomen, en dezen begrijpen alles.
Dengene die zich tot den H eer keert wordt daarom
een visioen gegeven van zijn w eerkaatste h eerlijk
heid, welke heerlijkheid in het aangezicht van Chris
tus Jezus w eerkaatst wordt en in het hart en den
geest van diegenen, die volkom en aan den H eer ge
wijd zijn, schijnt. Christus Jezus is „h et afschijnsel
zijner h eerlijkh eid” . M aar indien degenen die zich
verbonden hebben den wil Gods te doen, voortgaan
tegen een mensch en zijn veronderstelde groote be
kw aam heden op te zien en n aar zijn onderrichtingen
verlangen, worden zij voor de w aarheid verblin d; en
dit wordt duidelijk aangetoond door de voorafgaande
verklarin g van den apostel.
Heden zijn degenen die voortgaan vol te houden
dat P astor R ussell de geheele w aarheid die door de
heiligen op aarde geleerd m oet worden, leerde, in
duisternis en zij zullen in duisternis voortgaan. Zij
falen er in den H eer in zijn tem pel te zien, en spotten
m et de verklaring, dat hij in den tem pel is. Hun
voortdurende verblindheid om de profetieën van den
B ijb el te begrijpen, is het bewijs daarvan. W anneer
de geboren Jod en heden datgene lezen, wat door Mozes
geschreven werd, is de zaak volkom en duister voor
hen. Evenzoo is het verstaan van de H eilige Schrift
voor diegenen die eens geestelijke Israëlieten waren
en die voortgegaan zijn tot een m ensch op te zien en
niet n aar den H eer, onm ogelijk. V an degenen die
zich tot den H eer wenden en in Hem vertrouwen,
wordt de sluier weggenomen en zij zien wat de Heer
aan diegenen die in den tem pel zijn, openbaart.
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V rijheid
Jeh ova is de opperm acht, dat wil zeggen, de
A llerhoogste. De H eere Jezus Christus is de hoogere
m acht die het dichtst bij Jeh ova staat en de „levend
m akende geest” . (1 Cor. 15: 45) Mozes was een voor
beeld van Christus Jezu s en was uit den vleesche
of m enschelijk, terw ijl hij het geestelijke schepsel,
Christus Jezus, voorschaduwt. Terw ijl hij m et zijn
argum ent voortgaat, zegt de ap ostel: „D e H eer [J e 
hova] nu is de Geest [die G e e st]; en w aar de geest
des Heeren is, ald aar is vrijheid.” (2 Cor. 3: 17)
Som m ige geestverwekten hebben dwaas dezen Sch rift
tekst aangegrepen en er aan vastgehouden als een
autoriteit of verontschuldiging voor hun wetteloosheid
in G od’s organisatie, terw ijl zij beweerden, dat w aar
de geest des Heeren is, een ieder vrij is te doen
wat hem behaagt en niet verplicht is de regels van
God’s organisatie op te volgen, en daarom volgen
zij niet de leiding in G od’s organisatie. Zulk een
uitlegging van den tekst is geheel onjuist. Iem and
die in Christus is, w ordt niet vergund alles te doen
wat hij wenscht, m aar hij m oet aan den H eer en zijn
organisatie gehoorzaam zijn. V rijheid beteekent geen
toelating. W aar w aarlijk de geestelijk gezinde toestand
onder diegenen die door den geest verwekt zijn, be
staat, zijn dezen vrij van de gevangenschap w aar de
Joden in waren.
De geest des Heeren is op en onder zijn gezalfden
die in den tem pel of geheim e plaats van den A ller
hoogste zijn, m aar dit is niet de toestand van de
„groote schaar” , die in Satan ’s organisatie een ge
vangene is. Men kan niet zeggen dat zij vrij zijn.
Zulk een toestand van gevangenschap heeft be
trekking op diegenen in en buiten de gelederen
van de n aam kerk - systemen, die door menschen-
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vrees in gevangenschap gehouden worden. E r zijn
velen die beweren in de tegenw oordige w aarheid te
zijn, die in derd aad gedwongen worden, Satan ’s or
ganisatie te vreezen. Deze toestand heeft echter geen
betrekking op diegenen die in den tem pel zijn; de
apostel zegt: „M aar Jeru zalem [G od’s organisatie]
dat boven is, dat is vrij, hetw elk is ons aller m oeder.”
(G al. 4 : 26) D aarom zijn diegenen die zich in de ge
heim e p laats van den A llerhoogste bevinden, gezalfd
en in den tem pel zijn, niet onderw orpen aan eenige
w ereldsche m acht, alsof zulke w ereldsche m achten de
„hoogere m achten” waren. M aar zij die tegen de
regeerders dezer w ereld opzien als de „hoogere m ach
ten” zijn zekerlijk in gevangenschap. De getrouwen
echter die Jeh ova’s getuigen zijn en de w aarheid
w aardeeren en beseffen dat dit de oordeelsdag is,
zijn stoutm oedig in het verkondigen van de w aarheid
en dit is het bewijs van hun liefde voor Jeh ova en
van hun vrijheid in Christus. — 1 Jo h . 4 : 17,18.
Zulke getrouwen weigeren de regeerders dezer
w ereld als de „hoogere m achten” te erkennen. Zij
weigeren zich te schikken n aar de m achten van
Satan ’s organisatie en toestem m ing aan Satan’s or
ganisatie te vragen, het evangelie van God’s konink
rijk te prediken. Zij gehoorzam en God en geen mensch,
om dat zij bevrijd zijn uit de gevangenschap van m en
schen of door menschen ingestelde organisaties, welke
door Satan beheerscht worden. D aarom is alleen
d a ar zulke vrijheid, w aar de geest des H eeren is ; en
dit is de beteekenis van de woorden van den apostel
van den voorgaanden tekst. A l diegenen die in Chris
tus Jezu s en het verbond zijn, zijn echter verplicht,
volkom en en geheel gehoorzaam te zijn aan den
grooten Profeet, Christus Je z u s; en d aar het onder
richt aan h et overblijfsel van den H eer in den tem pel
kom t, m oet de geheele tem pelgroep volkom en gehoor
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zaam zijn aan de organisatie-instructies die van den
H eer kom en. — H andelingen 3: 23.
Christus Jezu s is het hoofd van het huis der
zonen, en diegenen die in zijn huis zijn, d at wil
zeggen, in het koninklijk huis van G od in den tem pel,
zijn geheel onafhankelijk van Satan ’s organisatie. De
woorden van Jezus, gericht tot diegenen die dachten,
dat zij dienstknechten Gods waren, zijn: „In d ien
gijlieden in m ijn woord b lijft, zoo zijt gij w aarlijk
m ijne discipelen, en zult de w aarheid verstaan, en
de w aarheid zal u vrijm aken. Indien dan de Zoon
u zal vrijgem aakt hebben, zoo zult gij w aarlijk vrij
zijn.” (Joh . 8: 3 1 ,3 2 ,3 6 ) Dezelfde regel heeft op den
tegenwoordigen tijd betrekking. Iem and m oet de w aar
heid kennen en in Christus Jezus zijn en getrouw
den H eer gehoorzam en om geheel vrij van Satan ’s
organisatie te zijn. M aar d it heeft in geen geval be
trekking op de vrijheid om zijn eigen zelfzuchtige
wenschen of w il u it te oefenen en in strijd m et
God’s organisatie-instructies te handelen. Diegenen die
volharden hun eigen zelfzuchtige verlangens en weg
te volgen en de instructies, die u it den tem pel komen,
te negeeren, brengen zichzelf buiten de grenzen van
God’s gunst. L a a t niem and denken, om dat hij in de
w aarheid is, dat hij vrij is, te doen w at hem behaagt.
Hij m oet handelen zooals het den H eer behaagt, en
de wil des Heeren w ordt in zijn W oord uitgedru kt;
en de H eer handelt door zijn organisatie en heeft
één wijze, w aarop hij zijn w erk doet, en niet m eerdere.

Visioen
De apostel, zijn woorden in het bijzonder richtend
tot diegenen die den geest des H eeren hebben, zooals
hijzelf en diegenen die tegenw oordig in den tem pel
zijn en Jeh ova getrouw dienen, zegt: „E n wij allen
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met ongedekten aangezichte de h eerlijkheid des H ee
ren als in eenen spiegel aanschouwende, worden naar
hetzelfde beeld in gedaante veranderd van h eerlijk
heid tot h eerlijkheid, als van des Heeren geest.”
(2 Cor. 3: 18) In het zinnebeeldige beeld was het
M ozes’ aangezicht, dat bedekt was, en niet het aange
zicht der Israëlieten. In het tegenbeeld is het de
Grootere Mozes, Christus Jezus, wiens aangezicht
glinstert, en dat glinsteren is de w eerkaatsing van
Jeh ova’s heerlijkheid. D aarom wordt, wanneer het
aangezicht van den geestelijken Israëliet n aar den
H eer gekeerd en van den mensch afgekeerd is, de
sluier weggenomen en het visioen van het onbedekte
aangezicht w ordt door diegenen verkregen, die in vol
kom en eenheid m et Christus zijn. D it verklaart waarom
diegenen die in den tem pel zijn in dezen tijd een
duidelijk visioen van het voornemen en de h eerlijk
heid des Heeren hebben en anderen, die denken dat
zij in Christus zijn, hebben in het geheel geen visioen.
Een andere vertaling van dezen tekst lu id t:
„M aar wij allen ziende de h eerlijkheid des Heeren
in een onbedekt aangezicht, worden veranderd in
hetzelfde beeld, van h eerlijkheid tot heerlijkheid,
als van den H eer, den Geest.” (2 Cor. 3: 18, Diag.)
De Heere Jezu s bedekt niet zijn heerlijkheid voor
ons (m et allen die in den tem pel zijn ), om dat wij
geloof en den geest des Heeren hebben. A l dezulken
zijn geestelijk gezind en hebben een visioen, terwijl
anderen verblind worden. De getrouwen in den tem pel
zien in het onbedekte aangezicht van den Heere Jezus
Christus, alsof zij in een spiegel zien, en zij zien
d aar de h eerlijkheid van Jeh ova op Christus Jezus,
en zulke heerlijkheid wordt door diegenen die in den
tem pel zijn opgevangen en weerkaatst. De h eerlijkheid
welke hier verm eld w ordt is geen deel van ons, noch
is die h eerlijkh eid van ons. De groote m id delaar en
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degene die het nieuwe verbond inw ijdt is degene, die
de heerlijkheid van Jeh ova weerkaatst, om dat hij nu
in den tem pel is, „in zijn heerlijkheid, en al zijn
h eilige engelen m et hem .” (M atth. 25: 31) Jeh ova
geeft zijn h eerlijkheid aan Christus Jezus en zijn
tem pelgroep en aan niem and anders. (Je sa ja 4 2 :8 )
Christus Jezus w eerkaatst de heerlijkheid van Jeh ova,
en diegenen die in den tem pel zijn zien deze h eerlijk
heid, w eerkaatsen de heerlijkheid van den Heere Jezus
aan anderen, opdat zij m ogen zien wie de ware ge
tuigen van Jeh ova zijn.
Zulke getrouwen „w orden in dezelfde gedaante
veranderd” , „in hetzelfde beeld veranderd.” (D iag.)
H et overblijfsel dat bij de inw ijding van het nieuwe
verbond in den tem pel gebracht is, is „o p g en o m en . . .
in de wolken, den H eer tegem oet, in de lucht” .
(1 Thess. 4 : 17; zie „D e W achttoren” , A pril, 1934)
V anuit den tem pel zien zij de h eerlijkheid des Heeren
en ontvangen onderricht van hem, dat zij in de ge
heim e plaats ontvangen en hun houding en handel
wijze verandert. Zij worden van dingen die niet van
den H eer zijn, gereinigd, zooals menschenvrees,
m enschenvereering, onderdanigheid aan w ereldsche
m achten die G od’s wil tegenstaan, het aanpassen aan
de leeringen van menschen, en het navolgen van
menschen en van allerlei andere dingen die iem and
kenm erken, dat hij zich bij den vorm endienst van
B abylon aanpast. De tem pelgroep m oet gelijkvorm ig
zijn aan of zich veranderen n aar het beeld van Christus
Jezus. „W ant die Hij te voren gekend heeft, die heeft
Hij ook te voren verordineerd den heelde zijns Zoons
gelijkvorm ig te zijn, opdat hij de eerstgeborene zij
onder vele broederen; en die H ij te voren verordi
neerd heeft, dezen heeft Hij ook geroepen; en die
Hij geroepen heeft, dezen heeft Hij ook gerechtvaar
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d ig d ; en die H ij gerechtvaardigd heeft, dezen heeft
Hij ook verheerlijkt.” — Rom . 8 : 29, 30.
Zij, die in den tem pel gebracht zijn en jegens wien
het nieuwe verbond ingewijd wordt, zien en waardeeren de w aarheid, dat Christus Jezus „d e getrouwe
en w are getuige” van Jeh ova God is, volkom en op
recht tegenover God, en geheel gewijd aan de recht
vaardigin g van zijn n aam ; en zij w aardeeren het nu,
dat zij in dit opzicht gelijkvorm ig aan den H eer
moeten zijn. D aarom m oeten zij getrouwe getuigen
van Jeh ova zijn, om dat zij m et Jezus geweest zijn
en van hem geleerd hebben en moeten doen zooals
hij doet, en zij m oeten m et stoutm oedigheid getuigenis
voor den naam van Jeh ova afleggen. B etreffen de
ditzelfde onderwerp staat er geschreven: „Z ij nu
ziende de vrijm oedigheid van Petrus en Jo h a n n e s ...
en kenden hen dat zij m et Jezus geweest waren,” en
daarom waren zij stoutm oedige en onbevreesde getui
gen voor den naam van Jehova. (H andelingen 4 : 13)
A ldus heeft hun handelw ijze zooals deze in de Eliaperiode van de gem eente was, een verandering onder
gaan, en zij werden evenals de H eer stoutm oedige
en onbevreesde getuigen. D it beteekent n iet dat zij
onbeschaafde getuigen m oeten zijn, m aar zij moeten
rustig en onbevreesd de w aarheid vertellen.
De voorgaande Schrifttekst, welke zegt, „van heer
lijk h eid tot h eerlijkh eid” , beteekent niet, dat diegenen
die tot het overblijfsel o f de tem pelgroep behooren,
van de h eerlijkheid van het wetsverbond in de heer
lijkheid van het nieuwe verbond veranderd worden,
m aar dat zij in het beeld van Christus Jezus als
getrouwe getuigen voor den naam van Jeh ova ver
anderd worden. Gedurende de Elia-periode van de
gemeente w eerkaatsten de getrouwen in zekere m ate
de heerlijkheid van den Heer, m aar d aar zij van de
Elia-periode n aar de Elisa-periode van des Heeren
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werk overgingen, hebben zij grootere eer en h eerlijk
h eid in den dienst, om dat het Elisa-w erk een onzelf
zuchtige toew ijding voor de eer van Jeh ova’s naam
is. H et wordt in dezen tijd voor de J o n adabklasse
duidelijker wie de getrouwe getuigen van Jeh ova zijn,
die eer aan zijn naam geven, evenals Jezus deed, toen
hij op aarde was. B etreffen de zijn getrouwe navol
gers zeide Je z u s: „E n ik heb hun de heerlijkheid
gegeven, die Gij mij gegeven hebt, opdat zij één zijn
gelijk als wij één zijn.” (Joh . 1 7 :2 2 ) D e getrouwen
w eerkaatsen de h eerlijkheid des Heeren, opdat zelfs
diegenen die er buiten staan kunnen zien, wie w erke
lijk onzelfzuchtig aan Jeh ova gewijd zijn.
Zulk een verandering m aakt iem and gelijkvorm ig
aan het beeld van Christus Jezus, „a ls van den Heer,
den Geest.” (2 Cor. 3: 18, kantteekening) Christus
Jezu s is in den tem pel verschenen en heeft Jeh o v a’s
heiligen tot zich vergaderd, en nu zijn de woorden
van den apostel van toepassin g: „W anneer nu Chris
tus zal geopenbaard zijn, die ons leven is, dan zult
ook gij m et hem geopenbaard worden in h eerlijkh eid.”
(Col. 3 :4 ) H ier onderricht Christus Jezu s de tem 
pelgroep, en zendt hen uit om zijn heerlijkheid te
w eerspiegelen. (M atth. 10: 27) De engelen des H eeren
hebben de wetteloozen uitvergaderd, en de H eer
h eeft de getrouwen m et den m antel der gerechtig
h eid bekleed, om hen als zijn getuigen u it te zenden
om zijn heerlijkheid te w eerkaatsen; en nu worden
zijn woorden vervuld: „D an zullen de rechtvaardigen
blinken gelijk de zon, in het koninkrijk huns V aders.
Die ooren heeft om te hooren, die hoore.” (M atth.
13: 43) Slechts aan Jeh o v a’s getuigen, die een deel
van de uitverkoren knechtsklasse gem aakt zijn, w ordt
zulk een h eerlijkheid verleend. (Jes. 42: 8 ; 43: 7)
A ls de getrouwe getuigen van Jeh ova houden zij hun
onkreukbaarheid tegenover H em vol, en om dat zij
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dit doen vallen de sm aadheden welke op Christus
Jezu s vielen, op hen en zij worden bestreden en ver
volgd. (Rom . 15: 3) De feiten toonen aan, dat precies
zoo de tegenw oordige toestanden en ondervindingen
van Jeh ova’s getuigen, die stoutm oedig den naam van
Jeh ova bekendm aken, zijn. „Ind ien gij gesm aad wordt
om den naam van Christus, zoo zijt gij z alig : want de
geest der heerlijkheid en de geest Gods rust op u.
W at hen aangaat, hij wordt wel gelasterd, m aar wat
u aangaat, hij wordt verheerlijkt.” -— 1 Petr. 4 : 10.
H et is nu het heerlijke voorrecht van de getrou
wen, getuigen voor den naam van Jeh ova te zijn,
wanneer zijn groote R echter in den tem pel het huis
Gods oordeelt en de menschen scheidt, evenals scha
pen en bokken gescheiden worden. De w are navolgers
van Christus Jezus scham en zich niet Jeh o v a’s ge
tuigen te zijn, m aar verheugen zich d at zij deel
m ogen hebben in het getuigenis geven voor de recht
vaardiging van zijn naam . (1 Petr. 4 : 16) Zij m aken
de gerechtigheid van God bekend.

H O O F D ST U K V III

ZIJN VERBONDEN
EHO VA verzam elt niet zijn gunstgenooten tot zich
om slechts de vreugde te hebben hen bij zich te
hebben, m aar Hij verzam elt hen, op d at zij m et be
trekking tot zijn naam dienst kunnen verrichten. D ie
genen die in den tem pel verzam eld zijn en ten opzichte
van wien het nieuwe verbond ingewijd wordt, zijn
een deel van „d e hem elen” gew orden; daarom zegt
de profeet des H eeren: „E n de hem elen verkondigen
zijne gerechtigheid, w ant G od zelf is R echter.” (Ps.
50: 6) Deze profetie is in het bijzonder in dezen tijd
op diegenen van toepassing, die m et den Heere Jezus
in den tem pel zijn.
De H eer m aakte den apostel P aulus tot een be
kw aam dienaar van het nieuwe verbond, en evenzoo
w orden allen die tot rijpheid in Christus en in den
tem pel gebracht worden, tot dienaars van het nieuwe
verbond gem aakt. D it is in het bijzonder w aar bij de
inw ijding van het nieuwe verbon d; daarom zegt de
ap ostel: „D aarom dewijl wij deze bediening hebben,
n aar de barm hartigheid die ons geschied is, zoo ver
tragen wij niet.” (2 Cor. 4 : 1 ) Diegenen die dezen
dienst ontvangen en het feit w aardeeren dat hij van
den H eer afkom stig en hun sterkte in den H eer is,
vertragen niet.
De Elia-periode van de gem eente dateert vanaf
A.D. 1878 tot 1918. Gedurende de Elia-periode van de
gemeente werd er veel gepredikt over leerstellingen
en onderrichtingen van menschen, bijvoorbeeld
„P a sto r R ussell’s leerstelling onderzocht” , hetgeen de
titel was van vele redevoeringen. Gedurende de
Elisa-periode van de gem eente die in A.D. 1918 volg
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de, hebben wij van den H eer geleerd dat het ons voor
recht is, den heerlijken naam van Jeh ova bekend te
m aken. D aar wij deze opdrach t en dezen dienst ont
vangen hebben, evenals de apostel, hebben wij „b arm 
hartigh eid van den H eer gekregen om getrouw te
zijn” . (1 Cor. 7: 25) Wij zullen niet m eer den naam
van eenig mensch, m et in begrip van onszelf, verhoogen,
noch trachten onszelf boven anderen te verhoogen.
„W ant wij prediken n iet onszelve, m aar Christus Jezus
den H eer; en onszelve dat wij uwe dienaren [als b e
kw am e dienaren van het nieuwe verbond; zulks ge
m aak t door de barm h artigheid des Heeren] zijn om
Jezu s’ wil [de wil des M id d elaars]. W ant G od die
gezegd h eeft dat het lich t u it de duisternis [u it de
geheim e plaats, dat wil zeggen, den tem pel, welke
duister is voor allen die er buiten zijn (M atth. 10:
2 7 )], zoude schijnen, is degene die in onze harten
geschenen heeft, om te geven verlichting van de ken
nis der h eerlijkheid Gods in het aangezicht van Jezus
Christus.” — 2 Cor. 4 : 5, 6.
Terw ijl nu de getrouwe tem pelgroep n aar het aan 
gezicht van Christus Jezus, den Grooteren Mozes en
dengene die het nieuwe verbond inwijdt, ziet, zien
zij, dat het aangezicht van den grooten M iddelaar
niet bedekt is, m aar het lich t van dat onbedekte
aangezicht schijnt in hun harten en schept d aar het
ju iste m otief om God te dienen, en zij dienen H em
onzelfzuchtig. H et geeft aan zulke getrouwen een
licht van kennis en inzicht van het voornemen van
Jeh ova, terw ijl het aan hen de h eerlijkheid van den
H eer openbaart. M aar het getrouwe overblijfsel neem t
deze eer of heerlijkheid niet voor zichzelf, d aar het
beseft, dat zij van den H eer is. In n ederigheid en
blijdschap des harten w andelen zij voor het aange
zicht des Heeren. Zulk een dienst van het nieuwe
verbond is een groote eer welke aan hen verleend
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is, en een onschatbare schat. „M aar wij hebben dezen
schat [dienst] in aarden vaten [m enschelijk orga
n ism e], op dat de uitnem endheid der kracht Godes
zij en niet uit ons.” (2 Cor. 4 : 7) In het verrichten
van zulk een dienst of opdrach t verheugt het geheele
getrouwe overblijfsel zich om „zijn e gerechtigheid te
verkondigen; want G od zelf is R echter” . Dit doen
zij terw ijl zij op aarde zijn. E r zal na A rm ageddon
geen gelegenheid voor zulk een dienst zijn; en dit
is een verder bewijs dat het nieuwe verbond gem aakt
en ingewijd wordt en zijn doel n akom t vóór A rm a
geddon.

H et O verblijfsel gered
Israël n aar het vleesch keerde zich van G od af,
zondigde tegen Hem en hun verbond m et Hem. H ier
in voorschaduw de Israël de „C hristen h eid” , m et in
begrip van al de gewijden die voortgaan de „vuile
kleederen” van de „C hristenheid” te dragen. Zij be
weren vóór Jeh ova te zijn, m aar zij zijn het niet,
evenals de Israëlieten van vroeger beweerden vóór
Jeh ova te zijn, m aar het n iet waren. Evenals God
toornig op het n atuu rlijk Israël was, was Hij toornig
op het belijdende geestelijke Israël bij de kom st tot
den tem pel, en dit sluit al degenen in die onder de
voorw aarden van het nieuwe verbond zijn en niet
stoutm oedig de boodschap van G od’s koninkrijk ver
kondigen en diegenen die groote eer aan menschen
verleend hadden. (Luc. 16: 15) H et overblijfsel van
vleeschelijk Israël werd gered, en evenzoo wordt een
overblijfsel van geestelijk Israël gered als de H eer in
den tem pel verschijnt om te oordeelen en het nieuwe
verbond jegens het overblijfsel in te wijden.
„E n nu, daarom zegt de H eer de G od Israëls alzóó
van deze stad, w aar gij van zegt: Zij zal overgeleverd
worden [ H erz. Vert., Zij wordt gegeven] in de hand
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des konings van B abel, door het zwaard en door den
honger en door de pestilen tie: Zie, Ik zal ze [het
overblijfsel van geestelijk Israël] vergaderen uit alle
de landen waarhenen Ik ze zal verdreven hebben in
m ijnen toorn en in m ijne grim m igheid en in groote
verbolgenheid; en Ik zal ze tot deze plaats [in A. D.
1919] w ederbrengen, en Ik zal ze zeker doen wonen;
en zij zullen m ij tot een volk zijn, en Ik zal hun tot
eenen God zijn; en Ik zal hun éénerlei hart en éénerlei
weg geven [hen aldus in eenheid in Christus brengen],
om Mij te vreezen alle de dagen hun ten goede, m its
gaders hunnen kinderen na hen [d at w il zeggen,
diegenen die vooraf voorschaduwd zijn door de Moabietische vrouw R uth ] : en ik zal een eeuwig verbond
[het nieuwe verbond, hetw elk met Jezus als M iddelaar
voor het overblijfsel van natuurlijk Israël d at geeste
lijk werd, gesloten en ten opzichte van het overblijfsel
van geestelijk Israël van den tegenwoordigen tijd
ingewijd is] m et hen m aken, dat Ik van achter hen
niet zal afkeeren, op d at Ik hun w eldoe; en ik zal
m ijne vreeze in hun h art geven, dat zij niet van m ij
afwijken. Ja , Ik zal m ij over hen verblijden, dat Ik
hun w eldoe; en Ik zal ze zekerlijk (kantteekening
getrouw elijk) in dit lan d planten, met m ijn gansche
h art en m et m ijne gansche ziel.” — Je r. 32: 36-41,

Eng. Vert.

B ij het vergaderen van het overblijfsel en diege
nen op wien H ij toornig was en w aarvan Hij zijn
toorn in 1919 afkeerde, begon Jeh ova d aar m et de
vervulling van de p rofetie van Psalm 50: 5. A l de
belijdenden hadden te dien tijde een verbond m et
God gem aakt door offerande, hetgeen een voorw aarde
is, voorafgaande aan het ingaan in het nieuwe ver
bond. Zij hadden hun recht om op aarde als menschelijke schepselen te leven, opgeofferd ten tijde dat zij
van God verwekt werden, m aar d aar zij niet met
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stoutm oedigheid de boodschap der w aarheid verkon
digden, was God toornig op hen, en nu keert Hij zijn
to o m bij de kom st van den H eer tot zijn tem pel
van hen af, zooals door den p rofeet Je sa ja verklaard
wordt. (Zie Je sa ja 12: 1) Noch n atuu rlijk Israël, noch
de w ereld der m enschheid in het algem een offeren
hun recht op m enschelijk leven op, en daarom treden
zij niet toe tot een verbond m et offerande en zijn
dus niet degenen die in het nieuwe verbond gebracht
w orden en met wien het nieuwe verbond gem aakt of
ten opzichte van wien het ingewijd wordt.
In 1914 p laatste G od den rechtm atigen regeerder
der wereld op zijn troon, en te dien tijde was de
„C hristen h eid” of het m oderne Babylon uit de hem el
sche gunst gevallen, betreffende welk feit Jerem ia in
hoofdstuk 5 0 :2 ,3 profeteerde. D aar begon de „d a g
van Jeh ova” , waarvan geestelijk Israël gedurende het
begin in verslagenheid verkeerde. Betreffende dit liet
Jeh ova zijn profeet schrijven: „In die dagen en ter
zelfder tijd, spreekt de Heer, zullen de kinderen van
[geestelijk] Israël kom en, zij en de kinderen van
Ju d a [diegenen die in aanm erking voor het konink
rijk, het koninklijk huis, kom en] te zamen, w ande
lende en w eenende: zij zullen henengaan [na hun
verslagenheid van 1918], en den Heer hunnen God
zoeken. Zij zullen den weg n aar Zion vragen [Zij zul
len inlichtingen over Zion in winnen, Herz. Vert.] met
hun aangezichten herw aarts [nu dat de opbouw van
den tem pel begonnen is ], zeggende: Kom t, en laat ons
[in eenheid in Christus] onszelf toevoegen [K om t gij,
en sluit u aan, H erz. Vert.] aan den H eer in een
eeuwig verbond [Herz. Vert., eeuwigdurend verbond]
dat niet zal worden vergeten.” — Je r. 50: 4, 5. Eng. Vert.
Deze Sch riftplaats drukte den wensch van de vol
kom en gewijden uit, getrouw te zijn aan het nieuwe
verbond als het volk d at uit de natiën voor Jeh o v a’s
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naam genomen is. D oor tot den H eer te kom en en
n aar Zion, de organisatie van J e hova, te vragen, ver
binden diegenen die in aanm erking voor het konink
rijk kom en zich, getrouw te zijn. H et nieuwe verbond
wordt jegens hen ingewijd en ook worden zij in het
koninkrijksverbond opgenom en, d aar zij tot een deel
van G od’s hoofdorganisatie gem aakt en gezalfd zijn
en hun opgedragen is een bijzonder werk in zijn naam
te doen. B etreffen de dit is de profetie geschreven:
„B ek eert u, gij afkeerige kinderen, spreekt de Heer,
w ant Ik heb u getrouwd, en Ik zal u aannem en, één
u it eene stad en twee u it een geslacht, en zal u brengen
te Zion.” — Jer. 3: 14.
Gedurende den W ereldoorlog en in het bijzonder
de jaren 1917 en 1918, bevond geestelijk Iraë l zich
in een woestijn-toestand. V urige beproevingen kwamen
over diegenen die aan den H eer gewijd waren, en
een scheidingsw erk volgde. D oor die verdrukking heenkom ende, werden diegenen die tot op dien tijd aan
den H eer getrouw bevonden werden, onder de ver
plichtingen van het nieuwe verbond gebracht. „E n
Ik zal ulieden [geestelijk Israël] onder de roede [de
K on in klijke autoriteit van Christus Jezu s u it Zion,
gezonden om te regeeren en nu in den tem pel om
de zonen van Levi te reinigen] doen doorgaan, en
Ik zal u brengen onder den band des verbonds [dat
w il zeggen het nieuwe verbond]. D aartoe zal Ik, die
w ederspannig zijn en die tegen M ij overtreden, uit
ulieden uitzuiveren, Ik zal ze uit h et land hunner
vreem delingschappen uitvoeren, en zij zullen in het
landschap Israëls n iet wederkomen, en gij zult weten
dat Ik de H eer ben.” (Ezech. 2 0 :3 7 ,3 8 ) D it schei
dingsw erk begon en ging voort tot de reiniging van
h et h eiligdom voltooid werd.
Diegenen die in den tem pel gebracht zijn en jegens
wien het nieuwe verbond ingewijd werd, zijn gezalfd.

ZIJN

VERBONDEN

255

hetgeen beteekent dat hun opgedragen is, een bij
zonderen dienst voor den naam van J e h ova te ver
rich ten ; zooals er geschreven staat: „D e geest van
den H eere God is op m ij; om dat de H eer m ij gezalfd
h eeft om te prediken.” (Jes. 61: 1, Eng. V ert.) B e
treffende deze gezalfde groep zegt Jeh ova vervolgens
door zijn profeet: „M aar gij zult de priesters van
Jeh ova genoemd w orden; menschen [zooals de Jonadabs] zullen u dienaren onzes Gods noem en; gij zult
de schatten der natiën opeten, en in hunne heerlijk
heid zult gij roem en.” (Jes. 6 1 :6 , A m . H erz. Vert.)
V óór dien tijd en in het bijzonder gedurende de ver
nederende toestanden die van 1917 tot 1919 bestonden,
h ad G od’s volk op aarde veel schande te verduren;
m aar d aar zijn toorn nu van hen a f gekeerd is, zegt
H ij:
„V oor uw dubbele schaam te en schande [een
dubbel deel van den geest of goddelijke gunst, zoo
als door E lisa ontvangen] zullen zij ju ich en over
hun d eel: daarom zullen zij in hun land [erfelijk]
het dubbele [in dezen gelukkigen toestand een
dubbel deel van den geest] bezitten ; zij zullen
eeuwige vreugde [de vreugde des Heeren, d aar zij
in deze vreugde ingegaan zijn op uitnoodiging van
Christus Jezus, welke gelukkige toestand betrekking
heeft op ,hun lan d ’] hebben. W ant Ik de H eer
heb het recht [hetw elk voltrokken werd in den
tem pel m et het oordeel d at bij het huis des H eeren
begon] lief, Ik h aat den roo f in het bran doffer, en
Ik zal geven dat hun w erk in w aarheid zal z ijn ;
en Ik zal een eeuwig verbond m et hen m aken [in
w ijden]. E n hun zaad [de ware Ju d eërs] zal onder de
[heidenen, A m . H erz. V ert.; w aaronder zij getuigen
voor Jeh ova zullen zijn] bekend worden, en hunne
nakom elingen in het m idden der volkeren ; allen die
hen zien zullen [d at wil zeggen hen als Jeh o v a’s
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knechten zullen onderscheiden] zullen ze kennen, dat
zij zijn een zaad [Je h o v a’s w aarachtig volk, uitge
kozen voor zijn naam ] dat de H eer gezegend heeft.”
(Jes. 61: 1, 6-9) De natuurlijke feiten of dingen die
over Jeh ova’s w aarachtig volk gekomen zijn, verster
ken sedert 1919 ten volle de gevolgtrekking die h ier
boven betreffende de Sch riftp laats uitgedru kt is. D ie
genen die in het verbond opgenom en zijn, zijn in
de vreugde des Heeren ingegaan en verheugen zich
nu zeer dat zij het voorrecht hebben, getuigenis voor
zijn heiligen naam te geven; en anderen die niet van
het kon in klijk huis zijn, zien dat deze ernstigen en
getrouwen Je h o v a’s getuigen zijn, en erkennen hen
als het gezegende zaad van Jehova.

„V erbond des V redes”
N a in den tem pel gebracht te zijn, en dus vol
gende op de inw ijding van het nieuwe verbond, kwam
Jeh ova’s getrouw overblijfsel in een toestand des vre
d es; daarom om vat de inw ijding van het nieuwe
verbond voor hen een „verbond des vredes” . H et
nieuwe verbond is gedurende de geheele offerperiode
van kracht geweest, m aar d aar het nu bij het op
bouwen van Zion ingewijd is, begon „h et verbond
m ijns vredes” . De natiën der aarde zijn zeer geschokt
en ontbinden zich in den tegenw oordigen tijd, en de
hooge plaatsen in de aardsche regeeringen worden
nedergew orpen en zijn in groote benauw dheid; m aar
diegenen die tot Jeh ova’s organisatie behooren, hebben
vrede. G od’s vrede b lijft m et zijn getrouw en; zooals
geschreven staat: „W ant bergen [koninkrijken der
aarde] zullen wijken, en heuvelen [de hooge m achten
daarvan] w ankelen, m aar m ijn goedertierenheid zal
van u [diegenen die van Zion zijn, G od’s hoofdor
ganisatie] n iet wijken, en het verbond m ijns vredes
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zal niet wankelen, zegt de H eer uw O ntferm er.” —
Je s. 54: 10.
Diegenen jegens wien het nieuwe verbond ingewijd
is, en die daarom in den tem pel zijn, zijn G od’s
volk, en de groote tegenbeeldige D avid is hun H oofd,
K on in g of R egeerder: „E n Ik de H eer zal hun tot
eenen God zijn, en m ijn knecht David zal V orst zijn
in het m idden van hen : Ik de H eer heb het gesproken,
E n Ik zal een verbond des vredes m et hen m aken, en
zal het boos gedierte uit het land doen ophouden;
en zij zullen zeker wonen in de woestijn en slapen
in de wouden.” (Ezech. 3 4 :2 4 ,2 5 ) Hoewel het ver
bond des vredes niet het nieuwe verbond is, is het
een verbond des vredes hetw elk Jeh ova aan diegenen
geeft, jegens wien het nieuwe verbond ingewijd is.
Zij die uit God’s vrouw, dat wil zeggen zijn or
ganisatie, geboren en nu in den tem pel zijn, worden
van God geleerd, en hun vrede is groot; zooals er
geschreven staat: „E n alle uwe kinderen zullen van
den H eer geleerd zijn, en de vrede uwer kinderen zal
groot zijn.” (Jes. 54: 13) De vijand zal voortgaan de
getrouwe getuigen van Jeh ova aan te vallen, m aar
zulke aanvallen zullen n iet veroorzaken, dat de ge
trouwen mensch of D uivel vreezen, evenmin zullen
de getrouwen nalaten om G od’s boodschap der w aar
heid stoutm oedig bekend te m aken. Zij zullen God
gehoorzam en en niet eenig mensch. H un geloof en
vertrouwen is in Jeh ova en zij weten dat hun sterkte
van Hem k o m t; daarom zijn zij in grooten vrede,
om dat zij weten dat G od’s beloften zeker zijn en dat
de vijand niet over hen zal zegevieren. Jeh ova heeft
betreffende deze getrouwen gezegd: „G een wapen dat
tegen u bereid w ordt zal voorspoedig zijn; en alle
tong die in het gericht tegen u opstaat, zult gij ver
doemen. D it is de erve der knechten des Heeren,
9
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en hun gerechtigheid is uit m ij, zegt de H eer.” —
Jes. 54: 17, H erz. Vert.

De Tem pel geopend
H et w etsverbond h ad de ark des verbonds, en het
nieuwe verbond heeft een overeenkom stige grootere.
(H ebreën 9 : 1-5, 23, 24) D it is een ander bewijs dat
het nieuwe verbond in het bijzonder op geestelijk
Israël van toepassing is. De kom st van den Heere
Jezu s tot den tem pel in 1918 kenm erkt de opening
van den tem pel in den hem el, en d aarn a volgt de
inw ijding van het nieuwe verbond. B etreffen de dit
staat er geschreven: „E n de tem pel Gods in den
hem el is geopend: en de ark zijns verbonds is gezien
in zijn tem p el; en d aar volgden bliksem en, en stem 
m en, en donderslagen en een aardbeving, en groote
h agel.” (Openb. 11: 19, H erz. V ert.) De tegenw oordig
heid van de ’ark in den tem pel des hem els’, zooals
in deze Schriftp la a ts verm eld wordt, wijst d aar op
de tegenw oordigheid van Jehova, voorgesteld door den
Heere Jezus Christus, den grooten M iddelaar en R ech
ter en Inw ijder van het verbond, die tot den tem pel
gekomen is. B ij de inw ijding van het wetsverbond
te Sin aï h ad er een groot schudden der aarde plaats
en „d a a r w aren donderslagen en bliksem en” . (E x. 19:
1 6 - 1 9 ; 2 0 :1 8 ) Evenzoo bij de opening van den
tem pel in den hem el, hetgeen de inw ijding van het
nieuwe verbond kenm erkt, „volgden er bliksem en, en
stemmen, en donderslagen, en een aardbeving, en
groote h agel” . Deze sym bolische ta a l zegt w at er ging
gebeuren, in het bijzonder m et betrekking tot G od’s
volk. — L icht, B oek Eén, bldz. 233, 234, D uitsche
Uitgave.
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Eunuchs en Vreem delingen
T en tijde van de kom st van den Heere Jezu s tot
den tem pel om te oordeelen, en de inw ijding van het
nieuwe verbond, was er een groep van zijn getrouwe
navolgers die voorschaduw d of afgebeeld werden door
den getrouwen M ordechai. (E ster 2 : 5 —7) A nderen
kw am en tot een kennis van de w aarheid en werden
n a 1919 in het verbond gebracht, m aar deze laatsten
schijnen duidelijk voorschaduw d te worden door de
„eunuchs” en „vreem delingen” , verm eld door den pro
feet Je sa ja , die in het huis des Heeren gebracht wer
den. Onder de n atuurlijke Israëlieten bevonden zich
eunuchs, en dezulken m oeten vreem delingen en vreem 
den geweest zijn, om dat de Hebreeuw sche wet verbood
dat een Israëliet tot eunuch gem aakt zou worden en
iem and die in dien toestand was, kon niet in G od’s
tegenbeeldige organisatie opgenom en worden. B lijk 
b a a r werden de vreem delingen tot eunuchs gem aakt
opdat zij het n atuurlijke geslacht van Israël niet
konden bevlekken.
M aar die eunuchs onder de Israëlieten, die ijverig
trachtten het wetsverbond te houden, ontvingen de
gunst des Heeren, w aarvan geschreven staat: „W ant
alzoo zegt de H eer van de gesnedenen [eunuchs] [die
vreem delingen m oeten geweest zijn] die m ijne sab
batten [van het wetsverbond en voorbeeldig van het
nieuwe verbond] houden, en verkiezen hetgeen waar
Ik lust toe heb, en vasthouden aan m ijn verbon d;
Ik zal hun ook in m ijn huis [Jeh ov a’s koninklijke
organ isatie] en binnen m ijne m uren eene plaats en
eenen naam [een nieuwen naam ] geven, beter dan
der zonen en dan der dochteren [die deze zonen en
dochteren zouden kunnen gehad hebben, indien zij
getrouw geweest w aren] eenen eeuwigen naam [nieu
wen naam ] zal ik een ieder van hen geven, die niet
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uit geroeid zal worden.” (Je s. 5 6 :4 ,5 ) De „eeuw ig
durende naam die niet uitgeroeid zal worden” hier ver
m eld, neem t duidelijk betrekking op den nieuwen
naam welken Jeh ova God aan diegenen geeft jegens
wien H ij het nieuwe verbond ingew ijd h eeft en die
tot leden van het koninklijk huis gem aakt zijn en
die Jeh o v a’s getuigen worden, aan wie door Hem op
gedragen is, getuigenis voor zijn n aam a f te leggen.
D ezelfde regel die gem aakt is om op vreem de
lingen van toepassing te zijn, toont aan, d at er bij
Jeh ova geen onderscheid des persoons is die hun liefde
en gehoorzaam heid aan Hem openbaren. „E n de
[zonen der] vreem den [E n de vreem delingen, H erz.
V ert.], die zich tot den H eer voegen, om Hem te
dienen en om den naam des Heeren lief te hebben,
om H em tot knechten te zijn; al wie den sabbat
houdt dat hij dien niet ontheiligt, en die aan m ijn
verbond vasth ouden ; die zal Ik ook brengen tot
mijnen heiligen berg [Zion, G od’s h eilige organisatie],
en Ik zal ze verheugen in m ijn bedehuis [G od’s tem 
p e l], hunne bran doffers en hunne slach toffers zullen
aangenaam wezen op m ijn a ltaa r; w ant m ijn huis zal
een bedehuis genoem d worden voor alle volkeren.”
(Jes. 56: 6, 7) De laatste woorden van dit vers, „voor
alle volkeren” , sluiten b lijk b aar de klasse in, afgebeeld
door R uth , die een vreem delinge was en in het huis
van n atuu rlijk Israël gebracht werd. „G o d de Heer,
die de verdrevenen Israëls [w aarm ede het overblijfsel
bedoeld wordt dat God in 1918 goedkeurde] vergadert,
spreekt: Ik zal tot hem nog m eer [de R uthklasse
en ook de Esth erklasse, die na 1918 kw am ] vergaderen,
nevens degenen [d at wil zeggen, nevens het oorspron
kelijke overblijfsel, voorschaduw d door M ordech aï en
N aom i] die tot hem vergaderd zijn.” — Je s. 56: 8,

Eng. Vert.

R uth was een M oabietische en daarom een vreem 
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delinge voor Israël en zijn w etten; m aar toen Ruth
vrijw illig aanbood n aar Bethlehem te gaan m et de
kinderlooze N aom i, en d at zonder het vooruitzicht
op een aardsch huw elijk en niets w aarop zij de hoop
kon baseeren om te trouwen en kinderen voort te
brengen, m aakte R uth zich toen en d aar gelijkw aardig
aan een eunuch en den vreem deling, verm eld in de
voorgaande profetie van Je sa ja .
Diegenen jegens wien het nieuwe verbond bij de
kom st van den H eere Jezu s tot den tem pel ingewijd
werd en die daarom in den tem pel gebracht en gezalfd
werden, werden tot bekw am e dienaars van het verbond
gem aakt, om diegenen te dienen die daarna in het ver
bond gebracht zouden worden, zooals R uth en Esther,
dat wil zeggen, de klasse voorschaduw d door Ruth en
Esther. De nu w elbekende feiten toonen aan, dat zeer
velen tot een kennis van de w aarheid kwam en, zich
w ijdden, en sedert 1922 Jeh ova’s getuigen zijn gewor
den, en deze feiten versterken de voorafgaande ge
volgtrekking over deze Sch riftplaats. Wij m oeten ook
in gedachte houden dat de „groote sch aar” sam en
gesteld is uit een klasse van personen die zich gewijd
heeft om G od’s wil te doen, m aar nooit aan den roep
van het koninkrijk beantw oord heeft en dat de H eer
h aar derhalve ook nooit in het verbond voor het
hem elsche koninkrijk opgenom en heeft. D erhalve werd
het nieuwe verbond ook niet ten aanzien derzulken
bekrachtigd en werden zij geen „bekw am e dienaars”
van dat verbond. Degenen die in de Sch rift als „g e
vangenen” genoem d worden, behooren tot die klasse,
en de ,bekw am e dienaars van het nieuwe verbond’
m oeten ook de bedienaars zijn voor de „gevangen”
klasse of „groote sch aar” . D it is een van de werken
die het getrouwe overblijfsel nu op aarde verricht. —
Jes. 42 : 6 ,7 ; 49: 8, 9.
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Diegenen die door R uth en E sth er a f geheeld zijn
en na 1918 toetraden, worden ook bekw am e dienaars
van het nieuwe verbond en hebben deel in dezen
dienst, zooals hiervoor verm eld wordt. V oordat iem and
een bekw aam dien aar van het nieuwe verbond kon
worden, m oest hij tot rijpheid in Christus gebracht
en in w erkelijkheid een ouderling en dien aar worden,
nam elijk voor degenen die geestverwekt zijn en tot de
Jo n ad ab k lasse behooren, en dit is een verder bewijs,
dat het nieuwe verbond begrensd is tot geestelijk
Israël.

K etura
A brah am had zes zonen van K etura. (Gen. 25: 1, 2)
W at voorschaduw de K etu ra en welke verw antschap
bestond er tusschen h aar en h aar zonen en het verbond
van Je h o v a ? E r is gezegd dat deze zes zonen die
A braham door K etu ra verkregen had, voorbeeldig de
vele volkeren der w ereld voorstelden, die tenslotte de
herstellingszegeningen van leven onder de regeering
van Christus zullen verkrijgen, en daarom was K etura
een voorbeeld van het nieuwe verbond, dat de kinde
ren der herstelling voortbrengt. Deze gevolgtrekking
w ordt niet door de H eilige Sch rift ondersteund, om
ten m inste twee goede en voldoende redenen, n am e lijk :
(1) H et nieuwe verbond h ad geen betrekking op de
w ereld der m enschheid in het algem een, om dat het
door Jeh ova gebruikt wordt om uit de heidenen een
volk voor zijn naam te kiezen, welk volk, als het
bew ijst getrouw te zijn, m et Christus Jezu s in de
rechtvaardiging van Jeh ova’s naam w ordt verbonden;
en al dezulken zijn kinderen van Je h o v a ; (2) Diegenen
die de aardsche zegeningen van m enschelijk leven
zullen verkrijgen, zullen de kinderen van Christus zijn
en niet van Jehova. D it wordt defin itief bewezen door
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h et feit dat de getrouwe m annen van ouds die de
zichtbare regeerders op aarde zullen worden, de kin 
deren van Christus en onder zijn direct oppertoezicht
zullen zijn. (Ps. 45: 16; Jes. 9 : 6) Wees verzekerd,
dat alle leven van Jeh ova G od u itg a at; m aar Jeh ova
h eeft Christus Jezu s m et de m acht en autoriteit be
kleed, leven aan de aardsche klasse te geven en hij
w ordt in de H eilige Sch rift aangeduid als „D e eeuwige
V ader” . K etu ra’s kinderen waren n iet door Izaak, die
een voorbeeld van Christus Jezus was, m aar door
A brah am , die Jeh ova God zelf afbeeldde, verwekt.
Om deze reden ziet men dat de zes zonen van K etu ra
de aardsche of m enschelijke klasse niet konden voor
stellen.

De Feiten
De aartsvader A brah am h ad één vrouw, genaam d
Sara, en twee bijwijven, w aarvan de eerste H agar en
de tweede K etu ra was. G edurende langen tijd was
S ara onvruchtbaar en A brah am nam de dienstm aagd
van Sara, H agar, als een plaatsvervangster voor Sara,
en door h aar werd Ism aël geboren. L a te r toen A b ra
ham oud was, werd Sara, zijn echte vrouw, een zoon
geboren, dien A brah am Izaak noem de. Toen S ara 127
jare n oud was, stierf zij. D rie jaren na h aar dood
trouw de Izaak Rebecca. N a het huw elijk van Izaak
en R ebecca, trouw de A brah am en h ad zes zonen:
„A brah am nam nogm aals een vrouw, K etu ra ge
naam d.” (Gen. 25: 1, Leidsche V ert.) Op den tijd dat
deze zonen van A brah am en K etu ra geboren werden,
was A braham een zeer oud man. Deze feiten zijn
belangrijk om beschouw d te worden, om te bepalen
wat de zonen van K etu ra voorstelden.
Indien de zonen van A braham door K etu ra niet
de aardsche klasse die m et leven gedurende de re
geering van Christus gezegend zouden worden, af-
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beeldden, w at beeldden zij dan a f? E erst geven wij
in bet kort antwoord op de vraag en d aarn a volgt
het Sch riftu urlijk argum ent ter ondersteuning d aar
van. H et antw oord d at redelijk is en door de H eilige
Sch rift ondersteund wordt, is d it: De zes kinderen
van A brah am bij K etu ra beeldden diegenen a f die in
het nieuwe verbond gebracht zijn na de geboorte van
het K on in krijk („b e t m annelijk kin d ” ) en die aan 
geduid worden als ,andere kinderen’ van Zion die na
de geboorte van het „m ann elijk kin d ” geboren worden.
B etreffen de d it werd de profetie geschreven: „E e r zij
barensnood had, heeft zij g eb aard ; eer h aar sm art
overkwam, zoo is zij van een jongsken verlost. Wie
heeft ooit zoo iets gehoord, wie heeft iets dergelijks
gezien? Zoude een land kunnen geboren worden op
eenen éénigen dag, zoude een volk kunnen geboren
worden op eene éénige reize? M aar Zion heeft weeën
gekregen, en zij heeft h are zonen gebaard.” (Jes. 66:
7 ,8 ) H et „m annelijk kin d ” werd in 1914 uit G od’s
organisatie of vrouw geboren. (Openb. 12: 1-5) (Zie
L icht, Boek Eén, bldz. 242, D uitsche uitgave) H aar
,andere kinderen’, in het bijzonder het overblijfsel,
worden later en na de kom st van den H eere Jezus
tot den tem pel en bij het begin van het opbouwen
van Zion, uit Zion geboren, hetgeen plaats h ad in 1918.

Zijn Organisatie
Jeh ova h eeft één universeele organisatie, welke
door Sara, de echte vrouw van A brah am , w ordt voor
gesteld ; en dit w ordt d efin itief door de p rofetie be
paald . (Jes. 5 4 : 1-5) De echtelijke verw antschap
tusschen A brah am en S ara beeldde de verw antschap
tuschen Jeh ova en zijn „vrouw ” af, welke vrouw zijn
kinderen van de h oofdorganisatie of het koninkrijk
voortbrengt, en Zion genaam d wordt. — Je s. 54: 13.
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A brah am h ad één echte vrouw en twee bijwijven.
H et eene bijw ijf H agar, stelde de natie Israëls n aar
h et vleesch voor, dat geen volk voor den naam van
Jeh ova voortbracht. D it w ordt defin itief vastgesteld
door het geïnspireerde getuigenis van den apostel
P aulus, zooals uiteengezet is in G alaten. De zonen
van God welke later voortgebracht zijn en welke een
volk voor den naam van Jeh ova vormen, worden door
de zes zonen van A brah am bij K etu ra voorgesteld.
D e Sch riftp laats zegt niet, d at S ara en H agar voor
beelden van de twee verbonden waren, zooals wij
zoo dikw ijls verklaard hebben, m aar zegt, dat H agar
en h aar zoon het verbond op Sin aï voorstelden en
dat Sara en h aar zoon datgene voorstelden wat uit
G od’s organisatie of Jeruzalem geboren wordt, dat
boven is. De apostel zegt, d at dit dingen zijn, die
andere beduiding hebben, d at wil zeggen, datgene wat
h ier door deze twee vrouwen en hun nakom elingschap
w ordt voorgesteld, dus een m iddel dat gebruikt wordt
om iets w erkelijks voor te stellen of a f te beelden.
De apostel zegt: „W ant d aar is geschreven, dat A bra
h am twee zonen had, éénen uit de dienstm aagd en
éénen uit de vrije. M aar gene die uit de dienstm aagd
was, is n aar het vleesch geboren geweest; doch deze
die u it de vrije was, door de beloftenis. Hetw elk
dingen zijn die andere beduidin g hebben. W ant deze
zijn de twee verbonden: het ééne van den berg Sinaï,
tot dienstbaarheid barende, hetw elk is H agar. W ant
dit, nam elijk H agar, is Sin aï, een berg in A rabië,
en kom t overéén m et Jeru zalem dat nu is, w ant zij
is dien stbaar m et h are kinderen. M aar Jeruzalem dat
boven is, dat is vrij, hetwelk onze m oeder is.” — Gal.
4 : 22—26, R oth.
O nm iddellijk volgend op het bovenstaande ci
teert de apostel u it de p rofetie van J e s a ja 54: 1, aantoonende d at Sara G od’s organisatie, Jeruzalem ge
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naam d, voorstelde en door zijn „vrouw ” afgebeeld
werd. A brah am ’s verw antschap tot zijn vrouw en zijn
twee bijwijven illustreert G od’s verw antschap tot zijn
verbonden, welke een m iddel zijn dat gebruikt wordt,
om zijn voornemen om een naam voor zichzelf te
verkrijgen, na te kom en. S ara en h aar zoon illustreeren
of beelden af het onvoorw aardelijke verbond dat J e 
hova m aakte, en d at inhield, dat Hij „h et zaad” zou
voortbrengen. D it zaad van belofte wordt door Izaak
voorschaduwd, hetw elk Christus Jezu s is. H agar en
h aar zoon stellen voor of beelden zinnebeeldig af
het wetsverbond, hetgeen G od aan zijn oorspronke
lijke belofte verbond, w aarvan het doel was n atuu rlijk
Israël een gelegenheid te geven een volk voor zijn
naam voort te brengen, m aar welk verbond faalde,
door het feit dat Israël door onvolm aakte m enschelijke
schepselen gevormd werd. D it m islukken van het ver
bond wordt door het fe it dat H agar’s zoon „n a ar
het vleesch geboren” was, geïllustreerd. W at aan het
wetsverbond ontbrak, verschafte het nieuwe verbond,
nam elijk, een volk voor zijn naam .
H et ,A braham ietische verbond’ was in derdaad een
onvoorw aardelijke verklaring van Jeh o v a’s voornemen
om een zaad voort te brengen, en door A brah am en
zijn vrouw Sara te gebruiken, beeldde G od a f hoe
Hij een zaad zou voortbrengen, hetwelk afgebeeld
of geïllustreerd w erd door Izaak. God liet toe, dat
Sara gedurende langen tijd en tot zijn bestem den tijd
om het tegenbeeldige zaad voort te brengen, onvrucht
b aar zou zijn. Gedurende die tijdsperiode kw am H agar
in de p laats van S ara of werd verbonden m et de
A braham ietische huishouding, opdat zij een erfgenaam
voor A brah am m ocht voortbrengen. De zoon van H agar
was niet de erfgenaam der belofte, en b lijk b aar was
het voornaam ste doel van deze schikking om te laten
zien, dat het ,beloofde zaad ’ slechts door de wonder
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lijke m acht van Jeh ova voortgebracht zou kunnen
worden. T e bestem der tijd brach t Sara het voorbeel
dige zaad voort, en dit was het gevolg van de u it
oefening van Jeh ova’s w onderbaarlijke m acht. De ge
boorte van dien zoon was een bevestiging van het
verbond. Izaak was een voorbeeld van Jezus Christus,
den Zoon van Jeh ova G o d ; en ten tijde van den doop
van Jezus, en toen de h eilige geest in den vorm van
een d uif uit den hem el nederdaalde en op Jezus
neerstreek en de stem u it den hem el gehoord werd,
die zeid e: „D eze is m ijn Zoon, m ijn Geliefde, in denw elke Ik m ijn w elbehagen heb,” bracht het A b ra
ham ietische verbond d aar het werkelijke, ware zaad
van belofte voort. (M atth. 3: 16,17) Izaak alleen was
het voorbeeld van Christus Jezus, die het beloofde
zaad is ; zooals er geschreven staat: „In Izaak zal
uw zaad genoem d worden.” — Gen. 21: 12; Rom . 9 : 7.
H et verbond van Jeh ova met A braham werd later
m et Izaak en vervolgens m et Ja k o b bevestigd, en
daarn a m et de tw aalf stam m en van Israël (Ju d a ),
en in het bijzonder in h et wetsverbond. „H ij gedenkt
aan zijn verbond tot in eeuwigheid, aan het W oord
dat H ij ingesteld heeft, tot in duizend geslachten;
het verbond d at Hij m et A brah am heeft gem aakt,
en zijnen eed aan Iz a a k ; welken Hij ook gesteld
h eeft aan Ja k o b tot eene inzetting, aan Israël tot
een eeuwig verbond.” (Ps. 105: 8-10) „G o d gedacht
aan zijn verbond m et A brah am , m et Izaak, en m et
Ja k o b .” (Ex. 2 : 24) Jeh ova voerde de voorzieningen
u it van het A braham ietische verbond jegens Abrah am ’s vleeschelijke nakom elingen door hen u it Egypte
door m iddel van Mozes en het wetsverbond te ver
lossen, en door de heidenen voor hen in het lan d
K an aan u it te drijven. „T oen zeide Hij [Je h o v a], Zie,
Ik m aak een verbond: voor uw gansche volk zal ik
wonderen doen, die niet geschapen zijn op de gansche
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aarde, noch onder eenige volkeren [noch ten behoeve
van eenig v o lk ], alzoo dat dit gansche volk, in welks
m idden gij zijt, des H eeren werk zien zal, dat het
schrikkelijk is, hetw elk Ik m et u doe. O nderhoud
gij hetgeen dat Ik u heden [de dag van de inw ijding
van het wetsverbond te Sin aï] gebied: zie, Ik zal
voor uw aangezicht uitdrijven de Am orieten en de
H ethieten en de Ferezieten en de Hevieten en de
Jebusieten. Sch rijf u deze w oorden; want n aar luid
dezer woorden heb Ik een verbond m et u [Mozes,
die een voorbeeld van Christus Jezus was] en m et
Iraë l [dat een voorbeeld van geestelijk Israël was,
m et inbegrip van het overblijfsel] gem aakt.” — Ex.
34: 1 0 ,1 1 ,2 7 .
In harm onie m et het bovengenoem de beeld be
vestigde Jeh ova het A braham ietische verbond m et het
w are zaad, dat wil zeggen, m et Jezus Christus, door
m et hem het nieuwe verbond te m aken. Door Jezus
Christus, den M iddelaar, bevestigde Jeh ova het A bra
ham ietische verbond op dezelfde wijze m et de leden
van het lichaam van Christus Jezus, dat wil zeggen,
m et geestelijk Israël, n am elijk, door een nieuw ver
bond, hetwelk in het bijzonder Jeh ova’s voornemen
betreffende d it zaad van A braham in het licht stelde.
H et nieuwe verbond is daarom ondergeschikt aan of
verbonden m et het A braham ietische verbond, evenals
het achterste deel van de efod van den priester m et
het voorste deel daarvan verbonden was. (Ex. 28: 4 -7 )
D it bevestigt verder de gevolgtrekking dat het nieuwe
verbond een m iddel is, hetw elk door Jeh ova gebruikt
w ordt om een volk voor zijn naam voort te brengen,
hetw elk verbonden zal zijn m et en door aannem ing
een deel zal worden van het zaad van A braham en
in de rechtvaardiging van Jeh ova’s naam zal deel
hebben.
Sara h ad één zoon, en d aarn a stierf zij. D it be-
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teekende niet het einde van h et A braham ietische
verbond, noch het einde van Jeh ova’s organ isatie;
om dat deze niet eindigen. V an af den tijd van h aar
dood, w ordt Sara niet lan ger in het beeld gebruikt,
d aar zij na h aar dood n atuu rlijk geen kinderen m eer
kon voortbrengen. Sara stierf zevenendertig jaren na
de geboorte van Izaak en drie jare n voor het huwelijk
van Izaak m et R ebecca; w ant Izaak was veertig jaren
oud, toen hij trouwde. (Gen. 25: 20) Toen nam
A brah am , n ad at Izaak m et R ebecca getrouwd was,
en m eer dan drie jaren na den dood van Sara, een
vrouw, en h aar naam was K etura. (Gen. 24: 67 ; 25: 1)
N a den dood van Sara kwam K etu ra in de plaats
van S ara om A brah am m eer kinderen voort te bren
gen, evenals Ruth de M oabietische vrouw in de plaats
kw am voor de b ejaard e Joodsch e N aom i voor de ge
boorte van een zaad. (Ruth. 3: 1-18; 4 : 1—17) K etura
m oet daarom G od’s organisatie afbeelden, m aar niet
h et nieuwe verbond. Zij m et h aar zonen beeldden
tezam en G od’s organisatie af, welke andere zonen zij
na de geboorte van het m annelijk kind voortbrengt.
D aar A braham een oud m an en ook Sara te oud
was om kinderen voort te brengen, verrichtte Jehova
een wonder m et hen, w aarvan de ontvangenis en ge
boorte van den zoon Izaak het gevolg was. H ieruit
volgt daarom d at de zes zonen van A brah am bij
K etu ra, m eer dan veertig jare n na de geboorte van
Izaak geboren, ook zonen waren die door de wonder
b aarlijk e m acht van Jeh ova voortgebracht werden.
„A angaan d e de w onderbaarlijke geboorte van Izaak :
(G elijk geschreven staat: Ik heb u tot een vader van
vele volken g e ste ld ); voor Hem aan welke hij ge
loofd heeft, nam elijk God die de dooden [A brah am ’s
m acht om S ara vruchtbaar te m aken was dood, en
G od m aakte deze m acht op w onderbaarlijke wijze
levend] levend m aakt, en roep t dingen [w aarbij A bra
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ham inbegrepen w as] die niet zijn alsof ze waren,
[van toen af veranderde G od den naam A bram in
dien van A brah am , hetgeen ,vader van een groote
m enigte beteekent’, en dit deed H ij twee jare n voor
de geboorte van Izaak ] W elke tegen hoop op hoop
geloofd heeft, d at hij zoude worden een vader van
vele volken, volgens hetgeen gezegd w as: Alzoo zal
uw zaad wezen. E n hij heeft aan de beloftenis Gods
niet getwijfeld door ongeloof, m aar is gesterkt ge
weest in ’t geloof, gevende God de eer; en ten volle
verzekerd zijnde d at hetgeen beloofd was, H ij ook
m achtig was te doen.” (Rom . 4 : 17,18, 20, 21) „D aarom
zijn ook van éénen, en dat eenen verstorvene, zoovelen
in m enigte geboren als de sterren des hem els, en als
het zand dat aan den oever der zee is hetw elk
ontallijk is.” — H ebr. 11: 12.
A braham was honderd jare n oud toen Iza a k ge
boren werd, en zijn lichaam was toen zoo goed als
dood voor zoover het de verw ekking van kinderen
betrof, zooals in Rom einen vier geschreven staat;
daarom was zijn lich aam veertig jaren later in dit
zelfde opzicht dood, indien nog niet meer, en daarom
m oest Jeh ova zijn w onderbaarlijke m acht uitoefenen,
opdat A braham bij K etu ra zes zonen zou hebben, en
deed dit ook. (Gen. 25: 1 ,2 ; 1 K ron. 1: 32) H et was
door de w onderbaarlijke m acht van Jeh ova d at Jezus
Christus in het lichaam van de m aagd ontvangen en
daaru it later geboren werd. D ertig jare n d aarn a werd
Jezu s door de w onderbaarlijke m acht van Jeh ova als
de tegenbeeldige Izaak, het „z a ad van belofte” , voort
gebracht. (M atth. 3: 16,17) Ongeveer 1900 jare n later,
nam elijk in 1914, w erd het „m ann elijk kin d” , hetw elk
G od’s koninkrijk onder Christus is, uit G od’s vrouw
of organisatie geboren, en dit was ook door de w onder
baarlijk e m acht van Jeh ova. D oor dezelfde uitoefening
van de w onderbaarlijke m acht van Jeh ova brach t Zion,
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gesym boliseerd door G od’s „vrouw ” , andere kinderen
voort, in 1918 en daarop volgend. K etu ra schijnt
daarom duidelijk Zion a f te beelden in het voort
brengen van die andere kinderen n a de geboorte van
het m annelijk kind. — Je s a ja 66: 7-9.
D e zes zonen van K etu ra waren niet de zonen
van Izaak, m aar waren de zonen van A b rah am ; d aar
om konden de zonen van K etu ra diegenen die leven
op aarde verkrijgen en die hier een herstellingsklasse
genoem d worden, niet afbeelden, om dat zij, wien
m enschelijke volm aaktheid zal gegeven worden, de
zonen van den tegenbeeldigen Izaak zullen zijn. De
gevolgtrekking m oet daarom zijn, dat de zonen van
A brah am bij K etura de zonen van Jeh ova God, ge
boren door en voor zijn organisatie Zion, afbeeldden,
afzon derlijk en ap art van Christus Jezus. Zij die uit
de natiën als een volk voor G od’s naam genomen
zijn, zijn niet de kinderen van Christus, m aar zij
zijn de broederen van Christus en de zonen van God.
(H ebr. 2 : 11) De verw antschap van A brah am tot K e 
tu ra en h aar zonen beeldt daarom duidelijk de ver
w antschap van G od tot de ,andere zonen’ van Zion af.
Christus Jezu s alleen is de groote Boodsch apper
van het nieuwe verbond. N a de geboorte van het
„m an n elijk kind” , welke in 1914 plaatsh ad, en later,
nam elijk in 1918, kom t Christus Jezus, de B oodsch ap
p e r van het nieuwe verbond, tot den tem pel om te
oordeelen. (M al. 3 : 1 ) D aar bouwde Jeh ova door
Christus Jezus, den grooten B oodsch apper van het
verbond, Zion op, terw ijl Hij eerst de getrouwe goedgekeurden die lang geleden in het geloof gestorven
zijn, voortbracht, en d aarn a wordt later het getrouwe
overblijfsel op aarde in Zion gebracht en tot de
kin deren van G od gem aakt; en dit later bijeenver
gaderen wordt afgebeeld door de geboorte van de
zes zonen van K etu ra die de zonen van A brah am
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zijn, voorschaduwend de zonen van God. Christus
Jezus A L L E E N is het „zaad van A brah am ” over
eenkom stig het onvoorw aardelijk verbond. „N u zoo
zijn de beloftenissen tot A braham en zijn zaad ge
sproken. Hij zegt n iet: E n den zaden, als van velen;
m aar als van één: E n uwen zade, hetwelk is Christus.”
— Gal. 3: 16.

Door Aanneming
H et is waar, d at de apostel in ditzelfde hoofdstuk
zegt: „W ant zoovelen als gij in Christus gedoopt zijt,
h ebt gij Christus aangedaan. En indien gij van Christus
zijt, zoo zijt gij dan A braham s zaad, en n aar de be
loftenis erfgenam en.” (G al. 3: 27, 29) M aar de vraag
is: Hoe kom en zij in C h ristus? B lijk b a a r door aan
neming. A annem ing beteekent een anderen zoon in de
fam ilie brengen. De lichaam sleden van Christus beel
den een deel van het zaad van A brah am af, doordat
zij in Christus Jezu s gebracht zijn en in het huis van
God, w aarvan Christus Jezu s de Voornaam ste en het
H oofd is, ontvangen en aangenom en zijn. Zij komen
niet in het lichaam van Christus door hetgeen zij
verrichten. H et argum ent van den apostel in zijn brief
aan de G alatiërs is, dat in de volheid der tijden God
Jezu s uitzond om „degenen te verlossen die onder
de wet waren, op d at wij de aannem ing tot [zonen]
verkrijgen zouden. E n overm its gij [zonen] zijt, zoo
h eeft God den geest zijns Zoons [C hristus] uitgezon
den in uwe harten, die roep t: A bba, V ad er! Zoo
dan, gij zijt niet m eer een dienstknecht, m aar een
zoon; en indien gij een zoon zijt, zoo zijt gij ook
een erfgenaam Gods door Christus” . — Gal. 4 : 4 -7 .
W ederom zegt de ap ostel: „W ant gij hebt niet
ontvangen den Geest der dienstbaarheid w ederom tot
vreeze, m aar gij hebt ontvangen den Geest der aan 
nem ing [tot kin deren ], door welken wij roep en : A bba,
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V a d e r!” (Rom . 8 : 15) Vervolgens toont de apostel
duidelijk aan, dat de voltooiing van het brengen van
dezulken in G od’s fam ilie bij het opbouwen van Zion
plaatsh eeft. „E n niet alleen [z ij], m aar ook wijzelve
die de eerstelingen des Geestes hebben, wij ook zelve
zeg ik zuchten in onszelve, verwachtende de aannem ing
[tot kin deren ], nam elijk de verlossing onzes lichaam s.”
(Rom . 8 : 23) H et was van af het begin het voornemen
van G od deze andere zonen in zijn gezin op te nemen.
„D ie ons tevoren verordineerd heeft tot aannem ing
tot kinderen, door Jezus Christus in Zichzelven, n aar
het welbehagen van zijnen w il.” — E f. 1: 5.
Jeh ova zeide tot A brah am : „In Izaak zal uw zaad
genoem d worden.” (Gen. 21: 12) T en tijde van die
verklarin g door Jehova werden H agar en h aar zonen
verworpen. (G al. 4 : 2 9 , 3 0 ) Ongeveer veertig jaren
daarn a werden de zonen van K etura geboren. Izaak
is de zoon van God overeenkom stig de belofte, en
Izaak was een voorbeeld van Christus Jezus, di,e het
zaad van belofte is. Jezus, de tegenbeeldige Izaak, is
Eén, en de zes zonen door K etu ra zijn tezam en zeven,
hetgeen een goddelijk volkom en getal is, dat een
koninklijke fam ilie vormt.
De zonen van K etu ra konden niet m et Izaak ,al
datgene wat A braham h ad ’ erven, m aar A braham gaf
dezen zes zonen geschenken. (Gen. 2 5 : 5 , 6 ) Evenzoo
kunnen de leden van het lichaam van Christus niets
van zichzelf erven, om dat Christus Jezus Degene is
,welk en H ij [Jeh ov a] gesteld h eeft tot een erfgenaam
van alles’. (H ebr. 1 : 2 ) Christus Jezus erfde het ko
n inkrijk drie en een h alf ja a r vóór de kom st tot den
tem pel om te oordeelen en het opbouwen van Zion,
en dus drie en een h alf ja a r voordat de andere k in 
deren uit Zion geboren of in G od’s h oofdorganisatie
gebracht werden. Jezus Christus is dus „H et zaad van
A brah am ” . (H and. 3 : 25, 26) D oor het m iddelaarschap
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van Christus Jezus worden zijn broeders als een volk
dat voor Jeh ova’s naam uitgekozen is, voortgebracht,
en deze getrouwe broeders werden m edeërfgenam en
m et Christus Jezus door aannem ing en hun erfenis is
afh an k elijk van zekere dingen, n am elijk : „D ie Geest
getuigt m et onzen geest d at wij kinderen Gods zijn ;
en indien wij kinderen zijn, zoo zijn wij ook e rf
genam en, erfgenam en G ods en m edeërfgenam en van
C h ristu s; zoo wij anders m et hem lijden, opdat wij
ook m et hem verheerlijkt worden.” (Rom . 8 : 16,17)
M et andere woorden, alle lichaam sleden worden in
h et koninklijk huis aangenom en en voor eeuwig leden
van d at huis, op voorw aarde dat zij getrouw aan G od
zijn, hetgeen voor hen den sm aad en het lijden die
op Christus Jezus vielen, m et zich m edebrengt.
D e naam „K e tu ra ” is afgeleid van het grondw oord
„q a ta r” , hetgeen „rooken” beteekent, dat wil zeggen,
door vuur in geur veranderen. B ijn a steeds wordt
h et woord vertaald m et „w ierook branden” , ook „ o f
feran de branden” ; daarom beteekent de naam K etu ra
„w ierook” of „geuren d” . De schoone dichterlijke
Sch riftp laats betreffende Christus Je zu s’ kom st als
K on in g en R echter tot den tem pel zegt: „W at stijgt
d aar op u it de woestijn, aan een rookzuil gelijk,
om w olkt van m irre en w ierook, van allerlei specerijen
des k o o p m an s?” (H ooglied 3 : 6, Leidsche Vertaling)
A ls de Koning op zijn rustbed of „d raagstoel” (H erz.
V ert.) rijdt, wordt hij om ringd door zestig dappere
krijgslieden. (H ooglied 3 : 7 ,8 ) D e zonen van het k o 
n in klijk huis van God zijn vereenigd of gebracht in
de koninklijke organisatie van Jezu s Christus in den
tem pel. De naam K etu ra duidt daarom aan, dat de
andere kinderen van Zion, geboren of voortgebracht
in Zion n a de kom st van den K on in g en de geboorte
van h et koninkrijk, degenen zijn die ,altijd Gode op
offeren een offerande des lofs, dat is, de vrucht der
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lippen , die zijnen naam belijden’, n a het opbouwen
van Zion, volgend na 1918. (H ebr. 13: 15) V an af dien
tijd is dit offer, dat „voortdurend” is, nooit zoo door
den vijand stilgelegd als dit in 1918 gebeurde, m aar
die h oofdorganisatie gaat steeds voort den lof van
Jeh ova te zingen. (Openb. 8: 3) Diegenen die Jeh ova
en Christus Jezu s getrouw gehoorzam en en getrouw
hun plichten als dienaars van het nieuwe verbond u it
voeren, zijn „G ode een goede reuk van Christus” . —
2 Cor. 2 : 15.
Het „m ann elijk kind” werd in 1914 geboren; in
1918, bij de kom st tot den tem pel, zijn ten eerste
de getrouwe heiligen die in het geloof stierven en
die diegenen, die op aarde zijn, m oeten voorgaan,
voortgebracht, en daarna wordt het getrouwe over
blijfsel op aarde in den tem pel gebracht. H et brengen
van deze andere gunstgenooten in G od’s koninklijk
huis werd daarom duidelijk door de zes zonen van
A braham bij K etu ra voorschaduwd.
U it al dit Sch riftuurlijke bewijs, dat aan de feiten,
die door Jeh ova tew eeggebracht zijn, getoetst is, m oe
ten wij onw eerstaanbaar tot de gevolgtrekking kom en,
dat het nieuw e verbond niet een verbond is, dat ge
sloten werd voor de „h erstellin g” van n atuu rlijk Israël
of van eenig ander volk tot m enschelijke volm aaktheid,
m aar dat het nieuwe verbond Jeh o v a’s m iddel is dat
gebruikt w ordt om u it de verschillende volkeren een
volk voor zijn naam te nemen, en d at dezen die aldus
uitgekozen zijn en die hun trouw bewijzen, in het
gezin van God aangenom en worden, en daardoor leden
van zijn kon in klijk huis of koninklijke goedgekeurden
worden. Deze gevolgtrekking doet op geenerlei wijze
afbreuk aan de w aarheid, dat aardsche of m enschelijke
zegeningen voor de m enschen in het algem een ge
durende de regeering van Christus zullen kom en, m aar
geeft eerder de verzekering aan de w ereld der mensch-
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heid dat Jeh ova een goedgekeurd zaad zal hebben
om bet herstellings- of zegeningswerk te doen. H et
nieuwe verbond wordt ingewijd en is nauw verwant
m et het verbond voor het koninkrijk. H et is het konink
rijk dat Je h o v a’s naam volkom en zal rechtvaardigen.

„Z ijn V erbondsvolk”
Jeh ova zond Mozes als een rech tvaardiger van zijn
naam n aar E gypte. Mozes gaf het getuigenis van J e 
hova, zooals hem opgedragen werd en leidde vervol
gens de Israëlieten veilig uit E gyp te en door de R oode
Zee. D aar eindigde d at eene beeld. A an de andere
zijde van de R oode Zee en in de woestijn gebruikte
Jeh ova Mozes om andere profetische beelden te m a
ken, die te zijner tijd door den G rooteren Mozes,
Christus, vervuld zouden worden. H et beeld, dat Mozes
m aakte toen hij n aar E gyp te ging, begon in het ja a r
1914 in vervulling te gaan, zooals in een voorgaand
hoofdstuk verklaard werd. A ndere beelden, die door
Mozes, n ad at hij E gyp te verlaten had, gem aakt werden,
gingen in vervulling deels vóór dien tijd en deels na
dien tijd. E lk dezer beelden staat op zichzelf, om dat
elk beeld door Jeh ova gedicteerd en overeenkom stig
zijn wil gem aakt werd.
Jeh ova h at Mozes geboden, de Israëlieten n aar den
berg Sin aï te brengen, welke opdracht hij vervulde.
D aar bevestigde G od zijn verbond m et Israël, d at in
E gyp te begonnen was en het geslachte lam tot basis
had. Als m id d elaar legde Mozes de woorden van Jeh ova
aan het volk voor, en zij aanvaardden de voorw aarden
ervan. „E n Mozes kw am en riep de oudsten des volks,
en stelde voor hunne aangezichten alle deze woorden,
die de Heere hem geboden had. Toen antw oordde al
het volk gelijkelijk en zeide: A l wat de H eere gespro
ken heeft zullen wij doen! En Mozes brach t de woor
den des volks w ederom tot den H eere.” (Ex. 19: 7, 8)
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In dit verband kwam en de Israëlieten n adru kkelijk
overeen den wil Gods te doen.
N iem and kan tot God kom en dan door geloof in
het vergoten bloed van Christus Jezus. A ls een mensch
gelooft in het bloed van Jezus als G od’s voorziening
tot redding, treedt bij daardoor in een verbond om den
wil Gods te doen. De grondslag van dat verbond is
het bloed van het Lam , dat de zonde der wereld weg
neem t, welk L am voorschaduw d werd door het p asch a
lam , dat in Egypte geslacht werd. H et verbond dat
Jeh ova door Mozes in E gypte m et de Israëlieten sloot
en dat op Sin aï bevestigd werd, was niet het eenige ver
bond, dat H ij m et dat uitverkoren volk sloot, alvorens
het land K an aan bereikt werd.

In M oab
Mozes leidde de Israëlieten van af Sin aï gedurende
bijn a veertig jaren door de woestijn, en nu waren zij
in het land van M oab gekom en en hadden bijna de
oevers van den Jo rd aa n bereikt, welken zij dan n aar
h et beloofde land zouden overtrekken. D aar sprak M o
zes tot de Israëlieten in overeenstem m ing m et Je h o v a’s
gebod. De tijd was nauw keurig b e p aald : „E n het is
geschied in het veertigste ja a r , in de elfde m aand, op
den eersten der m aand, dat Mozes sp rak tot de kin
deren Israëls, n aar alles dat hem de Heere aan hen
bevolen had.” (Deut. 1: 3) Deze vastgestelde tijd ging
slechts twee m aanden aan het begin van het nieuwe
ja a r van Israël vooraf. Mozes bracht d aar het volk b ij
een en verhaalde hun, wat Jeh ova sedert de bevesti
ging van het verbond op S in aï reeds gedaan had. Bij
die gelegenheid herh aalde Mozes de grondwet voor
de vergaderde Israëlieten, en aan deze herhaling dankt
het boek D euteronom ium zijn naam . (Deut. 5: 6-21)
O ngetw ijfeld was een van de bedoelingen m et de her
h aling van de wet, de Israëlieten er aan te herinneren,

278

J E H O V A

dat zij als volk verplich t waren den wil Gods te doen.
V an de m enigte, die E gypte verlaten had, waren
er niet velen m eer in leven, d aar de meesten hunner
onderweg gestorven waren. B ijn a al degenen, tot wie
Mozes d aar sprak, w aren de kinderen van hen, die uit
E gy p te getrokken waren, m et uitzondering van K aleb,
Jo zu a en eenigen u it den stam van Levi. Mozes ver
k laard e zeer nadrukkelijk, dat het verbond dat God in
S in aï gesloten had, niet m et A braham en Izaak geslo
ten was, m aar slechts m et degenen die op den Sinaï
tegenw oordig waren, van w elke er nu enkelen in M oab
gekom en waren. — Deut. 5 :2 , 3.
H et verbond d at in M oab gesloten werd, was niet
slechts een h erhaling van datgene w at op den Sinaï
bevestigd was, m aar vorm de een afzonderlijk verbond,
hetgeen door deze woorden aangetoond w ordt: „D it
zijn de woorden des verbonds dat de Heere Mozes ge
boden heeft te m aken m et de kinderen Israëls in den
lande M oabs, boven het verbond dat Hij m et hen ge
m aak t h ad aan H oreb.” — Deut. 29: 1.
B ij die gelegenheid verh aalde Mozes den Israëlie
ten de vele w onderbaarlijke dingen, die Jeh ova voor
hen gedaan had, n ad at zij u it Egypte vertrokken
waren, en hoe H ij hen veertig jare n in de woestijn
geleid had, en toen zeide h ij: „H oud t dan de woorden
dezes verbonds en doet ze, op d at gij verstandiglijk han
delt in alles w at gij doen zult. Gij staat heden allen
voor het aangezicht des H eeren uws G ods: uwe hoof
den uwer stam m en, uwe oudsten en uwe am btlieden,
alle m an van Isra ë l; uwe kinderkens, uwe vrouwen,
en uw vreem deling die in het m idden van uw leger is,
uwen houthouwer tot uwen w aterputter to e ; om over
te gaan in het verbond des H eeren uws Gods, en in zij
nen vloek, hetw elk de H eere uw G od heden m et u
m aa k t; op d at Hij u heden Zichzelven tot een volk bevestige, en Hij u tot eenen G od zij, gelijk Hij tot u
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gesproken heeft, en gelijk Hij uwen vaderen A braham ,
Isaak en Ja k o b gezworen heeft.” (Deut. 29: 9-13) Deze
woorden des verbonds openbaren Jeh o v a’s voornemen
om een volk voor zichzelf te hebben, dat Hem zijn
trouw bewijzen m oet, indien het voorspoed wenscht
te verkrijgen, en d at het ald aar gesloten verbond ge
sloten w erd m et al de getrouwen, al of niet d aar aan
wezig. „E n niet m et ulieden alleen m aak Ik dit ver
bond en dezen vloek [eed ], m aar m et dengene, die he
den h ier m et ons voor het aangezicht des H eeren on
zes Gods staat en m et dengene, die h ier heden bij ons
niet is.” — Deut. 29: 14, 15.
De bepalingen van het verbond in Sin aï en dat in
M oab toonen aan, dat het laatste verbond van veel groo
teren om vang is. (Deut. 10: 1 6 -2 0 ; 30: 11-14) „ B e 
snijdt dan de voorhuid uws harten, en verhardt uwen
nek niet m eer.” ( Deut. 10: 16) Deze woorden betref
fende de besnijdenis des harten w aren niet een ver
betering van het verbond dat op Sin aï bevestigd was,
m aar zij vorm den een speciaal gebod van het verbond,
dat in M oab gesloten werd. H et wetsverbond van Sinaï
stelde de doodstraf op overtreding, m aar de vloek
werd niet eerder genoemd dan aan het ein de van de
woestijnreis, toen het verbond in M oab gesloten werd.
(Deut. 1 1 :2 6 - 2 9 ; 2 8 :1 5 -6 8 ) Het was ten tijde van
het sluiten van dat verbond in M oab, d at Mozes voor
h et eerst aankondigde, hetgeen na Pinksteren door P e 
trus aan gehaald werd, n a m e lijk : „E n h et zal geschieden
dat alle ziel die dezen Profeet niet zal gehoord h eb
ben, uitgeroeid zal worden u it den volke.” (H and.
3: 23) Deze profetie is in het bijzonder van toepassing
n a de tweede kom st van Christus, in welken tijd de
w erkelijke vraag van leven en dood aan degenen wordt
voorgelegd en beantwoord, die de H eer gezalfd heeft
en wien Hij de verplichting h eeft opgelegd, gehoor
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zaam te zijn aan de geboden van Christus Jezus, den
Grooteren Mozes.

De Beteekenis van het Verbond
Een zorgvuldig doorlezen van het boek Deuterono
m ium zal in verband hierm ede nuttig blijken te zijn.
E r zij hierop gewezen, d at in Bijbelvertalingen, w aarin
m plaats van zooals in de Statenvertaling H eere de
w are naam van God, nam elijk Jehova, genoem d wordt,
in het boek D euteronom ium m eer dan in eenige andere
p laats in den B ijb el de naam JE H O V A voorkom t. D aar
wij het positieve Sch riftu urlijke bewijs hebben, dat
Mozes hierin Christus Jezus afbeeldde of voorscha
duwde, heeft deze profetie h aar grootere vervulling
ten tijde van de tweede kom st van Christus, en tevens
wetende, d at al deze dingen geschreven werden tot
verm aning van degenen, op wie het einde der wereld
gekom en is en tot speciale aanm oediging en vertroos
ting van het overblijfsel, zouden wij verwachten in
den tegenw oordigen tijd een toepassing te vinden van
h et verbond, d at in M oab gesloten werd. — Deut.
18: 15, 18; 1 Cor. 10: 11 ; Rom . 15: 4.
De veertigjarige reis van de Israëlieten onder lei
ding van Mozes ging h aa r einde tegem oet, en de ver
gadering van d at volk in de vlakten van M oab nabij
de grenzen van het land der belofte, dat zij, zooals God
verklaard had, zouden beërven, is een treffen d beeld
van het volk dat m et Jeh ova een verbond gesloten
h eeft om zijn wil te doen en vergaderd en sam enge
b rach t is bij den aanvang van het oordeel van C hris
tus Jezus, den G rooteren Mozes en ten tijde, d at deze
groote R echter in den tem pel van Jeh ova verschijnt.
(M atth. 25: 31-46; 2 Thess. 2 : 1, 2) H et was in het
ja a r 1878, d at de H eere Jezus zijn bijzondere aandacht
aan zijn belijdende navolgers op aarde begon te schen
ken en dit duurde tot 1918 voort. In die periode werd
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het werk der w egbereiding voor den Heere Jeh ova ge
d a an ; en ongeveer aan het einde van die periode, n a
m elijk in 1918 kwam de Groote Profeet, de B ood sch ap
per of E ngel van Jeh ova, ,plotseling tot den tem pel’
ten oordeel en toen begon de reiniging van de „k in 
deren van L evi” . (M al. 3: 1—3) Gedurende de periode
van 1878 tot 1918 bevond het verbondsvolk van Jeh ova
zich in de woestijn en h ad eenige zeer beproevende
ondervindingen door te m aken. K o rt na het sluiten van
het verbond te M oab brach t Jeh ova de Israëlieten in
hun erfenis in het land van belofte, en zoo zullen ook
de getrouwen binnen een korte periode na de kom st
van Christus Jezus tot den tem pel door de genade van
Jeh o v a hun erfenis deelachtig worden.
H ierdoor kunnen wij duidelijk inzien, dat dit ver
bond, dat in M oab gesloten werd, in het bijzonder be
trekking heeft op het verbond voor het koninkrijk.
In het verbond, dat Jeh ova m et Israël op Sin aï be
vestigde, werd het volk gevraagd, of zij hun deel ervan
zouden vervullen, en zij verklaarden zich bereid dit
te doen. B ij het verbond, dat in de vlakten van M oab
gesloten werd, werd een dergelijk verzoek niet tot het
volk gericht, om dat het reeds overeengekomen was
G od’s wil te doen, toen het Egypte verliet. Evenzoo
m oeten degenen, die opgenom en zijn in het verbond
om den wil van Jeh ova te doen bij de kom st van den
Heere Jezus tot den tem pel, bereid zijn om de voor
w aarden van eenig d aaraan toegevoegd verbond, dat
een verbond van trouw in derdaad is, te aanvaarden,
en zij moeten hun trouw bewijzen, alvorens hun erfenis
te verkrijgen. Dit is in overeenstem m ing m et de Schrift,
welke b ep aalt dat, n ad at iem and tot het koninkrijk
geroepen is, hij uitverkoren en in het verbond opge
nom en m oet worden, en daarn a m oet hij zijn trouw
bewijzen. — Openb. 17: 14.
N a de Israëlieten er aan herinnerd te hebben, dat
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hij hen gedurende veertig jaren in de woestijn geleid
had, zeide M ozes: ,Toch h eeft de H eer u niet het h art
tot doorgronden, de oogen tot zien en de ooren tot
hooren gegeven tot dezen dag.’ (Deut. 29: 4) Evenm in
h ad h et verbondsvolk van Jehova, toen het ten oordeel
bijeengebracht werd bij de kom st van den Heere Jezus
tot den tem pel, tot op dien tijd nog het h art tot door
gronden of oogen tot zien gekregen, om de beteekenis
van den naam en het voornemen van Jeh ova te be
grijpen. De diepere dingen drongen eerst later tot hen
door. Sedertdien zijn het slechts de goedgekeurden,
die m et vreugde en bereidw illigheid gehoorzaam d heb
ben, die van Jeh ova God geleerd werden. — Ps. 110: 3;
Jes. 54: 13.
H et verbond dat in de vlakten van M oab gesloten
werd, voorschaduw de derhalve duidelijk het verbond
voor het koninkrijk, dat aanhoudende trouw en gehoor
zaam heid aan G od en zijn koninkrijk insluit. Daarom
moeten al degenen, die tot het verbond voor het K o 
nin krijk toetreden, voortgaan, getrouw hun deel te ver
vullen als gestelde voorw aarde om in de volheid van
hun erfdeel in te gaan. Dezulken worden door Mozes
de „erve” van Jeh ova genoemd. „W ant des H eeren deel
is zijn volk, Ja k o b is het snoer zijner erve.” (Deut.
32 :9) D ezulken vormen de heilige natie, welke de
H eer u it de menschen genomen heeft om getuigen voor
Hem te zijn en zijn deugden te verkondigen. (1 Petr.
2 : 9, 10) „W elgelukzalig is h et volk welks G od Jeh ova
is, het volk dat Hij zich ten erve verkoren heeft.” (Ps.
33: 12) Dezen vorm en duidelijk het volk, d at Jeh ova
tot zijn getuigen aangesteld heeft en dat voortdurend
en getrouw zijn deel van het verbond m oet naleven,
alvorens ten volle in het erfdeel in te gaan. Dezen zijn
het, die Jeh ova leden van zijn ,uitverkoren’ knechtklasse m aak t en die Hij geeft tot een verbond der n a
tiën om getuigenis over H em en zijn koninkrijk voor
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de m enschen a f te leggen, en deze eer verleent Hij nie
m and anders. — Jes. 42 : 1-8.
H et zijn de gezalfden, to t wie Jeh ova zegt: „V er
lichte oogen uws verstands, op d at gij m oogt weten
welke zij de hoop van zijne roeping, en welke de rijk
dom zij van de heerlijkheid zijner erfenis in de h ei
ligen.” (E feze 1 :1 8 ) Jeh ova b ep aalt de plaats voor
zijn verbondsvolk, en niem and kan in deze plaats b lij
ven, als hij niet m et vreugde op zich neemt, den w il
Gods in den dag des oordeels te doen. (1 Jo h . 5 : 3 ;
4 : 17, 18) De vervloekingen van Jeh ova zijn over de
genen die hun verbond ontrouw worden, en hun eeu
wige zegeningen worden gegeven aan degenen, die ge
trouw blijven ; daarom zijn de woorden van Mozes,
aan gehaald door den apostel Petrus, op den tegenwoordigen tijd van toepassin g: „B e te rt u dan en bekeert u,
o p d at uwe zonden m ogen uitgew ischt worden, wan
neer de tijden der verkoeling zullen gekomen zijn van
het aangezicht des Heeren, en Hij gezonden zal hebben
Jezu s Christus, die u te voren gepredikt is: welken de
hem el m oet ontvangen tot de tijden der w ederoprich
ting aller dingen, die God gesproken heeft door den
m ond van alle zijne heilige profeten van alle eeuw.
W ant Mozes heeft tot de vaderen gezegd: De Heere
uw G od zal u eenen P rofeet verw ekken u it uwe broe
deren, gelijk m ij: dien zult gij hooren in alles w at hij
tot u spreken z a l; en het zal geschieden d at alle ziel
die dezen P rofeet niet zal gehoord hebben, uitgeroeid
zal worden uit den volke.” (H and. 3: 19—23) l o t de
zelfde klasse, die in den tem pel gebracht is, zegt Jezus
th ans: „W ees getrouw tot den dood, en ik zal u de
kroon des levens geven.” — Openb. 2 : 10.
In M oab zeide Jeh ova tot de Israëlieten, dat indien
zij ijverig n aar zijn geboden zouden luisteren en J e 
hova m et hun geheele h art en ziel zouden liefhebben
en dienen, Hij hun „den vroegen en den spaden regen”
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zou geven. (Deut. 11: 13, 14) D it is in overeenstem 
m ing m et de profetieën, die door Jo ë l en H osea uitge
sproken werden. (Jo ë l 2 : 2 3 ; Hos. 6 : 3 ) Ook is dit
in overeenstem m ing m et de profetie van Ezechiël
34: 26: „W ant Ik zal dezelve, en de plaatsen rondom
m ijnen heuvel, stellen tot eenen zegen; en Ik zal den
plasregen doen nederdalen in zijnen tijd, plasregens
van zegen zullen er zijn.” Deze teksten vorm en een ver
dere bevestiging van de gevolgtrekking, d at het in
M oab gesloten verbond zijn vervulling vindt in G od’s
volk, dat in den tem pel bijeenverg aderd is en, n adat het
in den tem pel gebracht is, de plasregens van „den spa
den regen” ontvangt. D it is de tijd van verkw ikking en
zegening geweest, w aarin G od’s gezalfd volk in hooge
m ate gezegend werd door uit Jeh ova’s handen een be
grip van zijn profetische uitspraken te ontvangen.
Slechts degenen die in d it verbond voor het konink
rijk opgenom en zijn en ijverig geweest zijn hun deel
ervan te vervullen, genieten thans het voorrecht de
door den spaden regen voorschaduw de zegeningen te
ontvangen en zich er in te verheugen. „ In het licht
van des K onings aangezicht is leven, en zijn w elgevallen
is als eene wolk des spaden regens.” — Sp r. 16: 15.

Jesch uru n
Jeh ova noem t zijn verbondsvolk bij den naam „ J e 
schurun” . Deze n aam kom t slechts vier m aal in de
Sch rift v o o r: drie m aal in het boek Deuteronom ium en
eenm aal in J e s a ja ’s profetie. (Deut. 32: 15; 33: 5, 26;
Je s. 44: 2) V oor h et eerst werd deze naam gebruikt in
de rede, die Mozes in de vlakten van M oab hield, toen
het verbond gesloten werd. N iets wat door Jeh ova in
zijn W oord verklaard wordt, is onnoodig of overtollig.
D aarom m oeten wij tot de gevolgtrekking kom en, dat
zoowel de tijd als de p laats van het bezigen van dit
w oord zijn beteekenis heeft. De naam beteekent „een
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rechtvaardig volk” en zou derhalve van toepassing zijn
op al degenen, die in den tem pel ten oordeel verga
derd zijn en die in de gerechtigheid van Christus Jezus
staan. A l dezulken zijn als kinderen Gods voortge
bracht, geroepen en hebben den roep aangenom en en
kom en derhalve voor het koninkrijk in aan m erkin g;
zij zijn dus rechtvaardig gem aakt door het vergoten
bloed van Christus Jezus. De „booze knecht” klasse m oet
eens rechtvaardig gerekend zijn, anders zou zij niet
uit het koninkrijk verw ijderd m oeten worden. De naam
„Jesch u ru n ” zou m eer in het bijzonder van toepassing
zijn op degenen, die bij het oordeel goedgekeurd wor
den en in den tem pel opgenom en en gezalfd zijn.
D aarom zegt Jeh ova tot hen: „Z oo zegt de H eere, uw
M aker en uw Form eerder van den m oederschoot af,
die u h elp t: „V rees niet o Ja k o b ! m ijn knecht en gij
Jesch u run dien Ik uitverkoren heb.” — Jes. 44: 2.
In het profetische lied van Mozes, d at door hem ge
schreven en aan de Israëlieten gegeven werd ten tijde
van het verbond in M oab, kwam en de volgende woor
den voor: „A ls nu Jeschurun vet werd, zoo sloeg hij
ach teruit; (gij zijt vet, gij zijt dik, ja , m et vet over
dekt gew orden!) en hij liet G od varen die hem ge
m aak t heeft en versm aadde den rotssteen zijns heils.”
(Deut. 32: 15) Deze profetie, die op grootere sch aal
bij het tem peloordeel in vervulling ging, toont aan, dat
er dan een klasse zou zijn, op welke de naam „Je sc h u 
run” eens van toepassing was, doch die later ontrouw
werd en God den rug toekeerde. De naam „Jesch u ru n ”
duidt op een nauwe betrekking tusschen Jeh ova en
zijn volk, en het schijnt duidelijk te zijn, dat Jeh ova
zijn volk deze nauwe betrekking beloofde ten tijde van
het verbond d at op Sin aï gesloten werd, toen H ij tot
hen zeide: „N u dan, indien gij n aarstiglijk m ijner
stem m e zult gehoorzam en en m ijn verbond houden,
zoo zult gij m ijn eigendom zijn u it alle volken, want
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de gansche aarde is m ijn.” (E x. 19: 5) D it zou erop
wijzen, dat zulk een nauwe betrekking beloofd is aan
degenen, die toetreden tot het verbond om G od’s wil
te doen, en die hun deelachtig wordt op voorw aarde,
dat zij getrouw zijn. Degenen, die aan den roep voor
het koninkrijk beantw oord hadden en voor Christus
in den tem pel ten oordeel stonden, waren derhalve al
len in dien tijd inbegrepen in dien naam „Jesch u ru n ” ,
m aar de naam zou daarn a slechts blijven behooren tot
degenen, die uitverkoren werden en verder getrouw
bleven.
De feiten, die algem een bekend zijn, ondersteunen
deze gevolgtrekking. Sedert de kom st van den Heere
Je zu s tot den tem pel waren er eenigen die voor het
K on in krijk in aanm erking kwamen, die volgens hun
eigen oordeel wijs waren, in zichzelf opgingen en op
standig en wetteloos werden. Zooals de profeet Mozes
het uitd ru k t: „G ij zijt vet, gij zijt dik, ja , m et vet
overdekt gew orden! H ij liet God varen die hem ge
m aak t heeft, en versm aadde den rotssteen zijns heils.”
„D ik ” of „vet” , als hier gebezigd, beteekent „groot
schijnen en worden.” E r zijn eenigen, die er een groot
verlangen en eerzucht n aar hebben voor menschen te
schitteren en dezulken worden ontrouw ten aanzien
van de bepalingen van het verbond. Dezulken worden
wetteloos of werkers der ongerechtigheid en zij weige
ren acht te slaan op G od’s wijze, w aarop Hij zijn werk
ten uitvoer brengt, en in plaats daarvan volgen zij
hun eigen zelfzuchtige wegen, teneinde voor m enschen
te kunnen schitteren. Dezulken nemen aanstoot of stel
len valstrikken voor anderen op en trekken volgelin
gen achter zich aan, w aarover de Heere Jezus verklaart,
dat hij dezulken uit zijn koninkrijk zal verwijderen.
„D e Zoon des m enschen zal zijne engelen uitzenden,
en zij zullen uit zijn K on in krijk vergaderen alle de
ergernissen en degenen die de ongerechtigheid doen.”
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(M atth. 13: 41) H ieruit volgt dus, dat zij eerst voor
het koninkrijk in aanm erking gekom en zijn. Deze
klasse is het, die de „booze knecht” , de „m ensch der
zonde” , „d e zoon des verderfs” vormt. •— M atth.
24: 48-5 0 ; 2 Thess. 2 : 3-9.
De groote R ots is Je h o v a ; en de „booze knecht” klasse, „d e zoon des verderfs” , slaat de aanwijzingen,
die door Jeh ova gegeven worden, in den wind, en over
dezulken zegt de door M ozes uitgesproken p rofetie:
„D en rotssteen die u gegenereerd heeft, hebt gij ver
geten, en gij hebt in vergetelheid gesteld den God
die u gebaard heeft. A ls het de H eere zag, zoo ver
sm aadde H ij ze, uit to om tegen zijne zonen en zijne
dochteren; en Hij zeide: Ik zal m ijn aangezicht voor
hen verbergen, Ik zal zien welk hunlieder einde zal
w ezen; w ant zij zijn een gansch verkeerd geslacht, kin 
deren in welke geen trouw is. W ant zij zijn een volk dat
door raadslagen verloren gaat, en er is geen verstand
in hen. O dat zij wijs w aren! zij zouden dit vernemen,
zij zouden op hun einde m erken. M ijne is de w rake
en de vergelding, ten tijde als hunlieder voet zal wan
k elen ; w ant de dag huns ondergangs is nabij, en de
dingen die hun zullen gebeuren, h aasten.” — Deut.
32: 18-20, 28, 29, 35.
H et h ier opgeteekende oordeel is gericht en zal ook
voltrokken worden tegen degenen, die ontrouw zijn
ten aanzien van de bepalingen van hun verbond voor
het koninkrijk, en dit w ordt ten volle bevestigd door
de woorden van den p rofeet Mozes, die bij die gele
genheid uitgesproken en later door P etrus na P in k 
steren aan gehaald werden. (H and. 3: 23) Dit bewijst
verder, d at het het verbondsvolk van Jeh ova is, dat in
het verbond voor het K on in krijk opgenom en is, dat de
geboden van den Heere Jezu s Christus als Jeh o v a’s
O ppersten D ien aar en Grooten P rofeet m oet hooren
en gehoorzam en. Zekere feiten en om standigheden heb
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ben onlangs plaatsgevonden, die een duidelijke vervul
ling van deze profetie aangeven. In eenige groepen,
w aarin m enschen hebt am bt van ,verkozen ouderling’
bekleed hebben, en die in dit am bt hebben trachten
te schitteren, hebben dezen zich tegen het werk van
het koninkrijk, d at door G od’s gezalfd volk op aarde
uitgevoerd wordt, verzet, en wel voornam elijk om dat
De W achttoren gepubliceerd heeft, hetgeen duidelijk
de Sch riftuurlijke w aarheid betreffende „ouderlin gen ”
blijkt te zijn. Zulke dingen zijn te verwachten. Deze
bevestiging of vervulling van profetie is een aanm oe
diging voor de getrouwen, om dat het hun hierdoor
duidelijk wordt, dat zij zich op den rechten weg be
vinden.

„K o n in g in Jesch u ru n ”
De woorden van Jezu s m aken het duidelijk, dat hij
in het tem peloordeel de getrouwe klasse zou open baar
m aken, aan welke hij alle koninkrijksbelangen op
aarde zou opdragen, en d at hij deze klasse tot den „g e 
trouwen en verstandigen knecht” zou m aken. (M atth.
24: 45—47) De door Mozes in M oab uitgesproken pro
fetie stelt den tijd vast, w aarin de „getrouw e knecht” klasse open baar wordt, en deze tijd kom t overeen m et
den tijd van het oordeel in den tem pel. E r staat ge
schreven: „E n hij was K on in g in Jeschurun, als de
hoofden des volks zich vergaderden, te zam en m et de
stam m en Israëls.” (Deut. 33: 5) De „K o n in g in Jeschurun” , die in dezen tekst genoemd wordt, is dui
delijk Jeh ova God, en dit wordt aangetoond door het
verband en tevens door andere teksten. Christus is het
hoofd der gemeente (G od’s gezalfden ), „en het hoofd
van Christus is God.” (1 Cor. 11: 3) Derhalve zijn de
„h oofden ” van Jeh ova’s verbondsvolk Jeh ova zelf en
de Heere Jezus Christus. In welken tijd waren nu deze
„hoofden des volks” vergaderd? K laarb lijk elijk ten
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tijde dat Jeh ova Zion, zijn hoofdorganisatie, opbouwt.
„A ls de Heere Zion zal opbouwen, zal hij in zijn
heerlijkheid verschijnen.” (Ps. 102: 17. Eng. vert.) J e 
hova’s organisatie Zion w ordt gesym boliseerd door zijn
vrouw, die onvruchtbaar b lijft tot God’s bestem den
tijd om zijn organisatie bijeen te brengen. — Jes.
54: 1-7.
T e bestem der tijd zond Jeh ova het H oofd van zijn
hoofdorganisatie, den Grooteren Mozes, tot den tem pel
om daar degenen bijeen te vergaderen, die Jeh ova God
toegewijd zijn. „V erzam elt Mij m ijne gunstgenooten,
die m ijn verbond m aken m et offerande.” (Ps. 50: 5)
V oorts om vatte het m et Israël in M oab gesloten en
door Mozes afgekondigde verbond het geheele volk
van Jeh ova, dat het lan d van belofte zal beërven. Let
erop, dat de Heere God zeide: „E n niet met ulieden
alleen m aak ik dit verbond en dezen vloek, m aar m et
dengene, die heden h ier m et ons voor het aangezicht
des Heeren onzes Gods staat en m et dengene, die hier
heden bij ons niet is.” (Deut. 29: 14, 15) Toen Jezu s
Christus in den tem pel verscheen, waren niet al de
genen, die het koninkrijk zullen beërven, daar ten
oordeel aanwezig, m aar eenigen werden eerst later in
den tem pel gebracht. Deze laatst bedoelden worden
geïllustreerd in de profetische dram a’s van Esth er en
Ruth. De bijeenvergadering van Zion had eveneens be
trekking op degenen, die getrouw gestorven waren en
deel hadden aan de „eerste opstanding” . (Openb. 20: 6)
Aangezien de Schrift in het bijzonder geschreven werd
voor het welzijn van degenen, die aan het einde der
wereld op de aarde zouden zijn, heeft het hier in M oab
gesloten verbond speciaal betrekking op het overblijf
sel. H et opbouwen van Zion vond in 1918 plaats, en
sedertdien zijn kinderen in Zion geboren. Als Zion op 
gebouwd is, wordt Jeh ova K on in g over zijn gezalfd
verbondsvolk, hetwelk J eschurun is.
10
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A angezien de naam „ Je sc hurun” „rech tvaardig
volk” of „geliefd volk” beteekent, kon deze naam dus
verder niet verbonden blijven aan degenen, die on
trouw werden, m aar zou slechts gehandhaafd blijven
ten aanzien van degenen, die getrouw bleven. In D eu
teronom ium 33: 3 staat geschreven: „Im m ers bem int
Hij de volken ; alle zijne heiligen zijn in uwe h an d ;
zij zullen in het m idden tusschen uwe voeten gezet
worden, een ieder zal ontvangen van uwe woorden.”
Deze tekst wijst op een nauwe betrekking tusschen God
en zijn volk. Jeh ova schonk zijn speciale liefde aan
Zion, en dit toont aan, d at „Jesch u ru n ” het geliefde
volk Gods beteekent. „W ant de Heere heeft Zion ver
koren, Hij heeft het begeerd tot zijne w oonplaats.”
(Ps. 132: 13) Volgens één stan daardvertaler beteekent
de naam „Jesch u ru n ” „gezegendheid en voorspoed” .
(F ausset) Jeh ova verleent zijn zegeningen en voorspoed
slechts aan zijn rechtvaardig volk, d at getrouw blijft.
In overeenstem m ing hierm ede staat geschreven: „D e
steen, dien de bouw lieden verw orpen hadden, is tot
een hoofd des hoeks gew orden; dit is van den Heere
geschied, en het is w onderlijk in onze oogen. D it is
de dag dien de H eere gem aakt h eeft: laat ons op denzelven ons verheugen en verblijd zijn. Och H eere, geef
nu heil, och H eere, geef nu voorspoed. Gezegend zij
hij die d a ar kom t in den naam des Heeren. Wij zege
nen ulieden uit het H uis des Heeren. D e H eere is God,
die ons licht gegeven heeft. B in d t het feestoffer met
touwen aan de hoornen des altaars.” (Ps. 118: 22-27)
D e feiten toonen aan, dat deze profetieën in het ja a r
1918 in vervulling begonnen te gaan, en m eer in b ij
zondere m ate sedert het ja a r 1922.
A lleen het feit reeds, d at Jeh ova een gebed voor
zijn volk, nam elijk ,zend voorspoed’, heeft laten opteekenen, bewijst, dat Hij voorspoed zal zenden tot de
genen, die Hem als leden van zijn organisatie getrouw
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gehoorzaam d hebben. Deze woorden zijn van toepas
sing op de getrouwe Jeschuru nklasse, Zion. De woor
den van den p salm ist: „D e H eere is God, die ons licht
gegeven heeft,” bewijzen, d at Jeh ova zijn verbonds
volk, dat onder hun h oofd Christus Jezu s bijeenge
brach t is en dat Hem getrouw is, aanwijzingen en licht
geeft. Dezen zijn de kinderen van Jeh ova bij zijn
„vrouw ” Zion en worden leden van zijn organisatie ge
m aak t en door G od onderw ezen; zij hebben vrede m et
Hem. D aarom staat er geschreven: „E n alle uwe k in 
deren zullen van den Heere geleerd zijn, en de vrede
uw er kinderen zal groot zijn.” (Jes. 54: 13) De leden
van de tem pelklasse worden van God geleerd en heb
ben vrede en zij gaan voort zich te verheugen in het
licht, dat Jeh ova hun schenkt.
Zoo vergaat het echter n iet dengenen die eens van
Jesch u run waren, m aar die hun verbond verlaten h eb
ben en een richting ingeslagen zijn, die m et G od’s ge
bod in strijd is. Dezen worden n iet van Jeh ova geleerd,
en daarom gaan zij voort kw aad te spreken tegen J e 
hova’s organisatie en het werk, dat zijn organisatie
thans op aarde verricht. Onder eenige van de laatste
w aarheden, die Jeh ova zijn getrouw volk geopenbaard
heeft, is die betreffende de ouderlingen en het v e rk o 
zen am bt’ als zoodanig. Hij heeft zijn volk aangetoond,
dat ouderlingen geen ouderlingen gem aakt worden
door de stemmen van schepselen, m aar dat w are ou
derlingen gem aakt worden door den wasdom in de ge
lijken is van den Heere Jezu s Christus. Degenen, die
eens van Jeschurun w aren en die thans „vet” gewor
den zijn, weigeren deze w aarheden aan te nemen.
V oorts verwerpen zij den hoogen plicht, die G od’s ver
bondsvolk is opgelegd om den naam van Jeh ova te
proclam eeren en den dag van zijn w raak tegen S a
tan ’s organisatie te verkondigen. Deze ongehoorzamen
worden niet van God geleerd, en om deze reden rich
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ten zij valsche aanklachten tegen degenen, die Jeh ova
getrouw dienen. Het punt w aarop hier in het bijzon
der de n adruk gelegd m oet worden, is dat het verbond
dat in M oab gesloten werd, aantoont, dat degenen die
door den H eer bij zijn kom st tot den tem pel goedge
k eurd en gezalfd worden, d aarn a m oeten voortgaan
getrouw alle geboden des H eeren te gehoorzam en, als
zij hun heerlijke erfenis willen betreden. D it kan u it
sluitend bereikt worden door een volledige en onzelf
zuchtige toew ijding aan Jeh ova en aan zijn koninkrijk.
Jeh ova zal thans zijn naam op de aarde bekendm aken,
en degenen die Hem liefhebben zullen gezam enlijk en
eensgezind werken, om den wil des A llerhoogsten te
doen.

Zegeningen
De Israëlieten in de vlakten van M oab zouden
w eldra hun erfenis betreden, en hun werd nu m edege
deeld, dat zij zouden hebben te strijden, alvorens zij
hun erfenis zouden verkrijgen. H et verbondsvolk van
Jeh ova, dat nu in den tem pel gebracht is, wordt thans
m edegedeeld, dat het w eldra zijn erfenis zal ontvangen,
indien het getrouw tot het einde is. M aar hiertoe moe
ten zij strijden. Hun strijd is niet m et vleeschelijke
w apenen, m aar bestaat in het getrouw weerstand bie
den aan den vijand, het getrouw afleggen van het ge
tuigenis van Jeh ova en het verkondigen, dat zijn w raak
w eldra over Satan ’s organisatie gebracht zal worden.
Dezen m oeten verkondigen, dat Jeh ova God over de
geheele aarde is en dat zijn naam nu gerechtvaardigd
zal worden. De trouw van Jeh o v a’s getuigen in de n a
leving van hun verbond der gehoorzaam heid richt de
aanvallen van den vijand op hen. De vijand onder de
leidin g van Gog, den m aarsch alk van Satan, spant sa
m en om hen te vernietigen, en zij treden gezam enlijk
op om de getrouwen van Jeschurun te vernietigen. On
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der deze vijanden is in het bijzonder ook de „booze
knecht” klasse begrepen. O pdat de getrouwen ten volle
aangem oedigd, vertroost en hoopvol worden, verlicht
Jeh ova hen thans door hun een inzicht te geven van
de dingen, die Hij jaren geleden liet opteekenen. A l
dus gaat H ij voort in hun welzijn zijn tafe l te voorzien
van het voedsel, dat voor hen onontbeerlijk is.
N ad at Mozes den Israëlieten lan gdurig over het ver
bond onderhouden en het L ied voor hen in gehoor
zaam heid aan Jeh ova’s gebod opgeteekend en over
h andigd had, sprak hij de getrouwen over de zegenin
gen, die zij tegem oet m ochten zien: „D it nu is de ze
gen, m et welken Mozes, de m an Gods, de kinderen
Israëls gezegend heeft vóór zijnen dood.” (Deut. 33: 1)
Ongetwijfeld werden deze woorden der zegening, die
door Mozes uitgesproken werden, opgeteekend voor
het bijzondere belang en tot troost van het rechtvaar
dige overblijfsel, dat thans sam en m et Christus in deze
laatste dagen vergaderd is. Binnen korten tijd zal hij
deze getrouwen in hun eeuwige erfenis opnem en, en
hun wordt m edegedeeld, dat alvorens zij deze erfenis
zullen verkrijgen, zij getrouw en oprecht onder den
naam en de banier van den eeuwigen K oning moeten
strijden. De verzam eling van de stam m en voor Mozes
schijnt een overeenkom st te hebben m et het verzege
len van de stam m en Israëls, als opgeteekend in Open
baring 7. H et verbondsvolk van Jeh ova is thans voor
Hem verzam eld om al de woorden te hooren, die Hij
hun door Christus Jezus te zeggen heeft, en daarna heb
ben zij m et volle toewijding zijn gebod gehoorzaam d.
Mozes sp rak al de woorden van het L ied of den Psalm
onder het gehoor van het volk, dat d aar voor hem ver
gaderd was en besloot deze woorden ald u s: „Z et uw
h art op alle de woorden, die ik heden onder ulieden
betuig, . . . want dat is geen vergeefsch woord voor
ulieden, m aar het is uw leven en door ditzelfde woord
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zult gij de dagen verlengen op het land, d a ar gij over
den Jo rd aa n n aar toe gaat om dat te erven.” (Deut.
32: 46, 47) O ngetw ijfeld zal het volk de woorden van
dit Lied , n ad at het deze aangehoord had, gezongen
hebben.
Thans zien wij dat de Grootere Mozes, Christus
Jezus, het verbondsvolk van Jeh ova God bijeenverga
derd en de goedgekeurden in de door den berg Zion
afgebeelde organisatie gebracht heeft. Van de groote
schare, die de w ereld verlaten heeft om Christus Jezus
na te volgen, zijn er thans slechts weinigen in G od’s
organisatie. Velen hebben zich van Jeh ova en den B e 
velhebber van zijn leger afgekeerd. Eenigen dezer wer
den „vet” en keerden den H eer den rug toe en trokken
anderen achter zich mee. Slechts de gezalfden staan
m et Christus Jezus op den berg Zion in den tegenwoordigen tijd. Slechts dezen kunnen het „nieuw e lied ”
leeren zingen. (Openb. 14: 1-3) H et getrouwe over
blijfsel heeft den naam van Jeh ova en zijn beteekenis
leeren kennen, en als zijn dienstknechten genieten de
leden van het overblijfsel het voorrecht dit lied der ver
heerlijking te kennen en te zingen, zooals niem and an
ders dit kan. Zij zien, d at Jeh ova zijn naam in den
grootsten strijd, die ooit gestreden zal worden, w aar
door H ij zichzelf m et lauweren van overwinning en
eeuwige heerlijkheid zal overdekken, zal rechtvaar
digen.
Thans ziet het overblijfsel duidelijk, dat „Je h o v a ’s
deel zijn volk is ; Ja k o b [zijn gezalfden] het snoer zij
ner erve” . (Deut. 32: 9, Eng. vert.) Zij weten, dat J e 
hova hun V ader en Eeuw ige K on in g is en d at zij op
grond van het feit, dat zij door Christus Jezu s recht
vaardig en het koninkrijk geheel toegewijd zijn, het
volk van Jeschurun zijn. V erder weten zij, dat Jeh ova
hun den nieuwen naam „Je h o v a ’s getuigen” gegeven
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en hen uitgezonden heeft om op aarde zijn deugden
tot een getuigenis voor zijn naam te verkondigen. Zij
hebben een gezicht van de m achtige organisatie in den
vorm van een grooten strijdwagen, w aarop Jeh ova over
allen rijdt. M et een lied van groote vreugde zingen zij
th an s: „N iem and is er gelijk God, o Jeschurun, die op
den hem el v aart tot uwe h ulpe, en m et zijne hoogheid
op de bovenste wolken.” — Deut. 33: 26.
Ongetwijfeld liet Jeh ova M ozes deze woorden schrij
ven ter speciale aanm oediging van het getrouwe over
blijfsel, dat thans op aarde is. V erstrooid over alle n a
tion ale afdeelin gen der aarde en toch geen deel uitm a
kende van de w ereld zien deze getrouwe getuigen van
Jeh ova, dat de dag der intrede in hun eeuwige erfenis
thans nabij is. Zij weten, dat echter eerst de strijd van
dien grooten dag des A lm achtigen Gods kom en m oet
en dat zij het getuigenis van Jeh ova moeten uitdragen,
totdat de groote strijd gestreden wordt. De vijand is
opgekom en en heeft zich om hen gelegerd in de ver
w achting hun opm arsch tot stilstand te brengen en hen
als een volk af te snijden. Deze getrouwe getuigen van
Jeh ova zijn gering in aan tal en hebben in zichzelf geen
kracht, m aar hun geloof en vertrouwen stellen zij op
hun leider Christus Jezus en hun Koning der Eeuw ig
h eid Jeh ova, en in deze krach t kunnen zij God’s voor
nem en vervullen. Zij zien, dat de naam van Jeh ova,
dien zij thans het voorrecht hebben te dragen, hun
hooge toevlucht is; tot H em begeven zij zich en zij zijn
veilig. Jeh ova geeft hun verdere hulp en vertroosting,
om dat Hij de V ader der barm h artigheid en de God
aller vertroosting is, en tot hen, het getrouwe overblijf
sel, zegt Hij th an s: „D e eeuwige God zij u eene woning,
en van onderen, eeuwige arm en ; en Hij verdrijve den
vijand voor uw aangezicht en zegge: V erdelg.” —
Deut. 33: 27.
Wie van het overblijfsel zou m et deze n ad rukke
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lijke verklaring uit den mond van den A lm achtigen
God, die hun in de ooren klinkt, eenig deel van S a 
tan’s organisatie vreezen? Degenen die menschen of
duivelen vreezen, zullen in een valstrik geraken, m aar
degenen die hun vertrouwen op God stellen, zullen niet
bewogen worden. De kostbare belofte van je h o v a om
zijn volk m et zijn eeuwige arm en te schragen en te
dragen, is vóór de bijeenvergadering van zijn goedgekeurden in den tem pel nim m er van toepassing geweest.
Dezen worden thans een deel van Jeh ova’s leger onder
Christus Jezus, d at tegen den vijand optrekt ten strijde
en m et groote krach t den vijand ten val zal brengen.
Jeh ova geeft thans dengenen die de zijnen zijn, de volle
verzekering, dat Hij den vijand zal uitdrijven en ver
nietigen, en Hij gebiedt zijn verbondsvolk deze groote
w aarheid uit te ju belen , opdat ook anderen h aar
m ogen hooren. De goedgekeurden van Jeh ova, de
Jeschurun- of getrouwe getuigenklasse, staan aan de
poort hunner erve en zingen Jeh ova’s lof, en tot
de engelen die de poort bew aken, zeggen zij: ,Open
m ij de poorten der gerechtigheid, op d at de recht
vaardige natie, die G od’s wet houdt, door haar
binnen moge treden.’ Op grond van de trouw en
volledige toew ijding der gezalfden wordt deze zegen
voor hen uitgesproken : „G ij zult allerlei vrede be
waren, want m en h eeft op U vertrouw d. Vertrouw t
op den H eere tot in eeuwigheid, w ant in den Heere
Heere is een eeuwige rotssteen.” (Je sa ja 26: 1 -4)
D it is nauw keurig in overeenstem m ing m et de aan 
m oedigende woorden van Christus Jezus, den Groote
ren Mozes, die thans tot de getrouwen gericht w orden:
„V rees niet gij klein kuddeken, want het is uws V aders
welbehagen, ulieden het K oninkrijk te geven.” — Luc.
12: 32.
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Zijn Goedertierenheid
De goedertierenheid van Jehova, die zich tot zijn
geliefd volk door Christus Jezus uitstrekt, gaat het
m enschelijk begrip te boven. N iem and op aarde kan
hiervoor een w aardeerin g hebben, behalve degenen
die God geheel toegew ijd zijn. Voor het welzijn van de
laatste leden van Christus op aarde heeft Jeh ova vele
beelden laten m aken. Hij bevestigde een verbond met
Israël op den berg Sinaï, en veertig jaren later sloot Hij
een ander verbond m et de Israëlieten in de vlakten van
M oab. Dit laatste verbond kom t overeen m et den tijd,
w aarin Jezu s degenen bijeenvergadert, die voor het ko
n in krijk geroepen zijn en die goedgekeurd en in het
verbond voor het koninkrijk opgenom en werden. A l
dus uitverkoren moeten zij voor eeuwig getrouw zijn.
Het verbondsvolk Gods, dat in den tem pel bijeenge
bracht is, wordt voor het eerst onder den naam „ J e 
schurun” genoemd, m aar slechts de goedgekeurden
blijven later onder dezen naam bekend. Dit is niet zijn
officieele naam , m aar deze naam toont m eer in het bij
zonder de nauwe betrekking van de getrouwen tot
Jeh ova God. A an degenen, die de H eer goedkeurt en
zalft, geeft Hij een nieuwen naam , dien de m ond van
Jeh ova uitdrukkelijk noemt. (Jes. 6 2 :2 ) Dezen wor
den als zijn getuigen uitgezonden, en zij blijven ten
aanzien van jeh ov a God n iet langer in het duister.
„W ant dit gebod hetw elk ik u heden gebied, dat is voor
u niet verborgen en dat is niet verre. W ant dit woord
is zeer nabij u, in uwen m ond en in uw hart, om dat
te doen.” (Deut. 30: 11, 14) H et getrouwe overblijfsel
w ordt een deel van Jeh ova’s leger onder den Grooteren
Mozes gem aakt, en dit m oet nu op ieder woord achtgeven en vreugdevol gehoorzam en. (Deut. 1 8 :1 9 ;
H and. 3: 23) Evenals Mozes tot de Israëlieten in M oab
zeide, zoo zegt thans de Grootere Mozes tot het ver
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bondsvolk in den tem p el: „Z ie, ik heb u heden voor
gesteld het leven en h et goede, en den dood en het
kw ade.” (Deut. 30: 15) Indien het overblijfsel in het
leven wil blijven, m oet het thans voortgaan zonder com
prom issen te sluiten tegen de vijandelijke organisatie
op te trekken en Jeh ova en zijn organisatie ten volle
toegew ijd te zijn. Jeh ova heeft hun zijn woorden in
den m ond gelegd, en als leden van zijn organisatie
m oeten zij het getuigenis van Jezus Christus, dat hun
toevertrouwd is, voleindigen.
Zich tot het verbondsvolk Gods in Christus rich
tende, haalt P aulus de woorden van Mozes aan, w aar
door hij aantoont, dat zij in het bijzonder in dezen
tijd op de gezalfden van toepassing zijn. (Rom . 10:
5-11) Jeh ova heeft zijn volk toegerust om het getui
genis te geven, en om zijn verbond getrouw te zijn,
m oet het dit ook doen. Op de Colum bus (Ohio) hoofdvergadering in 1931 m aakte Jeh ova het zijn volk dui
delijk, dat Hij het een nieuwen naam gegeven en het
tot zijn getuigen aangesteld had, en Hij m aakte het
een deel van zijn uitverkoren knecht, wien H ij alleen
deze eer verleent. Deze openbaring van zijn goeder
tierenheid gaat ten volle boven ons bevattingsverm ogen
uit. Degenen die dit gunstbewijs van Jeh ova zien en
w aardeeren, zijn m et vreugde in zijn dienst getreden
om getuigenis voor zijn naam a f te leggen. O ndanks
alle m oeilijkheden en w ederw aardigheden, w aaraan
deze getrouwen thans blootstaan, gaan zij in de krach t
des H eeren voort, wetende dat w eldra de overwinning
volledig beh aald zal zijn.
H et zijn slechts de getrouwe gezalfden, die het feit
w aardeeren, d at zij de kinderen van Jeh ova door zijn
vrouw Zion zijn en dat zij allen van God geleerd wor
den. Jeh ova voedt zijn volk thans rijkelijk m et de kost
bare dingen van zijn tafel, en daarom gaat het voort
zijn lof te zingen m et de woorden die voor hen ge
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schreven werden, n am elijk : „H a lle lu ja h ! Ik wil Jah w e
van gan scher harte loven in den kring der oprechten
en in de gemeente. H ij heeft gem aakt dat m en zijn
wonderen gedenkt; ontferm end en barm h artig is
Jah w e. Spijs gaf hij hun die hem vreezen ; voor eeuwig
gedenkt hij zijn verbond. H ij deed zijn volk zijn m ach
tige werken kennen, door hun te geven het erve der
heidenen. De werken zijner handen zijn trouw en recht,
betrouw baar zijn al zijn beschikkingen. Verlossing
h eeft hij aan zijn volk gezonden, voor eeuwig zijn ver
bond ingesteld. H eilig en geducht is zijn naam . Het
begin der wijsheid is de vrees voor Jahw e, een goed
inzicht hebben allen die h aar beoefenen. Zijn roem
duurt voor altijd.” — Ps. 111: 1, 4-7, 9, 10, L. V.

H O O F D ST U K IX

ZIJN VERBONDEN
EH O V A sloot m et Zijn geliefden Zoon, Christus
Jezus, een verbond voor een koninkrijk, welk
koninkrijk de h oofdorganisatie van Jeh ova is en
w aarvan Christus Jezus natuurlijk het H oofd en de
H eer is. In G od’s bestem den tijd kom t dit koninkrijk,
dat de „h eilige stad” of hemelsche organistie is, die
geheel aan Jeh ova toegew ijd is, van God uit den hem el
neder en neem t de leiding over de aangelegenheden
der aarde. Jeh ova verleent aan Christus Jezu s de au
toriteit om m et zijn getrouwe broeders een verbond
te sluiten voor een p laats of deel in dat koninkrijk,
o pd at deze getrouwen een deel m ogen vormen van
zijn koninklijke organisatie. H et is het K on in krijk of
de h eilige organisatie, dat of die volkom en Jeh o v a’s
naam rechtvaardigt, na eerst getuigenis voor zijn naam
te hebben af gelegd. D at verbond voor het koninkrijk
is geheel afgescheiden en staat los van het nieuwe
verbond, m aar staat er toch m ede in verband. Men
m oet in het nieuwe verbond zijn, alvorens m en in het
K on in krijk kan komen.

J

Voorschaduwd
K oning D avid was een voorbeeld, dat den K oning,
Christus Jezus, voorschaduwde. A ls Jo o d stond David
onder het wetsverbond, d at in Egypte gesloten w erd;
m aar het was eerst na zijn zeven en dertigste jaar,
dat God met David een verbond sloot, om zijn konink
rijk in eeuwigheid op te richten. (2 Sam uël 7 : 1-29)
Jezu s Christus kondigde voor het eerst het verbond
voor het koninkrijk aan, n adat hij zijn discipelen
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over het sluiten van het nieuwe verbond gesproken
had. T erzelfder tijd d at hij hun bekendm aakte, dat
God m et hem een verbond voor een koninkrijk ge
m aak t had, verklaarde Jezus aan zijn getrouwe disci
pelen, dat hij met zijn getrouwe broeders een verbond
gesloten had, dat zij met hem een aandeel in dat
koninkrijk zouden hebben: „G ij zijt het die volhardend
bij m ij zijt gebleven onder m ijn beproevingen, en ik
verm aak u h eerschappij, gelijk m ijn V ader ze mij
verm aakt heeft.” — Luc. 22: 28, 29, L. V.
Veertig jare n n ad at het wetsverbond in Egypte
gesloten en op den berg Sin aï bevestigd was, gebood
God aan Mozes, een verbond m et Israël in het land
van M oab te sluiten. „D it zijn de woorden des ver
bonds, dat de H eere Mozes geboden heeft te m aken
m et de kinderen Israëls in den lande M oabs, boven
het verbond dat Hij met hen gem aakt had aan H oreb.”
(Deut. 29: 1) D at verbond, d at in het land M oab ge
sloten werd, voorschaduw de het verbond voor het ko
ninkrijk. H et verbond van M oab vorm de een m iddel,
om de Israëlieten er op voor te bereiden, K an aan
binnen te trekken en God d aar te dienen. Ook beeldde
het ’t voornemen van Jeh ova af, om na 1918 een
voorbereidend werk m et zijn volk op aarde te doen.
K o rt voordat het verbond in M oab gesloten werd, ge
bood Jeh ova Mozes, de Israëlieten bekw aam te m aken
voor den krijgsdienst. (Num . 26: 1-4) H et kam p van
de Israëlieten bevond zich op diezelfde plaats, toen
B a lak , de koning van M oab, B alaam huurde, om de
Israëlieten te vervloeken. (Num . 22: 1-24: 25) Van
d aar uit gingen de Israëlieten er toe over, Jeh o v a’s
oordeel tegen de M idianieten te voltrekken, om dat zij
G od’s volk lastig gevallen hadden. (Num . 25: 15-18;
3 1 :1 — 12) H et natuurlijk Israël bevond zich in dien
tijd in M oab, in een land, dat hun niet als erfdeel
was toegewezen. Zoo is ook nu het volk Gods, dat
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voor zijn naam bijeenvergaderd is, n am elijk de
geestelijke Israëlieten , in de w ereld m aar niet van
de wereld in den tijd, w aarin zij in het verbond
voor het koninkrijk opgenom en worden.
De tijd en om standigheden, die gep aard gingen
m et het sluiten van het verbond in M oab, voorscha
duwden den tijd en de om standigheden, die verban d
houden m et de menschen van geestelijk Israël, ten
tijde dat zij in het verbond voor het koninkrijk op
genomen worden. D it verbond stond ook in verband
m et de rechtvaardiging van Jeh ova’s naam . (Deut.
1 : 3 ; Num. 10: 10) T en tijde dat het verbond in M oab
gesloten werd, h ad Jeh ova zijn heerschappij te m idden
van zijn vijanden begonnen en gebruikt in dit ver
ban d zijn zinnebeeldig volk. Hij was toen „K on in g
in Jeschurun ” , toen deze stam m en van Israël in het
land van M oab bijeengebracht werden. (Deut. 33: 5)
De landen ten Oosten van den Jo rd aa n w aren toen
aan hen onderw orpen door de n ederlaag van de
Am orieten onder hun heerscher Sihon en door het
verslaan van Og, den koning van B asan . (Deut. 2 :
24-27; 3: 1-11; 4 : 47 ; 29: 7, 8 ; 31: 4) H et land van
deze vijanden van Israël was toen in bezit van de
veeteelt drijvende stam m en van Israël. (Deut. 3: 13-20;
Jo zu a 1: 12-18) Deze hierm ede gepaard gaande toe
standen vinden een p arallel in hetgeen geschiedde
tusschen 1914 en 1918, nam elijk, toen Christus Jezu s
in 1914 uitgezonden werd om tem idden van zijn vijan
den te heerschen en hij toen tegen Satan en zijn
engelen streed en hen u it den hem el w ierp. (P salm
110: 2 ; Openb. 12: 7—9) Deze overeenkom stige om 
standigheden zijn een krach tig argum ent voor het feit,
dat het overblijfsel in het verbond voor h et koninkrijk
opgenom en werd na 1918 en na de geboorte van het
koninkrijk, en n ad at Christus Jezus verscheen om
Zion op te bouwen.
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Wie er in opgenomen worden
Ten tijde dat het verbond in M oab gesloten werd,
was A aron reeds dood en er was niem and m eer over
van de groep, die oorspronkelijk E gyp te verliet en
die over de zestig ja a r was, m et uitzondering van
E leazar den hoogepriester, Jo zu a en K aleb , welke
laatste toen negen en zeventig was. (Deut. 1: 3 6 - 3 9 ;
E x. 6 : 24; Jo zu a 14: 6-11) H ieruit volgt dus, dat de
meesten, die in het verbond van M oab opgenom en
werden, „jo n gelin gen ” waren, zooals in een later ge
geven profetie verm eld wordt. (Jo ë l 2 :2 8 ) „N eem t
de som der geheele vergadering der kinderen Israëls
op, van tw intig ja a r oud en daarboven, n aar het huis
hunner vaderen, al wie ten heire in Israël uittrekt.
D at m en opnem e van tw intig ja a r oud en daarboven,
gelijk als de H eere Mozes geboden had, en den k in 
deren Israëls, die u it E gypte uitgetogen waren. D at
zijn de getelden der zonen Isra ë ls: zes honderd dui
zend, één duizend zeven honderd en dertig. E n de
H eere sp rak tot Mozes, zeggende: A an dezen zal het
lan d uitgedeeld worden ter erfenis, n aar het getal
der nam en.” (Num . 2 6 :2 , 4, 51-53) Hoewel K ale b
toen negen en zeventig ja a r was, werd hij gerekend
een jonge m an te zijn van veertig ja a r, en dit ge
schiedde klaarb lijk elijk op grond van zijn trouw aan
God. (Jo zu a 1 4 :6 -1 1 ) K aleb was h ier treffend een
vertegenw oordiger van die klasse getrouwen, die ook
door N aom i en M ordechai voorschaduw d werden, ten
tijde van de kom st van den H eer tot zijn tem pel ten
gericht. De ijver van Pinehas, de zoon van E leazar
den hoogepriester, m aak t hem een goed voorbeeld
van de „jon gelin gen ” , die door den profeet Jo ë l ge
noem d worden. — Num . 25: 6-13.
D e oudere generatie der Israëlieten, die opstandig
geweest waren, gem urm ureerd hadden en m et vrees
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vervuld waren, als zij hun plich t ten uitvoer m oesten
brengen en liever n aar Egypte wilden terugkeeren
dan tegen den vijand ten strijde te trekken, was ge
heel vergaan, en geen dezer ging K an aan binnen.
„D a t zijn de geleiden van Mozes en E leazar den
P riester, die de kinderen Israëls telden in de vlakke
velden M oabs, aan den Jo rd aan van Jerich o. En on
der dezen was niem and uit de getelden door Mozes
en A aron den Priester, als zij de kinderen Israëls
telden in de woestijn van S in aï; want de Heere h ad
van die gezegd, dat zij in de woestijn gew isselijk
zouden sterven; en d aar was niem and van hen over
gebleven dan K a le b de zoon van Jefun n e, en Jozu a
de zoon van N un.” — Num . 26: 63-65.
Ten tijde dat Jezu s het verbond voor het koninkrijk
aan zijn getrouwe discipelen aankondigde, was Ju d as,
die de opstandige klagers en vreesachtigen voorscha
duwde, aangezegd heen te gaan en was toen ook reeds
weg. (Lu cas 22: 28 -3 0 ; Jo h . 13 : 21-30) Bij den tem 
p el werden de „ou d e m annen” , die klagers, vitters,
zelfzuchtigen en tegenstanders zijn, niet in het ko
ninkrijk opgenom en, om dat dezulken verhinderd wor
den, de poorten van de stad binnen te gaan. Sedert
15 October 1932 is het heiligdom gereinigd. (Dan.
8 : 14; De W achttoren van Septem ber 1933) Toen de
Israëlieten Sin aï verlieten, kwam en zij in aanm erking
voor het beloofde land, m aar slechts enkelen kwam en
er. Gedurende het Elia-w erk en tot den tijd van de
kom st van den H eer tot zijn tem pel kwam en vele
geestelijke Israëlieten in aanm erking voor het konink
rijk, m aar degenen die de „zonde van Sam aria” be
gaan hebben, die klagers, vitters en tegenstanders zijn,
en die vreesachtig zijn, om stoutm oedig de boodschap
van G od’s koninkrijk tegen den vijand te verkondigen,
vallen uit. Zij die in het verbond voor het koninkrijk
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opgenom en worden, m oeten hun trouw tot aan dien
tijd bewezen hebben.

De T ijd van het Oordeel
De kom st van den Heere Jezus tot den tem pel
kenm erkt den tijd van zijn oordeel. V oor dien tijd
moest het oordeel wachten, om dat gerechtigheid een
van Jeh ova’s ,verzegelde schatten’ is. B ij het sluiten
van het verbond in M oab was de m aat van de on
gerechtigheid van de A m orieten vol en de tijd voor
de voltrekking van het oordeel over hen was gekomen.
(Gen. 15: 16) Zoo was ook de m aat van de ongerech
tigheid der „C hristen h eid” vol, toen de Heere Jezus
in den tem pel ten oordeel verscheen, m aar eerst m oest
het oordeel beginnen bij het huis Gods. (1 Petr. 4 : 17)
Jeh o v a’s volgorde van h et oordeel schijnt duidelijk
door het volgende voorschaduw d te w orden: „H ij
zeide d an : De Heere is [ten eerste] van Sin aï ge
kom en, en is hunlieden [ten tweede] opgegaan van
S e ïr; [ten derde] Hij is blinkende verschenen van
het gebergte P aran, en is aangekom en m et tien dui
zenden der h eiligen ; aan zijne rechterhand was eene
vurige wet aan hen.” -— Deut. 33: 2.
H ier stelt Sinaï, dat het eerst genoemd wordt,
treffend God’s heiligdom voor. „G o d ’s wagenen zijn
tienduizenden, duizenden bij duizenden; de H eer kom t
van den Sin aï in het heiligdom .” (Ps. 68: 18, L. V. )
Seïr, dat in de tweede plaats genoem d wordt, stelt de
booze knechtsklasse voor, nam elijk „d e mensch der
zonde” , de „zoon des verderfs” . H et gebergte Paran
schijnt een goede voorstelling te zijn van de „ver
kozen ouderling” -klasse, die eens in aanm erking voor
het koninkrijk kwam, want het was in de woestijn van
Paran, dat Jeh ova de ontrouwe oudsten uitroeide.
(Num . 12: 16; 13: 26-33; 14: 1-39) V ergelijk dit met
de woorden van Ju d a s: „E n van dezen heeft ook
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Henoch, de zevende van A dam , geprofeteerd, zeggen
d e: Zie, de Heere is gekom en m et zijne vele duizenden
engelen, om gericht te houden tegen allen, en te
straffen alle goddeloozen onder hen, vanwege alle
hunne goddelooze werken die zij goddelooslijk gedaan
hebben, en vanwege alle de harde woorden die de
goddelooze zondaars tegen Hem gesproken hebben.
Dezen zijn m urm ureerders, klagers over hunnen staat,
w andelende n aar hunne begeerlijkheden, en hun mond
spreekt zeer opgeblazen dingen, verwonderende zich
over de personen om des voordeels wil.” — Ju d as
14-16.
In M oab zeide Jeh ova aan Mozes, d at onder de
genen, m et wie het verbond gesloten was, er velen
waren, die Hem niet oprecht en w aarachtig gewijd
waren. (Deut. 31: 16-29) Zoo was er ook na het op
nem en van de leden in den tem pel en in het koninkrijksverbond eveneens een behoefte aan een reiniging,
w aarbij de onoprechten, m et inbegrip van degenen die
zelfzuchtig de positie van ouderling gezocht en aan 
vaard hadden en die er in volhardden, n aar hun eigen
zelfzuchtige wenschen te wandelen en die derhalve
niet aan Jeh ova en zijn koninkrijk toegew ijd waren,
verw ijderd m oesten worden. E r m oeten geen m ur
m ureerders, klagers, tegenstanders of zelfzuchtige,
opstandige personen zijn, die in het verbond voor het
koninkrijk opgenom en worden. Zij die in den gereinigden tem pel zijn, vormen een eenheid m et Christus. Het
is de tijd van vrede binnen de m uren van d at heerlijke
paleis, en allen die tot dit huis behooren, m oeten het
goede zoeken voor alle anderen, die er zich in be
vinden. (Ps. 122: 7-9) Zij die in het verbond voor
het koninkrijk zijn en die uitverkozen zijn tot een
volk voor G od’s naam , m oeten verder wandelen,
schouder aan schouder, en de belangen van het ko
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n in krijk behartigen en voortgaan den lof van Jeh ova
God te verkondigen.

H et Gezang
Gezang is een teeken van vreugde. H et was daar
om passend, d at Mozes als G od’s w erktuig, toen hij
de Israëlieten in M oab de bepalingen van het verbond,
dat d a ar gesloten werd, bekend m aakte, een lied com
poneerde en zong, hetgeen hij deed. De Israëlieten
stonden op het punt ten strijde te trekken en het
beloofde lan d te betreden. D at gezang, d at in de
vlakten van M oab gezongen werd, voorzeide een veel
schooner lied, dat aangeheven zou worden bij de in
trede van God’s uitverkoren volk in het verbond voor
het koninkrijk. D it veel schoonere lied w ordt thans
gezongen. De woorden van het lied van Mozes kwam en
uit Jeh ova G od voort, en Mozes als het m ondstuk
van Jeh ova sp rak de woorden van dit lied als volgt:
„L een t het oor, hem elen, op d at ik sp rek e; en hoore
de aarde de reden m ijns monds. M ijn leering stroome
als de regen, m ijn rede vloeie als de dauw ; als een
stortbui op het jonge groen en als een regenvlaag op
het kru id.” (Deut. 32: 1 ,2 , L .V .) H et lied legt den
nadru k op de groote w aarheid er van, nam elijk, dat
het voornaam ste doel van het verbond de rechtvaar
diging van Jeh ova’s naam is ; d at Jeh ova’s naam be
kendgem aakt en verhoogd m oet worden door het
gansche heelal. Een beroep doende op alle geestelijkgezinden om te luisteren, geeft het lied een beschrij
ving van alle goedheid en goedertierenheid van Jeh ova,
en dan luidt het verder: „W ant Jeh o v a’s naam wil ik
verkondigen; biedt hulde onzen G od! Des Rotssteens
doen is onberispelijk, want al zijn wegen zijn vol
gens rech t; een God van w aarheid zonder bedrog,
rechtvaardig en billijk is H ij.” (Deut. 32: 3 ,4 , L. V.)
H et lied verhaalt verder over Jeh ova’s oordeel en
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hoe zijn verbondsvolk zijn verbond overtreden heeft.
„T rouw breuk tegen Hem hebben zijn zonen gepleegd,
een verkeerd en arglistig geslacht. V ergeldt gij zóó
Jeh ova, gij dwaas en onwijs v o lk ? Is Hij niet uw
vader, die u het aanzijn gegeven, die u gem aakt en
gevestigd h e e ft?” (Deut. 3 2 :5 ,6 , L. V.) Sprekende
over zijn gerechtigheid en oordeel, herinnert Jehova
zijn volk er aan, dat de w raak (dat is, de rechtvaar
diging van zijn n aam ) Hem toebehoort. „Is dat niet
bij m ij opgeborgen, verzegeld in m ijn schatkam eren,
voor den dag der w raak en vergelding, voor den tijd
als hun voet w ankelt? Im m ers, de dag van hun on
dergang is nabij en spoedig kom t wat over hen be
schikt is. W ant Jeh ova zal zijn volk recht verschaffen
en zich zijner knechten erbarm en, wanneer hij ziet,
dat de kracht is verzwonden en het met den onmon
dige en den m ondige gedaan is.” (Deut. 32: 35,36, L .V .)
V erder wijst het profetische lied er op, dat Jeh ova dit
oordeel zal voltrekken door zijn glinsterend „zw aard” ,
nam elijk door hem, dien Hij als R echter over alle
dingen heeft aangesteld en die de R ech tvaardiger van
zijn grooten en heiligen naam is: „W anneer ik m ijn
bliksem end zw aard heb gewet, en m ijn hand n aar het
strafgericht grijpt, zal ik w raak nemen op m ijn tegen
standers, en m ijn haters doen boeten.” — Deuter.
32: 41, L. V.
D it lied van Mozes kom t nauw keurig overeen en
loopt p arallel m et ,het lied van Mozes en het L am ’,
dat gezongen wordt, wanneer Zion opgebouw d en het
overblijfsel in het verbond voor het koninkrijk op 
genomen wordt. Het beeld is d at van de volle 144.000,
m et inbegrip van het overblijfsel op aarde, staande
aan de „glazen zee” , hetgeen een sym bool is van
Jeh ova’s oordeelen, welke oordeelen thans duidelijk
aan het overblijfsel bekend gem aakt worden, gelijk
geschreven staat: „Uw gerechtigheid is als de bergen
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G od’s ; uwe oordeelen zijn een groote afgron d ; H eere,
Gij behoudt m enschen en beesten. Hoe dierbaar is uw
goedertierenheid, o G od! dies de m enschenkinderen
onder de schaduw uw er vleugelen toevlucht nem en.”
— Ps. 36: 7 ,8 .
H et L ied in de vlakten van M oab vindt nu een
grootere vervulling in de w oorden van den grooteren
Mozes, n am elijk : „E n zij zongen het gezang van
Mozes den dienstknecht Gods, en het gezang des
Lam s, zeggende: Groot en w onderlijk zijn uwe wer
ken, Heere, Gij alm achtige G o d ; rechtvaardig en
w aarachtig zijn uwe wegen, Gij K oning der heiligen.
W ie zoude U niet vreezen, H eere, en uwen naam niet
verheerlijken? W ant Gij zijt alleen h eilig; want alle
volkeren zullen kom en en voor U aan b id den ; want
uwe oordeelen zijn open baar geworden.” (O penbaring
15: 3, 4) D it gezang wordt nu gezongen door de 144.000
bijeenvergaderden m et Christus Jezus in zijn heilige
organisatie, en het is als w are het een nieuw lied,
dat alleen de 144.000 kunnen leeren en zingen. —
O penbaring 14: 1—4.
Het lied van Mozes was destijds een getuigenis
tegen de ontrouwen van Israël, en het lied, dat heden
gezongen wordt door degenen die onder de leiding
van den Grooteren Mozes staan, m oet gezongen wor
den in de ooren dergenen die bewezen hebben ontrouw
te zijn aan hun verbond om den wil Gods te doen
en tot een getuigenis tegen hen. (Deut. 3 1 :1 9 -2 2 )
T e bestem der tijd zal het oordeel over de ontrouwen
voltrokken worden. (Deut. 32: 25,28, 33) Bij Jeh ova
is het oordeel niet vergeefs of onbelangrijk, m aar
zeker en van de grootste beteekenis. (Deut. 32: 46, 47)
Jeh ova h ad m aatregelen voor het oordeel van het
natuurlijke Israël genomen, en ook nu heeft Hij voor
ziening getroffen voor het oordeel van geestelijk Is
raël, welk oordeel in den tem pel plaatsvindt. H et is
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een tijd van vreugde, en dus een tijd om te zingen,
om dat de geestelijke Israëlieten, die een volk vormen
voor den naam van Jeh ova, aan wie Hij zijn naam
gegeven heeft en die Hij tot zijn getuigen heeft aan
gesteld, nu ten strijde trekken en indien zij getrouw
blijven, w eldra het eeuwige ,land van belofte’ zullen
binnengaan. De Grootere Mozes, de K oning, is met
hen, en hij zal de getrouwen tot volkom en overwin
ning en tot rechtvaardiging van Jeh ova’s naam leiden.
H et is de tijd van de vreugde des H eeren en de ge
trouwen zijn uitgenoodigd in zijn vreugde in te gaan.

Trouw
B ij ieder verbond, dat m eestal tusschen twee of
m eerdere partijen gesloten wordt, m oet er een goede
en w aardevolle vergoeding zijn, die van de eene op
de andere overgaat. De getrouwe vervulling van de be
palingen of voorzieningen van het verbond vorm t een
goede en w aardevolle vergoeding van de eene tegen
over de andere. Jeh ova verplicht zich door de b ep a
lingen van zijn verbond, dat te houden en te vervullen,
en degenen die de andere zijde van het verbond vor
men, zijn eveneens verplicht, de bepalingen er van te
houden en te vervullen. Jeh ova is altijd getrouw, en de
andere partijen van het verbond moeten getrouw zijn,
indien zij God w illen behagen en wenschen gebruikt
te worden, om zijn voornemens ten uitvoer te brengen.
„G ij zult dan weten dat de Heere uw God die God is,
die getrouwe God, dewelke het verbond en de w elda
digheid houdt dengenen die Hem liefhebben en zijne
geboden houden, tot in duizend geslachten.” (Deut.
7: 9) H et is door de getrouw heid aan Jeh ova en de
getrouw heid van degenen die in het verbond voor het
koninkrijk opgenom en zijn, d at zijn naam zal gerecht
vaard igd worden. — Je s. 49: 7.
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D oor het geheele boek D euteronom ium wordt de
dringende raad gegeven, getrouw aan Jeh ova toege
wijd te zijn. H et devies van degenen die God goedkeurt
en die een aandeel in de rechtvaardiging van zijn naam
zullen hebben, zal zijn „D e H eiligheid des H eeren” .
(Zach. 14: 20) De roeping voor het koninkrijk werd
geopend en velen beantw oordden dien roep, en de
genen die tot aan den tijd van de kom st van den H eer
tot den tem pel getrouw bleven, werden uitverkoren,
en nu m oeten de „geroepenen, uitverkorenen” en
die in het verbond voor het koninkrijk opgenom en
zijn, hun trouw bewijzen. (O penb. 17: 14) Slechts de
genen die getrouw zijn tot den dood, zullen de kroon
des levens ontvangen. (Openb. 2 : 10) Zij die eens in
aanm erking kwamen voor het koninkrijk en die niet
getrouw waren, blijven in gebreke. ,Zij zijn het gansch
verkeerde geslacht, kinderen in dewelke geen trouw
is.’ — Deut. 32: 20.
M ozes was „getrouw in geheel zijn h uis” , en zijn
trouw was een getuigenis voor degenen die na hem
volgden. Christus Jezu s is getrouw over zijn konink
lijk h u is; en de voorw aarde, die in het verbond voor
het K on in krijk genoem d wordt, is de getrouwheid van
alle leden er van. (H ebr. 3 : 5 , 6) „H ij die u roept,
is getrouw, die het ook doen zal.” (1 Thess. 5: 24)
„M aar de Heere is getrouw, die u zal versterken en be
waren van den booze.” — 2 Thess. 3: 3.
Jeh ova verw aardigt zich om degenen die in het
verbond zijn, zijn eigen trouw te verzekeren, en trouw
wordt geëischt van al degenen die in het verbond op
genomen zijn. Daarom worden degenen die in het ver
bond voor het koninkrijk opgenom en zijn, verm aand
m et de woorden: „W eest heilig, w ant ik ben h eilig.”
(1 Petr. 1: 15, 16; Lev. 11: 44) Degenen die in het ver
bond voor het koninkrijk zijn, zijn rechtvaardig en
gerecht op grond van het feit, dat zij in Christus zijn
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en den m antel der gerechtigheid ontvangen hebben,
en „d e rechtvaardigen zullen uit het geloof [en door
hun trouw ] leven.” — H ab. 2 : 4.
H et verbond, d at in E gypte gesloten en op den berg
Sin aï bevestigd werd, eischt trouw aan de zijde der
Israëlieten en zij beloofden plechtig, de bepalingen
van het verbond te gehoorzamen. H et verbond, dat
in M oab gesloten werd, werd voorgeschreven aan Is
raël, om dat Jeh ova van tevoren wist, dat er na den
dood van Mozes onder het volk van de n atie Israël
w eerbarstigheid, opstandigheid en wetteloosheid zou
den heerschen. (Deut. 5 : 1-33; 31: 16-30) H et ver
bond in M oab diende dus tot bestendiging van trouw
aan de zijde der Israëlieten, welke trouw aan den dag
zou worden gelegd door volledige gehoorzaam heid aan
G od’s geboden. De Israëlieten waren nu G od’s uitver
koren volk geworden, en zij moesten hun trouw be
wijzen, indien zij God’s goedkeuring en zegen wilden
ontvangen. „V oorts sp rak Mozes, tezam en m et de
Levietische Priesteren, tot gansch Israël, zeggende:
L u ister toe en hoor, o Isra ë l; op dezen dag zijt gij
den Heere uwen God tot een volk geworden. D aarom
zult gij der stemm e des Heeren uws Gods gehoorzaam
zijn, en gij zult doen zijne geboden en zijne inzettingen,
die ik u heden gebied.” (Deut. 27: 9 ,1 0 ) V ergelijk dit
m et het gebod des Heeren aan degenen die in den
tem pel gebracht zijn, n am elijk : „D it zal geschieden
indien gij vlijtiglijk zult hooren n aar de stem des Hee
ren uws Gods.” (Z ach. 6 : 15) Het zijn deze getrouwen,
die zuilen in den tem pel Gods worden.
T er gelegenheid van het sluiten van het verbond
in M oab wordt geen m elding gem aakt van dierlijke
offeranden en het sprenkelen van bloed, ofschoon het
de dag van de nieuwe m aan was. (2 K ron. 2 : 4) In
het goddelijk bericht van Leviticus en N um eri nemen
de priesters, de tabern akel en de dierlijke offeranden
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de voornaam ste plaats in, echter niet bij het sluiten
van het verbond in M oab. Dit toont aan, dat trouw de
grondtoon voor dat verbond in M oab is en dat de of
ferandelijke voorzieningen, die een voorstelling waren
van het rantsoenoffer en het verzoeningsw erk van Chris
tus, op zichzelf onvoldoende en vruchteloos zouden
zijn voor degenen die uitverkoren waren als een volk
voor Jeh ova’s naam , om de Israëlieten er van te vrij
waren, dat zij in knechtschap aan Satan’s organisatie
zouden geraken en dientengevolge zouden sterven, als
zij niet ten volle gehoorzaam zouden zijn aan hun ge
loften. Met andere woorden, zij moeten bovenal ge
trouw zijn. — Deut. 23: 21-23.
Jeh ova h ad deze Israëlieten als zijn volk uitverko
ren, om K an aan binnen te gaan, en nu was het aller
belangrijkste voor hen, de stem van Jeh ova getrouw
te gehoorzam en. (Deut. 6 : 1-3) L ater zeide Jeh ova door
zijn profeet tot die n atie: „Zoo zegt de H eere der h eir
scharen, de God Isra ëls: Doet uwe brandofferen tot
uwe slachtofferen, en eet vleesch. W ant ik heb m et
uwe vaderen, ten dage als ik ze u it E gypte uitvoerde,
niet gesproken, noch hun geboden van zaken des
bran doffers of slachtoffers, m aar deze zaak heb ik hun
geboden, zeggende: H oort n aar m ijne stem, zoo zal ik
u tot eenen God zijn en gij zult Mij tot een volk zijn;
en wandelt in al den weg dien Ik u gebieden zal, opdat
het u wel ga.” (Jer. 7: 21—23) D it bewijst, dat degenen
die in het verbond voor het koninkrijk opgenom en
zijn, gehoorzaam m oeten zijn aan de geboden van den
Grooteren Mozes en d at gehoorzaam heid beter is dan
offerande.

K oninkrijk
A ls verder bewijs, dat het verbond, dat in M oab
gesloten werd, het verbond voor het koninkrijk af-
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beeldde, lette m en op het volgende: H et koninkirijk
is het koninkrijk van Jeh ova God, hetgeen H ij bereidt
en geeft aan zijn geliefden Zoon, Christus Jezus. De
dingen, die tot het koninkrijk behooren, worden voor
gesteld door een groot rotsgebergte, en in het lied dat
door Mozes op Jeh ova’s bevel in M oab gezongen werd,
w ordt Jeh ova voor de eerste m aal in de Sch rift de
Rots genoemd. H ij is de R ots, en al zijn werken zijn
volkom en. Hij is de „K on in g der eeuwigheid” . (Je r.
10: 10) Hij is de groote Toevlucht en Bescherm er van
zijn volk. (Deut. 3 2 :4 , 15, 18, 30, 31) Jeh ova w ordt
in Deuteronom ium defin itief als de K oning genoemd.
„E n hij was K on in g in Jeschurun, als de hoofden des
volks zich vergaderden, te zam en m et de stam m en Is
raëls.” (Deut. 33: 5) D it toont aan, dat het getrouwe
overblijfsel in het verbond voor het koninkrijk ge
bracht wordt, n ad at Jeh ova’s heiligen in den tem pel
tot H em vergaderd zijn.
In het boek Exodus doet Jeh ova aan de Israëlieten
een belofte en stelt daarbij als voorw aarde hun trouw
aan dat verbond, dat m et hen gesloten werd, toen Hij
hen u it Egypte leidde, en zegt: „G ij zult m ij een pries
terlijk K on in krijk en een h eilig volk zijn.” (Exodus
19: 6) M aar de instructies betreffende den toekomstigen koning van Israël worden definitief vastgelegd in
het boek Deuteronom ium . (17: 14-20; 28: 36) De be
lan grijke voorw aarden, die vervuld m oeten worden
door degenen die tenslotte leden van het koninklijk
huis m oeten worden, worden door Jeh ova als volgt
genoem d: „In d ien gij m ijn stem zult gehoorzam en.”
Zoo ook moeten degenen die voor eeuwig in het ko
ninklijk huis van Jeh ova zullen zijn, nu ten volle ge
hoorzam en aan den grooteren Mozes, en er is geen tusschenweg. — H and. 3: 23.

ZIJN

VERBONDEN

315

Leviraat Huw elijk
D e wet betreffende het levirate huw elijk (Joodsche verplichting van den broeder van een kinderloos
overledene diens weduwe te huwen) staat opgeteekend
in het boek Deuteronom ium in verbinding m et het ver
bond in M oab, en in geen enkel ander deel van de
Sch rift. (Deut. 25: 5-10) H et eenige bericht in den B ij
bel van de w erkelijke toepassing van de wet van het
levirate huw elijk is dat betreffende den koninklijken
stam van Ju d a ten behoeve van den koning, die door
dien stam zou kom en. (Gen. 38: 1 -3 0 ; R uth, de eerste
vier hoofdstukken) H et is duidelijk, d at de wet van het
levirate huw elijk een koninkrijksvoorziening was, aan
welke wet Jeh ova’s overblijfsel m oet voldoen in vervul
ling van het profetische beeld, d at God m et N aom i en
R uth m aakte in verband m et de voortbrenging van de
vrucht voor het koninkrijk en in overeenstem m ing m et
het verbond voor het koninkrijk.

Zijn Naam
B ij het verbond in M oab neem t Jeh ova’s naam
de m eest vooraanstaande plaats in. Voor het sluiten
van het verbond in M oab was de strijdvraag betref
fende den naam en de opperm acht van Jeh ova niet op
gelost; zoo was ook vóór het opbouwen van Zion en
het opnem en van het overblijfsel in den tem pel G od’s
uitverkozen volk niet doordrongen van de beteekenis
van de groote strijdvraag betreffende Jeh ova’s naam
en opperm acht. „M aar de H eere heeft ulieden niet
gegeven een h art om te verstaan, noch oogen om te
zien, noch ooren om te hooren, tot op dezen dag.”
(Deut. 2 9 :4 ) Toen de K oning zijn troon bestegen
h ad en het getrouwe overblijfsel tot zich in den tem 
pel vergaderd had, werden zij voor de eerste m aal
doordrongen van de beteekenis van de groote strijd
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vraag betreffende Jeh o v a’s naam , en d aarn a staan zij
bekend als des Heeren ,gew illigen in den dag zijner
m acht’, en zij verheugen zich, den naam van Jeh ova
bekend te m aken. „U w volk zal zeer gew illig zijn op
den dag uwer heirkracht, in heilige sierad iën ; uit
de baarm oeder des dageraads zal u de dauw uwer
jeugd zijn.” (Ps. 110: 3) De vreeze voor dien grooten
en verschrikkelijken naam is n oodzakelijk voor voort
durende trouw. — Deut. 28: 58.
H et lied des oordeels, dat door Mozes uitgespro
ken werd ter gelegenheid van het sluiten van het
verbond in M oab, stelt den naam van Jeh ova op den
voorgrond en toont aan en wijst er op, dat deze alom
verkondigd m oet worden door Jeh ova’s getrouwe ge
tuigen, betreffende w elke staat geschreven: „W ant J e 
hova’s naam w il ik verkondigen; biedt hulde onzen
G o d !” (Deut. 3 2 :3 , L. V .) Jeh ova bevrijdde zijn in
knechtschap verkeerend volk in 1919 uit Satan ’s or
ganisatie, en d it werd voorschaduw d door het verbond
in M oab. G od’s verbondsvolk was verstrooid en m is
handeld, in beperking gehouden en verhinderd om
hun werk te doen, en dit geschiedde door den vijand.
Jeh ova verloste hen niet om hunnentwil, m aar om
zijns naam s wil en om den sm aad van den vijand over
dien heiligen naam voor te zijn: „ Ik zou gezegd h eb
ben : ik zal hen wegblazen, aan hun gedachtenis on
der de menschen een einde m aken — ware ik niet
beducht voor ergernis over den vijand, dat hun tegen
standers het zouden m isverstaan en zeggen: onze hand
was hoog opgeheven, en niet Jeh ova h eeft dit alles
gewrocht.” — Deut. 32: 26, 27, L. V.
B ij het sluiten van het verbond in M oab en voor
dat de Jo rd aan overgetrokken werd n aar K an aan,
m aakte Jeh ova zijn voornemen bekend, om een plaats
voor zijn huis of tem pel te zoeken en d aaraan zijn
naam te verbinden. H ierin voorschaduwde Jeh ova en
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voorzeide Hij, dat w a n eer Zion wordt opgebouw d
en het overblijfsel tot den tem pel onder Christus J e 
zus bijeenvergaderd wordt en G od daaraan zijn naam
verbindt, alle offeranden van lof en dienst moeten
geschieden overeenkom stig de regelen van deze orga
nisatie, en niet overeenkom stig de luim en of wenschen
van eenig mensch. „M aar n aar de plaats, die de Heere
uw God uit alle uwe stam m en verkiezen zal om zijnen
n aam ald aar te zetten, n aar zijne woning zult gijlieden
vragen, en daarhenen zult gij kom en; en daarhenen
zult gijlieden brengen uwe brandofferen en uwe slach t
offeren, en uwe tienden en het h efoffer uwer hand,
en uwe geloften en uwe vrijw illige offeren, en de eerstgeboorten uwer runderen en uwer schapen.” (Deut.
12: 5, 6) Jeh o v a’s werk m oet gedaan worden overeen
kom stig de regels van zijn organisatie. „G ij zult niet
doen n aar alles wat wij hier heden doen, een ieder al
w at in zijne oogen recht is.” — Deut. 12: 8.
Eenige personen, die in Zion gebracht zijn en de
zalving ontvangen hebben, zijn in gebreke gebleven te
zien, dat het noodzakelijk is, om ten volle gehoorzaam
te zijn aan de instructies, die hun door G od’s organ i
satie gegeven worden. Zij hebben geen w aardeering
voor het feit, dat de Heere Je zu s het Hoofd van Zion
is en dat de instructies van hem afkom stig zijn. Deze
koppigen blijven er bij, te doen ,wat recht is in hun
eigen oogen’, en zulks is in strijd met het gebod des
H eeren. (Deut. 12: 8) Jeh ova’s naam kan alleen geëerd
worden, door zijn wil te doen, en niet door den w il van
eenig m ensch te volgen. (Deut. 26: 1, 2 ; Spreuken
3 :5 , 6) De rechtvaardiging van Jeh ova’s naam is een
zaak van het grootste gewicht, en het aandeel, dat het
overblijfsel aan de rechtvaardiging van dien heiligen
naam zou hebben, wordt getoond in de wet van het
levirate huw elijk, d at later in het boek R uth werd
geïllustreerd en bericht, w aarvan God de beteekenis
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bekendm aakt aan zijn overblijfsel, n ad at zij in den
tem pel gebracht zijn en toegetreden zijn tot het ver
bond voor het koninkrijk.
A l degenen die Jeh ova’s goedkeuring als zijn u it
verkoren volk ontvangen, m oeten hun onkreukbaar
heid jegens Hem bewijzen. D it is ju ist hetgeen w aar
van de D uivel zeide, dat de mensch hiertoe n iet in
staat w as; m aar de getrouwen zullen bewijzen, dat
zij het doen kunnen. H et gezang van Mozes in M oab
verhoogt de grootheid van Jeh ova’s naam . D aarin wor
den Jeh ova’s onkreukbaarheid, vlekkeloosheid en on
berispelijkh eid verko n digd : „H ij is de R otssteen, wiens
werk [m et inbegrip van het overblijfsel, dat voor zijn
naam afgezonderd w erd] volkom en is.” (Deut. 3 2 :4 )
Iedere verd raaid h eid , wetteloosheid of verdorvenheid
aan de zijde van eenig lid van het belijdende volk Gods
kan niet aan Jeh ova toegeschreven worden, m aar van
al dezulken m oet gezegd w orden: „H ij h eeft het tegen
H em verdorven; het zijn zijne kinderen [Jeh o v a’s ge
trouwen] niet, de schandvlek is hunne; het [de wetteloozen, de verkozen ouderlingen, die er in volharden,
hun eigen zelfzuchtigen weg te volgen, de ,mensch der
zonde’, de booze knechtsklasse] is een verkeerd en ver
draaid [en derhalve niet Jeh ova’s] geslacht.” — Deut.
3 2 :5 .
Jehova zal geen wetteloosheid, vitterij of geklaag
dulden van de zijde dergenen die in het verbond
voor het koninkrijk gebracht zijn. D it werd voorschaduwd door het gezang betreffende het verbond in
M oab, w aarin de H eer over de wetteloozen zegt: „E n
Hij zeide: Ik zal m ijn aangezicht van hen verbergen,
Ik zal zien welk hunlieder einde zal w ezen; want zij
zijn een gansch verkeerd geslacht, kinderen in welke
geen trouw is. Zij hebben Mij tot ijver verw ekt door
hetgene d at geen God is, zij hebben Mij tot to o m ver
w ekt door hunne ijdelheden. Ik zal dan hen tot ijver
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verwekken door diegenen die geen volk zijn, door een
dwaas volk zal ik ze tot toorn verwekken.” — Deut.
32: 20, 21.
Zij die een aandeel in de rechtvaardiging van J e 
hova’s naam w illen hebben, m oeten hun on kreukbaar
h eid jegens Hem han dh aven ; van daar dat er geschre
ven staat: „G ij zult onberispelijk zijn tegenover Jeh ova,
uw G od.” (Deut. 18: 13, L. V.) Jeh ova zal zijn uitver
koren volk niet de overwinning verleenen, om dat het
’t verdient, ook n iet op grond van zijn eigen ge
rechtigheid en zelfontw ikkeling, m aar ter rech tvaardi
ging van zijn uitgedrukt voornemen en zijn naam . —
Deut. 9 : 4-6.

E én Jeh ova
Zij die in het verbond voor het koninkrijk op
genomen zijn, beginnen nu de w aarheid te w aardeeren,
dat er slechts één Jeh ova G od is ; terw ijl vele anderen,
d ie beweren, dat zij G od’s kinderen zijn, blin d zijn
voor deze groote w aarheid. Jeh o v a’s opperm acht wordt
bevestigd in het verbond in M oab, en het is ter w ille
van degenen die in het verbond voor het koninkrijk
zijn, dat nu deze groote w aarheid op den voorgrond
gesteld w ordt: „N iem an d is er gelijk God, o Jeschurun,
die op den hem el vaart tot uwe hulp, en m et zijne hoog
heid op de bovenste wolken. De eeuwige God zij u
eene woning, en van onderen, eeuwige arm en ; en Hij
verdrijve den vijand voor uw aangezicht en zegge: V er
delg.” (Deut. 33: 26, 27) Zij die zulks wenschen, m o
gen een ander als hun god kiezen en de gevolgen d aar
van op zich nemen, m aar de getrouwen zullen Jeh ova
G od geheel toegew ijd blijven. Jeh ova roept nu de
schijngoden van den vijand op, om hen aan de k aak te
stellen. Deze w aarheid liet G od door Mozes u itspre
ken, en nu is de tijd gekom en, w aarop de groote strijd
vraag tot oplossing gebracht m oet worden en G od’s uit
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verkoren volk zijn voornemen en zijn oordeelen m oet
verkondigen.
E r zijn geen verschillende Jeh ova’s, die een ieder
voor zich een anderen w il en een ander werk hebben.
E r is slechts één God. H et overblijfsel erkent en w aar
deert thans het door G od gegeven voorrecht, den naam
van den alleen w aarachtigen God Jeh ova te verkondi
gen, en dit doet het m et vreugde in het hart. Evenals
destijds tot het n atuu rlijke Israël in M oab gezegd werd,
zoo zegt ook nu Christus Jezu s als de grootere Mozes
tot de geestelijke Israëlieten, die in den tem pel bijeen
gebracht zijn: „H oor, Israël, de Heere onze God is
een éénig H eere: zoo zult gij den Heere uwen God lief
hebben met uw gansch e hart en m et uwe gansche ziel
en m et al uw verm ogen. E n deze woorden, die ik u
heden gebied, zullen in uw h art zijn.” (Deut. 6: 4-6)
De w aarachtige en getrouwe heiligen aanbidden den
eenigen en alleen waren God, en dit is het eerste gebod,
zoowel wat den tijd als de belangrijkheid aangaat, zoo
als Jezu s verklaarde. (M arcus 12: 29, 39) D it eerste
gebod wordt een deel van het verbond voor het ko
ninkrijk. Jeh ova alleen m oet aangebeden worden, bo
ven al het andere en allen. (Deut. 6: 1-8) Het volk,
dat uit de natiën genomen is voor zijn naam , moet
zijn ,een h eiligheid voor Jeh ova’, hetgeen beteekent,
dat het geheel en al aan Jeh ova God m oet toegewijd
zijn en dat het Jeh ova niet zal verzoeken, noch m et den
vijand en zijn organisatie een m innelijke schikking
zal treffen, om dat zulks door Jeh ova niet geduld zal
worden. — Deut. 6: 16; Matth. 4 : 7.
De verplichtingen, die door het verbond in M oab
aan het natuurlijke Israël opgelegd werden, worden
nu opgelegd aan degenen, die het verbond voor het
koninkrijk aangegaan hebben, nam elijk Jeh ova m oet
m et vreugde gediend worden, en niet m et klagen, an
ders zal er een vloek kom en over degenen die in ge-
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breke gebleven zijn, Hem op de ju iste wijze te dienen.
(Deut. 28: 47) O fferanden aan Hem m oeten onbesm et
gebracht w orden; daarom m oet er geen overeenkomst
gesloten worden m et Satan ’s organisatie en m oet er
geen verm enging plaatshebben van de dingen en p rak
tijken van die organisatie m et het werk van Jehova,
zooals bijvoorbeeld m enschenvereering, nam elijk de
„zonde van Sam aria” . (Am os 8 : 14) H et is G od’s ken
nelijk doel een volk te hebben, dat Hem in vol be
wustzijn, vrijw illig en vreugdevol toegewijd is. (Deut.
16: 21, 22) De dienst van Jeh ova m oet gedaan worden
op de plaats, w aaraan Jeh ova zijn naam verbonden
heeft, nam elijk in zijn organisatie, w aarvan Christus
Jezus het hoofd is. (Deut. 16: 10-17) Een ieder, die
meent in aanm erking te kom en voor het koninkrijk
en er in volhardt, zijn eigen weg te gaan en niet te wan
delen overeenkom stig G od’s organisatie, overtreedt de
zen regel van het koninkrijk.
Tiende, het tiende gedeelte, stelt sym bolisch alles
voor wat iem and heeft en wat voor den tem peldienst
gegeven moet worden, hetgeen m oet worden aange
boden op de plaats van zijn naam , dat wil zeggen,
in zijn organisatie. (Deut. 26: 1-19; 12: 6 ; 14: 22-29)
„B ren g t alle de tienden in het schathuis, op dat er
spijze zij in m ijn H u is; en beproeft m ij nu daarin,
zegt de Heere der heirscharen, of ik u dan niet zal
opendoen de vensteren des hem els, en u zegen a f
gieten, zoodat er geen schuren genoeg zullen wezen.”
(M al. 3: 10) E r m oet eenheid zijn in de aanbidding
en den dienst in G od’s tem pel, de plaats van zijn
naam . (Deut. 12: 5—18; 16: 1—17) Degenen, voor wie
het nieuwe verbond ingewijd werd, werden in den
tem pel vergaderd en in het verbond voor het konink
rijk opgenomen, en zij zijn één m et Christus en zij
moeten voortgaan, in trouw en in den dienst eensge
zind te blijven. Persoonlijke wenschen en meeningen
11
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dienen in h et geheel n iet beschouwd te worden. Aangezien zij leden van G od’s organisatie geworden zijn,
houdt de persoonlijkheid van schepselen op en alle
m eeningen, die zij er op nahouden, die in strijd met
G od’s uitgedrukten wil zijn, zijn verkeerd. Hetgeen
m en het eerst te beschouwen heeft, is de wil van God,
en allen, die in het verbond voor het koninkrijk zijn,
m oeten m et vreugde, harm onie en gehoorzaam heid
aan zijn wil beantw oorden. Zij, die een anderen weg
bewandelen, en dus wetteloos zijn, zullen zeker uit het
koninkrijk verw ijderd worden. Slechts degenen die hun
onkreukbaarheid handhaven, eensgezind en getrouw
in Christus blijven, zullen blinken als de zon, terwijl
de anderen verw ijderd worden. (M atth. 13: 41-43) Hun
alles m oet en zal Jeh ova ten volle toegew ijd zijn.

Zijn Profeet
H et was in M oab, dat Mozes voor het eerst J e 
hova’s belofte onthulde, om een P rofeet te verwekken,
van wien Mozes slechts een schaduw of voorbeeld was.
(Deut. 18: 15-19) N iet voordat het overblijfsel in den
tem pel gebracht werd, werd hun de w aarheid geopen
b aard , dat Christus Jezu s alleen die groote Profeet,
die door Mozes voorzegd werd, is. (D e W achttoren,
1933, bldz. 105-110) De uitnem endheid van Jeh o v a’s
profeet w ordt voorzegd in de woorden, opgeteekend in
verband m et het d aar gesloten verbond. (Deut.
34: 10-12) D aarom rust op degenen, tot wie de grootere Mozes gezonden wordt, een veel grootere verant
w oordelijkheid dan er ooit op het volk van natuurlijk
Israël gerust heeft. H et overblijfsel, d at nu ingelicht is
over de groote strijdvraag, die opgelost m oet worden,
en dat nu in het verbond voor het koninkrijk is, erkent,
d at er geen overeenstem m ing kan bestaan m et eenig
deel van Satan ’s organisatie, m aar dat het overblijfsel
onvoorw aardelijk en absoluut aan Jeh o v a en zijn groo-
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ten P rofeet toegew ijd m oet zijn en gehoorzam en moet.
De Grootere Mozes bereidde den weg voor Jeh ova,
kwam toen rechtstreeks tot den tem pel en vergaderde
de heiligen van Jeh ova tot zich, en bracht vervolgens
degenen in het verbond voor het koninkrijk, die tot op
dien tijd hun trouw bewezen hadden. D aarna begon
de Grootere Mozes, Christus Jezus, als Jeh ova’s instru
m ent aan het overblijfsel de beteekenis der profetie
te openbaren, en zij worden daardoor voor de keus ge
steld, of Jeh ova’s grooten Profeet en D ienaar of S a
tan ’s m ondstuk of vertegenw oordiger te volgen. Velen,
die in de m eening verkeeren, dat zij G od vertegenwoor
digen, zijn in w erkelijkheid Satan ’s bedrogenen en
werktuigen. Evenals velen der natuurlijke Israëlieten
ontrouw werden, zoo zijn er ook thans onder degenen
die voor het koninkrijk in aanm erking kom en, eenigen
die ontrouw worden, en deze ontrouwen blijven in ge
breke, acht te geven op den grooteren Profeet. Zij die
in aanm erking voor het koninkrijk kom en en nu in
gebreke blijven of w eigeren, m et geheel hun h art en
m et liefde Christus te gehoorzam en, gaan een nood
lottig einde tegem oet. — Deut. 18: 13-19; H andelingen
3: 19-23.
De dood van Mozes nam niet het leiderschap over
Israël weg, om dat Jo zu a hem opvolgde en de Israëlie
ten K an aan binnenbracht. (Deut. 31: 14, 15, 23 ; 34: 9)
B etreffen de het koninkrijksverbond, dat door h et ver
bond dat in M oab gesloten werd, voorschaduw d werd,
w ordt aan het overblijfsel de onoverwinnelijke leiding
van Jeh ova’s grooten Profeet Christus Jezus verzekerd.
Deze getrouwen ontvangen ten volle de verzekering,
d at indien zij in den tem pel blijven en getrouw en
vreugdevol G od’s grooten Profeet gehoorzamen, zij ge
leid zullen worden tot volkom en overwinning tot lof
van Jeh ova’s naam . Deze overwinning wordt n iet be
h aald door hetgeen zij doen, m aar is de overwinning
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van Jeh ova, die voor hen beh aald w ordt door Christus
Jezu s als Zijn groot w erktuig en tot eer en rechtvaar
diging van Jeh o v a’s grooten naam . — 1 Cor. 15: 57.
Christus Jezu s leidt als de Grootere Mozes het oor
deel in den tem pel overeenkom stig den w il Gods. Zijn
belofte is, d at die apostelen die in het verbond voor het
koninkrijk m et hem opgenomen zijn, m et hem zullen
zitten in het oordeel van de tw aalf stam m en Israëls.
Dit m oet noodzakelijkerw ijze beperkt blijven tot de
tw aalf apostelen des Lam s (Openb. 21: 14), m aar al
degenen, die de geestelijke Israëlieten vormen, dat wil
zeggen, degenen uit wie het koninklijk huis genomen
wordt, zijn hierbij betrokken. U it deze belofte des H ee
ren kan terecht de redelijke gevolgtrekking gem aakt
worden, dat de getrouwe opgewekte heiligen, die het
eerst tot Zion vergaderd werden, een zeker aandeel
hebben aan het oordeel, w aarvan ons de bijzonderhe
den niet geopenbaard zijn. De vraag is n u : H ebben de
genen die nog op aarde zijn, dat wil zeggen, het ge
trouwe overblijfsel, eenig deel aan het oo rd eel? w aar
op de Sch rift treffen d antw oordt: „Zoo dan oordeelt
niets vóór den tijd, totdat de Heere zal gekom en zijn,
welke ook in ’t licht zal brengen hetgeen in de duister
nis verborgen is, en openbaren de raadslagen der h ar
ten: en alsdan zal een iegelijk lof hebben van God.”
(1 Cor. 4 :5 ) De H eere, de groote Rechter, is gekomen,
en hij heeft de getrouwen, dat wil zeggen, zij die in het
verbond voor het koninkrijk opgenom en zijn, m et hem
doen zitten in hem elsche plaatsen, nam elijk, in den
tem pel. D aarom is het de tijd voor het oordeel, en het
schijnt duidelijk, dat het werk van het overblijfsel, dat
nu nog in verband m et het oordeel op aarde is, bestaat
uit de verkondiging van de reeds geschreven oordeelen
van Jeh ova, en dat dit hun aandeel aan het oordeel is.
De naam van Jeh ova m oet nu bekend gem aakt wor
d en ; zijn w raak m oet verkondigd w orden; m aar het
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is het overblijfsel, dat door zijn getrouwe getuigen ge
vorm d wordt, dat het voorrecht verleend wordt, deze
w aarheden bekend te m aken. H et overblijfsel heeft niet
het schuldig of onschuldig uit te spreken over eenige
persoonlijkheid, m aar op hem rust de taak, om de wet
ten en voorschriften betreffende Jeh ova’s oordeel, die
op de gehoorzam en en de ongehoorzamen van toepas
sing zijn, bekend te m aken. Op deze wijze hebben de
genen die in het verbond voor het koninkrijk zijn, nu
een aandeel aan het oordeelsw erk overeenkom stig den
wil des Heeren. Jeh ova’s oordeelen staan reeds geschre
ven, en zijn heiligen, die tot Hem vergaderd zijn, h eb
ben de opdracht, zijn oordeelen te verkondigen, en dit
m oeten zij dus doen. D it doen zij door m iddel van het
zingen van lofliederen, en Jeh ova heeft een w elgeval
len aan hun trouw bij de vervulling van hun plichten
in dit opzicht. B etreffen de d it schreef G od’s profeet:
„W ant Jeh ova heeft in zijn volk behagen, luistert de
deem oedigen op m et h eil; de vromen juich en in heer
lijkheid, jubelen op hun legerstede; lofverheffingen
Gods zijn in hun keel, een tw eesnijdend zw aard in hun
hand, om zich te wreken op de natiën, de volkeren
te tuchtigen, om hun koningen te binden m et ketenen,
hun edelen m et ijzeren boeien, om een opgeschreven
vonnis aan hen te voltrekken. D it zal tot luister zijn
voor al zijn vromen. H a lle lu ja h !” (Psalm 149: 4 —9)
Jeh ova ontsluit aan Zijn getrouwen Zijn wil be
treffende hen.

H O O F D ST U K X

ZIJN VERBONDEN

J

E H O V A ’S verbond is Zijn in Zijn W oord uitgedru k
te wil of voornem en en noem t de m iddelen, die
door H em gebruikt worden, om Zijn wil ten uit
voer te brengen en krach t bij te zetten. Zijn verbond
is niet Zijn „p la n ” , om dat het inconsequent voor den
A lm achtige zou zijn, een plan te m aken. Zijn voorne
men zal m et zekerheid vervuld worden, en Hij kiest
Zijn m iddelen u it om de vervulling daarvan tot stand
te brengen. H et voornemen van Jeh ova is een verbor
genheid, en daarom voor alle schepselen, die in gebreke
blijven, de nietigheid van menschen en de goedheid
en opperm achtigheid van Jeh ova te erkennen, verbor
gen. „D e verborgenheid des Heeren is voor degenen die
H em vreezen; en zijn verbond, om hun die bekend te
m aken.” (Ps. 25: 14) De mensch, die God niet vreest,
kan geen ju iste w aardeering voor de verw antschap van
het schepsel tot den Schepper hebben. Vrees beteekent
n iet slechts eerbied, eer en ontzag voor God. H et be
teekent veel m eer dan dat. De mensch, die beseft, dat
God alm achtig is en dat Hij Zijn goedkeuring niet kan
hechten aan iets, dat onrechtvaardig is, en die erkent
en w aardeert, dat alle m enschen onvolm aakt zijn en
u it zichzelf niet voor God zouden kunnen bestaan en
leven, begint G od te vreezen, en dat is dan het begin
van wijsheid. Hij m oet eenige kennis om trent God h eb
ben, voordat hij w ijsheid kan beginnen te verkrijgen.
De mensch, die God vreest, wenscht G od’s wil te leeren
kennen en hem daarn a te doen. Hoe m eer de mensch
leert, hoe m eer hij het feit erkent, dat het schepsel on
volm aakt is en niet voor den grooten Sch epper kan
bestaan. In deze geestesgesteldheid is de mensch ont
vankelijk, om onderwezen te worden en den juisten
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weg te kiezen. „W ie is de m an, die den Heere vreest?
H ij zal hem onderwijzen in den weg, dien h ij zal h eb
ben te verkiezen.” (Ps. 25: 12) H et is aan zulke nederigen van geest en gehoorzam en, die voortgaan God
te vreezen en Hem trachten te leeren kennen, d at God
Zijn voornemen of verbond openbaart. Een ied er die
van zijn eigen belangrijkh eid overtuigd is, vreest God
n iet en bevindt zich niet in een toestand, om G od’s
voornemen of verbond te leeren kennen en te waardeeren. D aarom is G od’s belofte, dat Hij Zijn verbond
zal bekendm aken aan degenen die Hem vreezen. Hij
h eeft Zijn belofte gehouden, zooals de feiten duidelijk
bewijzen.
D e Israëlieten w aren getuige geweest van de ont
plooiing van G od’s m acht, toen Hij hen u it E gypte
leidde. D aarna heeft H ij hun steeds weer opnieuw
Zijn m acht en goedertierenheid getoond, m aar slechts
weinigen der Israëlieten hadden een ju iste vrees voor
en toew ijding aan Jeh ova God. H et was op de vlakten
van M oab, d at God door M ozes tot de Israëlieten het
zeggen: „W ant Jeh ova uw G od is een verterend vuur.”
(Deut. 4 : 24 ; H erz. V ert.) V oor degenen, ten aanzien
van wie het nieuwe verbond ingew ijd wordt, en die in
het verbond voor h et koninkrijk gebracht zijn, wor
den door den apostel deze w oorden h erh aald : „W ant
onze God is een verterend vuur” , en daarom gaat de
apostel verd er: „ L a a t ons de genade [dankbaarh eid,
reinheid des harten en toew ijding aan God] vast
houden, door dewelke wij w elbehagelijk G od m ogen
dienen, m et eerbied en godsvruchtigheid.” — H ebr.
12 : 28, 29.
D e Israëlieten in M oab w aren een zinnebeeldig
volk, en de geestelijke Israëlieten, die uit de volken
voor Jeh ova’s naam genomen worden, zijn een tegenbeeldig volk, en voor dit laatst genoem de volk zijn de
regels van Jeh ova, die aangekondigd zijn tot besturing
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van Zijn organisatie, onbuigzaam en onveranderlijk.
Deze goddelijke regels moeten gehoorzaam d worden,
en wee hem , die in gebreke b lijft of weigert te gehoor
zamen. (Deut. 28: 58) Jeh ova’s wil, en dus Zijn ver
bond, w ordt niet alleen uitgedrukt, m aar wordt nu
geopenbaard en zal verder geopenbaard worden aan
degenen die in het verbond voor het koninkrijk o p 
genomen zijn en die getrouw en vreugdevol het ko
ninkrijk dienen.

Vloeken
Evenals de H eer in M oab tot n atuu rlijk Israël
sprak, zoo zegt Hij thans tot degenen die in het ver
bond voor het koninkrijk zijn: ,De verborgen dingen
[die nog niet geopenbaard zijn] behooren Jeh ova on
zen God toe, en de dingen die geopenbaard worden,
zijn voor ons en onze kinderen, indien wij alle woor
den van deze wet naleven.’ (Deut. 29: 29, R oth., kantteekening) Jeh ova God eischt van Zijn kinderen geen
onm ogelijke dingen: „W ant dit gebod hetwelk ik u
heden gebied, dat is voor u niet verborgen en dat is
niet verre. W ant dit woord is zeer nabij u, in uwen
m ond en in uw hart, om dat te doen. Zie, ik heb u
heden voorgesteld het leven en het goede, en den dood
en het kw ade.” (Deut. 30: 11, 14, 15) E r kom t dus
een verm eerderde verantw oordelijkheid op al degenen
die in het verbond voor het koninkrijk opgenom en zijn,
en noodzakelijkerw ijze komen er onder de bepalingen
van het verbond ook vervloekingen voor tot b estraf
fing dergenen die opzettelijk ongehoorzaam zijn.
(Deut. 27: 1-8, 13-26; 29: 16-29) De uiteenzetting van
deze beproevingen of straffen wordt niet gegeven, om
iem and tot gehoorzaam heid te dwingen, m aar om te
waarschuwen tegen hetgeen verm eden m oet worden.
(Deut. 28: 58) Jeh ova heeft een volk uitgekozen voor
Zijn grooten en heiligen naam , en Hij kan en zal niet
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toelaten, dat de leden hiervan door de organisatie des
Duivels bevlekt worden en terzelfder tijd in Je h o v a’s
organisatie blijven. In dit verband wijst Hij op zijn
zegeningen voor degenen die Hem uit een rein hart
gehoorzam en. (Deut. 30: 1—10) De vervloekingen over
Israël zouden afgekondigd worden van den berg E b al,
welke naam „on vruch tbaar” beteekent; en de zegenin
gen van den berg G erezim, welke naam „rotsach tig”
beteekent, dit is de Groote R ots, uit wien alle zegenin
gen voortkomen.
H et feit, dat Jeh ova zoo zeer den n adruk op de
zegeningen en de vervloekingen in dat verbond te M oab
legt, toont niet alleen aan, dat Jeh ova aan degenen
die voor het koninkrijk in aanm erking kom en, een
volledige kennis over de gevolgen van iedere richting,
die zij zouden kunnen inslaan, zou geven, m aar dat
Jeh ova den getrouwen ook het onderwerp van en be
treffende de „booze knechts” klasse, zoowel als die van
de „getrouw e en verstandige dienstknechts” klasse zou
duidelijk m aken, door het scherpe contrast tusschen
deze beide klassen op den voorgrond te stellen. E n niet
alleen dat, m aar Hij zou ook de zonden van de booze
knechtsklasse openlijk bekendm aken of door Zijn ge
trouwe getuigen op aarde doen uitroepen: „R oep uit
de keel, houd niet in, verhef uwe stem als eene bazuin,
en verkondig m ijnen volke hunne overtreding, den
huize Ja k o b s hunne zonden.” (Je sa ja 58: 1) De groote
R echter, Christus Jezus, zit thans ten oordeel, en de
genen die tot hem vergaderd en in het verbond voor
het koninkrijk opgenom en zijn, hebben h ierin een aan
deel, doordat zij de oordeelen, die reeds geschreven zijn,
aankondigen. (Ps. 149: 5-9) D e W achttoren zou niet
getrouw zijn dienst voor den H eer kunnen vervullen,
zonder de aandacht te vestigen op den „boozen knecht” ,
„d en mensch der zonde” , „den zoon des verderfs” , en
op G od’s regels betreffende deze klasse, en ook op de
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onjuiste richting die gevolgd w ordt door degenen, die
G od’s volk om een zelfzuchtige reden dienen, zooals
bijvoorbeeld de „verkozen ouderlingen” klasse. De
W achttoren publiceert deze w aarheden niet m et het
doel om critiek uit te oefenen of m enschen belachelijk
voor te stellen, m aar slechts ter w ille van Jeh ova’s
naam , in gehoorzaam heid aan zijn gebod.
Ten tijde van de opnam e in het verbond m et of
ferande kwam een ieder overeen om den w il of het
gebod Gods te gehoorzam en, en dit feit m oet Zijn volk
voortdurend onder de aandacht gebracht worden. D it
wordt duidelijk gem aakt en voorgeschreven door de
woorden van den H eere God in M oab. (Deut. 6: 6 -9 ;
11: 18-21; 27: 1-8) H et verbond d at in M oab gesloten
werd, bepaalde, dat de bepalingen en voorschriften
er van openlijk aan de Israëlieten m oesten worden
voorgelezen op de plaats (organisatie) die doortoe
door Jeh ova aangewezen was. (Deut. 31: 10-13) H ier
door w ordt gewezen op de noodzakelijkheid, dat de
regels betreffende het verbond voor het koninkrijk
G od’s volk voortdurend voor oogen gehouden m oeten
worden, opdat zij de eischen er van m ogen leeren
kennen. „D aarom m oeten wij ons te m eer houden
aan hetgeen van ons gehoord is ; anders worden wij
m isschien m eegesleept.” (H ebr. 2 : 1) „D aarom zal ik
niet verzuim en u altijd daarvan te verm anen, hoewel
gij het weet en in de tegenw oordige w aarheid ver
sterkt zijt.” — 2 Petrus 1: 12.
Vroeger was de heilige geest de trooster en h elper
van G od’s volk, en de broeders, van wie verondersteld
werd, dat zij den geest des Heeren hadden, traden als
leeraars van de gewijden o p ; m aar nu, na de kom st
van Christus Jezu s tot den tem pel, zijn Jeh ova God en
Zijn Groote P rofeet, Christus Jezus, de L eeraars, en
deze worden nu niet lan ger terzijde gesteld, m aar
duidelijk door de getrouwen onderscheiden, en de ge
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trouwen ontvangen kennis en inzicht u it het W oord
Gods, dat hun door het H oofd van de tem pelorganisatie geopenbaard wordt. B ij het sluiten van het verbond
in M oab, dat het koninkrijksverbond voorschaduwde,
worden zoowel de aarde als de hem elen tot getuigen
geroepen. (Deut. 30: 19) D it toont aan, dat het konink
rijksverbond en alles wat hierm ede in verband staat,
op aarde bekendgem aakt m oet worden aan anderen dan
degenen die in het verbond opgenom en zijn, opdat zij
m ogen weten, wat er te gebeuren staat. H et is het ver
bond of het voornemen van Jeh ova, dat verkondigd
m oet worden, en niem and m oet aan dit uitdrukkelijk
voornemen, zooals dit in Zijn W oord is vastgelegd, iets
toe of a f doen. — Deut. 4 : 2 ; 12: 32; Openb. 22: 18,
19; Spr. 30: 6.
Deze tegenwoordige tijd is daarom een dag van
het nemen van een w eloverdachte beslissing, w aarbij
degenen die in het verbond voor het koninkrijk ge
brach t worden, de volle verantw oordelijkheid d aar
voor op zich moeten nemen. (Deut. 1 1 :2 6 -2 8 ) Het
is aan degenen die nu God getrouw en vreugdevol in
den tem pel dienen, d at Jeh ova Zijn verborgenheden
openbaart, om dat nu de tijd gekom en is, w aarop deze
verborgenheden bekendgem aakt m oeten worden. A ls
deze verborgenheden bekend worden aan de leden van
de koninkrijksklasse, d at wil zeggen als zij een begrip
verkrijgen over God’s voornem en betreffende degenen
die in den tem pel zijn, m oeten zij er toe overgaan,
dit aan anderen te verkondigen.

Het O verblijfsel er in opgenomen
H et is als Jeh ova’s heiligen tot Hem in den tem pel
vergaderd worden en het nieuwe verbond jegens hen
ingew ijd wordt, en dus wanneer Zion h aar ’andere kin
deren’ voortgebracht heeft, d at het overblijfsel van
G od’s volk op aarde in het verbond voor G od’s konink
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rijk opgenom en wordt. D it werd voorschaduw d door
de woorden die in M oab tot Israël gesproken werden,
n am elijk : „L u ister toe en boor, O Isra ë l; op dezen dag
zijt gij den Heere uwen G od tot een volk geworden.”
(Deut. 27: 9) Vervolgens scheidt jeh ov a Zijn volk van
anderen „om over te gaan in het verbond des Heeren
uws Gods, en in Zijnen vloek (eed ), hetwelk de Heere
uw God heden m et u m aak t; opdat Hij u heden Zichzelven tot een volk bevestige, en Hij u tot eenen God
zij, gelijk H ij tot u gesproken heeft, en gelijk Hij uwen
vaderen A braham , Izaak en Ja k o b gezworen h eeft” .
— Deut. 29: 12, 13.
A ldus toont Jeh ova aan, dat het volk, dat Hij uit
de natiën genomen en in het verbond voor het konink
rijk opgenom en heeft, daarin opgenom en wordt om
Zijn voornemen te vervullen, nam elijk opdat zij in ver
band m et de rechtvaardiging van Zijn naam mogen
gebruikt worden. A ls Hij dezen in den tem pel brengt,
bekleedt Hij de gehoorzam en m et de kleederen des
heils en den m antel der gerechtigheid, opdat zij ten
volle geïdentificeerd mogen worden als het volk Gods
in zijn rechtvaardige organisatie, tot Hem vergaderd
overeenkom stig Zijn voornemen. „Om ons in het leven
te behouden, gelijk het te dezen dage is. En het zal
ons gerechtigheid zijn, als wij zullen waarnemen te doen
alle deze geboden voor het aangezicht des Heeren on
zes Gods, gelijk als Hij ons geboden heeft.” (Deut.
6 : 24, 25) T ot troost voor degenen die nu in het ver
bond voor het koninkrijk zijn en die ijverig G od’s ge
boden gehoorzam en, zegt H ij: „H e il u, I sr a ë l! wie is
als gij, een volk, gered door Jehova, het schild dat u
h ulp brengt, het zw aard dat u m ajesteit verleent; zoo
zullen dan uw vijanden u vleien, en gij zult treden over
hun hoogten.” — Deut. 33: 29, L. V.
H et overblijfsel in het koninkrijksverbond behoort
tot de „uitverkorenen” van Jehova. (Deut. 4 : 7, 8, 20,
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32, 38) E ertijds waren zij geen volk, m aar nu zijn zij het
volk van Jeh ova voor Zijn naam , n ad at zij uitverkoren
en gezalfd zijn. (1 Petrus 2: 9, 10) De uitverkiezing
derzulken en hun inlijving in het koninkrijksverbond
hebben zij niet te danken aan hun eigen gerechtigheid
of de zoogenaam de „karakterontw ikkeling” door de
schepselen zelf, m aar is te danken aan Jeh ova’s trouw
aan zijn verbond, voor de rechtvaardiging van Zijn
woord en naam . Om Zijns naam s w il worden zij aan
genomen en goedgekeurd tengevolge van hun trouw
en gehoorzaam heid. M islukkingen aan de zijde van
G od’s belijdend volk, dat geroepen is en dikwijls in
gebreke blijft, moeten als een w aarschuw ing gelden,
overeenkom stig hetgeen geschreven staat: „Zoo dan
die m eent te staan zie toe dat hij niet valle.” —
1 Cor. 10: 12, 13.
De Israëlieten waren door den H eer gedurende
veertig jare n geleid, en zij verkeerden dus niet in on
w etendheid. Zoo was ook het overblijfsel in het ja a r
1919 geen onwetend volk, m aar was bekend m et G od’s
vroegere handelingen m et de getrouwen en ook met de
opstandigen gedurende de periode van de w egb erei
ding voor den H eer’, en dit werd voorschaduwd door
het Moab-verbond. — Deuteronom ium 11: 1-9.
Jeh ova voorzeide door het M oab-verbond, dat is
het verbond van getrouwheid, dat Hij het overblijfsel
een nieuwen naam zou geven en dat het een heilig
volk m oest zijn d at geheel aan den dienst van Jehova
m oest toegewijd zijn en Hem getrouw moest dienen.
(Deut. 7: 18, 19; 28: 10) H et overblijfsel m oet ,weten,
dat dit de dag is [de dag van Je h o v a ], w aarin Jehova
God is’ ; daarom zijn zij er voor verantw oordelijk, deze
groote w aarheid bekend te m aken en zij moeten God
ten volle gehoorzam en en getuigenis voor de w aarheid
aanvaarden. (Deut. 4 : 3 9 ,4 0 ; 29: 5 ,6 ) Gehoorzaam heid
verleent hun de verzekering, dat zij in het „lan d der
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levenden” zullen blijven. (Deut. 5: 33; 11: 21) H et ver
bond, d at in M oab gesloten werd, legt den n adruk op
trouw ; van daar dat het terecht het verbond van ge
trouw heid genoemd wordt.
Jeh ova’s groote goedheid en Zijn liefderijke m aat
regelen ten behoeve van h et overblijfsel kom en in dit
verbond van getrouw heid tot uiting. (Deut. 8 : 2 -5 ;
29: 5, 6) D aarom geeft H ij duidelijk te kennen, dat het
overblijfsel, d at eens in Satan ’s organisatie in knecht
schap verkeerde, ten volle zal bevrijd en tot God her
steld worden, om dan een deel van Zijn heilige orga
n isatie te zijn. (Deut. 30: 1-8) A lleen de getrouwen
gaan voort in de hun verleende voorrechten van den
dienst, en de voorrechten, w aarin zich eens degenen
verheugden, die ontrouw geworden zijn, zijn overge
dragen op de getrouw en; en dit wordt voorzegd door
het verbond van getrouwheid. (Deut. 32: 21) In over
eenstem m ing hierm ede sp rak Jezus de gelijkenis van
de talenten. — M attheüs 25: 14-30.
In dat verbond in M oab zag G od vooruit op den
tijd, w aarin Hij Zijn kinderen tot zich zou verzam elen,
en dit werd ook voorschaduw d door Esth er en R u th ;
de klasse die door hen voorschaduw d werd zou in het
verbond voor het koninkrijk opgenom en w orden; en
men kan nu zien, hoe G od dit prach tige profetische
beeld vervuld heeft. — Deut. 29: 14, 15; 32: 43.

Eischen
In d at verbond in M oab m aakte Jeh ova Zijn eischen
voor het overblijfsel bekend. H et m oest een afgeschei
den volk zijn, d at niet gelijkvorm ig aan deze wereld
is. — Deut. 12: 29 -3 2 ; 16: 21, 22; 18: 9-14.
Zij m oeten geen overspel b eg aan ; en overspel van
geestelijke Israëlieten beteekent voornam elijk ongeoor
loofde gem eenschap m et Satan ’s organisatie. Onder
G od’s volk behooren dezulken, die zulks doen, niet
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thuis. Zij mogen zelfs het onreine, nam elijk Satan ’s
organisatie, niet aanraken. (Deut. 22: 13—30) Zij m o
gen geen m innelijke schikking m et de wereld aangaan,
m aar zij moeten geheel voor God en voor Zijn konink
rijk zijn. — Deut. 7: 1 -5 ; 12: 1-3.
Zij moeten zich niet op w ereldsche hulp verlaten,
m aar de w aarheid brengen tot al degenen die h aar
wenschen. (Deut. 15: 6) Zij m oeten hun onkreukbaar
heid tegenover God handhaven, hetgeen getoetst zal
worden aan hun voortdurenden lof voor Jeh ova of
door den sm aad, dien zij over Zijn heiligen naam
brengen. (Deut. 2 9 :2 4 —28) Jeh ova heeft een feest
m aal voor Zijn koninklijke organisatie aangericht, en
h et getrouwe overblijfsel zit m et Christus Jezus aan
zijn tafel en neem t deel aan d at feestm aal, en zoo
doende hebben zij alleen deel aan rein voedsel, dat
van den tafel des Heeren kom t, en zij trachten dus niet
n aar de dingen der menschen. (Deut. 14: 1—21) Zij
moeten zich getrouw houden aan de bepalingen van
het eeuwige verbond betreffende de heiligheid des
levens. (Deut. 21: 1-9) Onder het overblijfsel in den
tem pel m oet geen woeker zijn, geen ongerechtigheid,
geen bedrog, noch iets, dat onvruchtbaarheid veroor
zaakt. (Deut. 25: 11-16) Onder hen m oet geen ver
drukking of m isleiding zijn, m aar edelm oedigheid je 
gens de arm en en beh ulpzaam heid onder elkander.
— Deut. 22: 1-8.
Degenen die in het konink rijksverbon d opgenom en
zijn, m oeten hun identiteit niet vertroebelen. Zij moe
ten niet verw ijfd zijn, noch m oeten zij onbetam elijke
kleederen dragen om de aandacht op zichzelf te vesti
gen. Zij moeten Jeh ova de eer geven. (Deut. 22: 5-12)
Zij m oeten allen tot den toestand van eensgezindheid
in Jeh o v a’s organisatie kom en en de organisatie-instructies gehoorzamen, welke instructies u it den tem 
pel voortkom en. A ls zij eensgezind zijn, zullen zij ver

trouwen in elkander stellen en steeds jegens elkan
der het goede trachten te doen. V erder w ordt aange
toond, d at een ieder gehoorzaam m oet zijn aan de
instructies, die van den tem pel kom en; zij zullen niet
langer doen w at volgens hun eigen opvatting recht is,
m aar zij zullen de orde in acht nem en en het werk
verrichten dat hun toegewezen is, door Jeh ova een
offerande des lofs te brengen. — Deut. 12: 8—14.
Moge het geheele overblijfsel nu oppassen om niet
in gebreke te blijven tengevolge van hun koppigheid
o f hun verlangen hun eigen ideeën te volgen betref
fende de wijze w aarop G od’s werk gedaan m oet wor
den. De dienst van Jeh ova m oet verricht worden op de
door Hem uitverkoren p laats, w aar Hij zijn naam ge
steld heeft, nam elijk in Zijn tem pelorganisatie. Deze
dienst moet geregeld en getrouw vervuld worden, en
wel op de wijze, die Hij bep aald heeft. (Deut.
1 2 :1 8 -2 8 , 1 4 :2 3 -2 7 ; 2 6 :1 - 3 ) Aangezien het heilig
dom gereinigd is, moet het overblijfsel in volkom en
eenheid voortgaan. De toestand van het overblijfsel
m oet zich kenm erken door groote vrijm oedigheid bij
de verkondiging der w aarheid. Christus Jezus stort
als Jeh ova’s groote Priester de zegeningen u it over
degenen die in het verbond zijn. (Deut. 33: 6-29) N a
den tijd, w aarin zij in het verbond opgenom en zijn
en na het ja a r 1926 is het voor hen een gezegende
tijd. (Dan. 12: 12; Zie De W achttoren, 1930, bldz. 29)
H et getrouwe overblijfsel zal volkom en vertrouwen in
Jeh ova hebben en den vijand niet vreezen; want J e 
hova is hun toevlucht. — Deut. 33: 26—29.
D at het overblijfsel nu de oordeelen des Heeren
m oet kennen en op begrijpelijke wijze m oet verkondi
gen, wordt duidelijk geopenbaard in het boek Deute
ronom ium , dat geschreven werd in verband m et het
verbond in M oab; dit boek onthult den „boozen
knecht” en bevat profetieën die onm iddellijk op den
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,.boozen knecht” betrekking hebben en aantoonen. dat
de booze knechtsklasse door den vijand op de vlucht
gejaagd en gevangen genomen zal worden. (Deut. 32:
15-27, 30, 31) Jeh ova zal hen oordeelen. (Deut. 32:
34-38; Zach. 14: 2) H et verbond van getrouwheid
toont ook aan, dat het getrouwe overblijfsel niets ge
m een zal hebben m et de booze knechtsklasse, m aar
h aar zal m ijden en weigeren, zich op eenigerlei wijze
m et h aar in te laten. — Deut. 33: 11.

Oorlog
Jeh ova noopte degenen, m et wie Hij het verbond
in M oab sloot, tegen de A m elekieten en K anaanieten
te strijden, w aardoor voorschaduw d werd, dat het ge
trouwe overblijfsel een agressieven veldtocht moet on
dernem en tegen degenen die „in de heilige plaats
staan ” en die vijanden van God zijn. (Deut. 20: 10-17)
Zulke vijanden, die valschelijk en bedriegelijk beweren
God te vertegenwoordigen, moeten m eedoogenloos te
ruggedreven en door de w aarheid aan de kaak gesteld
worden. (Deut. 7 :2 2 -2 4 ) Jeh ova gaf aanwijzingen en
strijdm ethoden voor den oorlog, die door Zijn zin
nebeeldig volk gevoerd m oest worden. (Deut. 20: 1-20)
Het overblijfsel wordt ingelicht over de wijze, w aarop
het tegen den vijand te strijden heeft, en in vertrou
wen op den H eer moeten de speciale aanwijzingen, die
hen door den H eer gegeven worden, m oedig worden
opgevolgd. (Deut. 7: 22—24) H et getrouwe overblijfsel,
dat in het leger des Heeren is, behoeft den aanval van
de h uidige verschanste vijanden, de vertegenwoordi
gers van Satan, niet te vreezen. (Deut. 7: 17-21) De
getrouwen zullen den tegenstand nederw erpen en b lij
ven oprukken, niettegenstaande het feit, dat zulks veel
ongerief en lijden met zich brengt tengevolge van
hun trouw. Zij moeten onbevreesd voortgaan, den lof
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van Jeh ova te verkondigen, Zijn oordeelen en Zijn
koninkrijk bekend te m aken. Jeh ova God is in hun
legerplaats, en zij m oeten de legerplaats rein en ge
heel toegew ijd voor Jeh ova houden. (Deut. 23: 9—14;
31: 1-8) De volkom en eenheid van Jeh ova’s overblijf
sel, en hun voorgezette getrouwe vervulling van hun
dienst, die m et vreugde en gezang gepaard gaat, ver
vullen het h art van den vijand m et vrees; en dit werd
voorzegd door het verbond in M oab. — Deut. 2 : 25;
11: 25; Fil. 1: 27-29.
Jeh ova is de God van Zijn rechtvaardig volk, dat
Hij Jesch u run noem t en het volk van G od is. Zij
hebben zich afgescheiden van alles, was tot Satan ’s
organisatie behoort, zijn onderwezen in de verborgen
dingen des A llerhoogsten, welke onderw ijzing zij ont
vangen in de sch uilplaats of tem pel, en nu worden zij
uitgezonden, om m oedig Zijn naam te verkondigen.
D it is het volk Gods, d at op aarde is en nu in het
verbond voor het koninkrijk opgenom en is. Deze
eischen en zegeningen, die in het verbond voor het ko
n in krijk voorschaduw d werden, werden van tevoren ge
schreven, om de troost en hoop van God’s getrouw volk
te verm eerderen. (Rom einen 1 5 : 4 ) Sp eciaal te hun
ner vertroosting en opdat zij gesterkt m ogen worden
liet Jeh ova voor het getrouwe overblijfsel deze kost
bare woorden schrijven: „N iem an d is als de G od van
Je sju ru n , rijdende langs de hem elen u ter h ulp, langs
het zwerk in zijne m ajesteit. Een toevlucht is de God
u it den voortijd, een sch uilplaats is er onder de
overoude armen. Hij verdreef den vijand voor u u it en
zeide: V erdelg! Zoo kw am Israël onbezorgd te wonen,
afgezonderd Ja k o b s bron, in een lan d van koorn en
m ost; ook doet zijn hem el dauw druppelen. H eil u,
Isra ë l! wie is als gij, een volk, gered door Jeh ova, het
schild d at u h ulp brengt, het zw aard dat u m ajesteit
verleen t; zoo zullen dan uw vijanden u vleien, en gij
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zult treden over hun hoogten.” — Deut. 33: 26-29,

Leidsche vertaling.

Verwantschap
De ééne allerbelangrijkste bedoeling van Jeh ova is
de rechtvaardiging van Zijn naam , opdat de geheele
schepping moge erkennen en weten, dat H ij God is
en d at indien schepselen w illen leven, zij in overeen
stem m ing m et Hem, den H eilige, m oeten zijn. D aarom
staan alle verbonden van Jeh ova m et elkander in ver
band. Toen Lu cifer opstandig werd en den mensch
op den weg der zonde leidde, verklaarde Jeh ova, dat
Hij vijandschap zou zetten tusschen het zaad der vrouw
(G od’s vrouw, een beeld van Zijn organisatie) en het
zaad van Satan, en dat het zaad van G od’s vrouw ten
slotte zou overwinnen ter rechtvaardiging van G od’s
grooten naam . (Gen. 3 : 15) Deze uitsp raak was feite
lijk een verbond van Jeh ova, om dat het een uitdruk
king van Zijn voornemen was, welk voornemen onver
anderlijk is. Christus Jezus, het zaad der belofte, zal
volkom en triom feeren over Satan en zijn organisatie
tot heerlijkheid van Jeh ova God.
H et eeuwige verbond, dat God m et N oach sloot
betreffende de heiligheid van het leven, was een ver
klarin g van Zijn voornemen, w aarin aan de geheele
schepping getoond werd, dat Jeh ova de Levengever,
de alleen ware en alm achtige God is en dat niem and
het recht heeft, zonder de toestem m ing van Jeh ova
het leven te ontnemen en dat niem and anders leven
kan geven. D it verbond is een rechtvaardiging van J e 
hova’s heiligen naam . — Genesis 9 : 1-12.
Jeh ova bracht A braham in het land K an aan en
gebruikte hem d aar om H em zelf voor te stellen. Abrah am ’s vrouw stelde d aar G od’s organisatie voor, ter
wijl hun zoon Izaak een voorstelling was van het „Z aad
der belofte” , dat God als Zijn rechtvaardiger zou ge
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bruiken. De zegeningen der menschen, die door den
R echtvaardiger en V erlosser tot hen zouden komen,
zouden dus noodzakelijkerw ijze ondergeschikt zijn aan
de rechtvaardiging van Jeh ova’s naam , als het gevolg,
dat uit de oorzaak voortkom t, om dat leven voor de
gehoorzam en zou bewijzen, dat Jeh ova’s naam leven
w aarborgt en dat Hij op aarde menschen kan stellen,
die hun onkreukbaarheid jegens Hem zullen hand
haven en op de door H em bepaald e wijze het leven
ontvangen. Jeh ova stond Satan niet toe, Jo b te dooden,
toen dat groote dram a zich m et hem afspeelde. (Jo b
2 : 6) Indien Jo b toen gedood zou zijn, dan had hij
niet verder in dit profetische beeld gebruikt kunnen
worden. De op offerin g van Izaak als slach toffer door
A braham voorschaduw de, dat God Zijn geliefden Zoon
door Satan zou laten dooden en dat Jeh ova Zijn op 
perm acht en de rechtvaardiging van Zijn naam zou
toonen door Zijn geliefden Zoon uit den dood op te
wekken. D at was een overwinning voor Jeh ova en een
rechtvaardiging voor Zijn naam . God bepaalde, dat
de dood van Christus Jezus, Zijn geliefden Zoon, het
rantsoen of den loskoopprijs voor den m ensch zou ver
sch affen ; m aar deze goedheid en goedertierenheid je 
gens de m enschheid is ondergeschikt aan de rechtvaar
diging van Jeh ova’s naam . A l degenen die gelooven in
den Heere Jezu s Christus en hem gehoorzam en en die
leven ontvangen, zullen een rechtvaardiging van J e 
hova’s naam en woord zijn.
H et A braham ietische verbond is derhalve G od’s
onveranderlijke uitdrukkin g van Zijn voornemen om
een zaad voort te brengen, welk zaad Zijn geliefde
Zoon is, die zijn onkreukbaarheid jegens God zou
handhaven en die op grond van zijn trouw tot den
dood de hoogste p laats in Zijn geheele organisatie zou
ontvangen, de groote H oogepriester van Jeh ova en
de R echtvaardiger van Zijn heiligen naam zou wor
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den. De opstanding van Jezu s uit den dood, zijn verhooging en het geven aan hem van een naam , die
boven de geheele schepping is, en de verklaring van
Jeh ova, dat alle knie zich voor hem zal buigen en
iedere tong zijn naam zal belijden, tot h eerlijkheid
Gods, is een overtuigend bewijs, dat het voornaam ste
doel van het A braham ietische verbond is, om aan te
toonen, dat Jeh ova de alleen ware en alm achtige G od
is, de Gever van iedere goede en volkom en gave. Zijn
voorziening om leven te geven aan de gehoorzam en
van het m enschelijk geslacht door Christus Jezus is
van ondergeschikt belan g tegenover de rechtvaar
diging van Zijn naam . E r is geen reden, w aarom
Jeh ova een verbond zou sluiten om eenig schepsel
leven te geven, daarentegen b estaat er alle reden,
w aarom Hij een verbond zou sluiten, dat wil zeggen,
duidelijk Zijn voornemen zou kenbaar m aken, om
Zijn naam te rech tvaardigen ; en zulks is dan ook
het doel van Zijn verbond.
D aarna bereidde Jeh ova alles in Egypte voor om
een beeld te m aken, w aardoor Zijn voornemen om
Zijn naam te rechtvaardigen zou aangetoond worden.
(2 Sam . 7 : 2 3 ) De bijeenvergadering en afzondering
van een volk voor Zichzelf heeft niet slechts ten doel,
het te redden, m aar op d at Hij een volk voor Zijn naam
m ocht hebben; en hun redding hangt af van hun
gehoorzaam heid bij de vervulling van de hun o p 
gelegde verplichtingen. Alvorens Hij het ,Zaad der
belofte’ zou voortbrengen, toonde Jeh ova, op welke
wijze Hij een volk voor Zijn naam zou aannem en,
en dit deed Hij door m iddel van het verbond, dat
in E gypte gesloten en op Sin aï bekrachtigd werd. De
onvolkom en en zondige natie Israëls kon geen volk
zijn, dat geheel voor Je h o v a’s naam was, voordat het
beloofde Zaad gekomen zou zijn ; daarom werd het
wetsverbond toegevoegd „om der overtredingen wil
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[d at wil zeggen terw ille van hun onvolm aaktheid en
zon de], totdat het zaad [Christus Jezu s] zou kom en,
aan hetwelk de belofte gedaan was” . (G al. 3: 17, 19)
Izaak , de zoon van A braham , was een beeld van
Christus Jezus, den geliefden Zoon Gods, die het
,Z aad van belofte’ is. Hij m oest kom en, alvorens er
een volk voor Jeh o v a’s naam uitverkozen kon worden.
Toen Christus Je zu s kwam, werden de weinige
Jo d en die getrouw waren en zijn W oord aannam en
en gehoorzaam den, van Mozes, den m id delaar van
het wetsverbond, op Christus overgedragen, en alle
andere Israëlieten werden verworpen. Jeh ova sloot
m et Christus Je zu s het nieuwe verbond, o p d at H ij door
m iddel hiervan zou bew erkstelligen, w at het oude
wetsverbond n iet bereikt had, nam elijk om u it de
natiën een volk voor Zijn naam aan te nemen, dat
God geheel toegewijd m oest zijn. H et nieuwe verbond
was de u itdruk kelijke wil of het voornem en van
Jeh ova, dat Hij u it de natiën een volk voor Zijn
naam zou aannem en, en d at verbond is het m iddel,
d at door Jeh o v a gebruikt wordt, om Zijn voornem en
ten uitvoer te brengen.
H et nieuwe verbond is niet een m iddel om leven
aan wie dan ook te geven, m aar degenen die in het
verbond op genomen worden, m oeten eerst een voor
w aardelijk recht op leven hebben, en indien zij den
H eer getrouw zijn, ontvangen zij onvoorw aardelijk
het eeuwige leven. Deze trouw m oet bewezen worden,
n ad at zij in het nieuwe verbond opgenom en zijn.
A l degenen die in het nieuwe verbond gebracht
worden, m oeten eerst onvoorw aardelijk overeenkom en
om den wil Gods te doen, gegrond op hun geloof en
hun handelw ijze ten aanzien van het vergoten bloed
van Christus Jezu s als den loskoopprijs voor den
m ensch als het eenige m iddel, w aardoor de mensch
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leven kan verkrijgen. A ldus door het geloof gerecht
vaardigd en vervolgens door den geest Gods verwekt
zijnde, kom en al dezulken onder de bepalingen van
het nieuwe verbond, en degenen, die zich dan getrouw
betoonen tot aan de kom st van Christus Jezus tot
den tem pel ten oordeel en die bij dat oordeel goed
gekeurd worden, behooren tot het volk dat u it de
n atiën voor Jeh ova’s naam genomen wordt, en het
nieuwe verbond w ordt d aar ten aanzien van hen b e 
krachtigd, en dezulken w orden dan in het verbond
voor het koninkrijk op genomen.
Jeh ova God sloot m et D avid een verbond voor
het koninkrijk. (2 Sam . 7 : 16) In d at verbond voor
schaduwde D avid Christus Jezu s, dien Jeh ova tot
K onin g gem aakt heeft. „ I k heb een verbond gem aakt
m et m ijnen uitverkorene, Ik heb m ijnen knecht D avid
gezworen: Ik zal uw zaad tot in eeuwigheid be
vestigen, en uwen troon opbouw en van geslacht tot
geslacht. Ik zal hem m ijne goedertierenheid in eeuwig
heid houden, en m ijn verbond zal hem vast blijven.
E n Ik zal zijn zaad in eeuw igheid zetten, en zijnen
troon als de dagen der hemelen. Ik zal m ijn verbond
niet ontheiligen, en hetgeen d at u it m ijne lippen ge
gaan is, zal Ik niet veranderen.” (Ps. 89: 4, 5, 29, 30, 35)
H ier is de onveranderlijke verklaring van Je h o v a’s
voornemen om Zijn koninkrijk m et Zijn geliefden
Zoon op den troon te vestigen. L ater zeide Jezus zijn
discipelen, dat Jeh ova m et hem een verbond gesloten
h ad voor het koninkrijk en d at degenen die u it
verkoren waren voor Jeh o v a’s naam en die getrouw
zouden blijven, m et hem een aandeel zouden hebben
in dat koninkrijk. (Lu cas 22: 28-30) H et nieuwe ver
bond was derhalve Jeh o v a’s m iddel, dat Hij gebruikte
om een volk voor Zijn naam aan te nem en, opdat
degenen die aldus uitverkoren waren en hun trouw
aan den dag zouden leggen, in het verbond voor het

344

J E H O V A

koninkrijk m ochten opgenom en en een deel van het
koninkrijk zouden worden.
In M oab sloot Jeh ova het verbond m et Zijn u it
verkoren volk, d at veertig jare n geleden u it E gypte
gebracht was, en dat verbond in M oab voorschaduw de
het verbond voor het koninkrijk. Jezus, geboren u it
een vrouw en onder de wet, was niet een zoon van
de wet, m aar hij was en is de Zoon Gods. Hij hield
de bepalingen van het in M oab gesloten verbond, en
Jeh ova m aakte hem den grooten P rofeet, voor welken
Mozes gebruikt werd om hem te voorschaduwen.
Om verder de verw antschap tusschen het in M oab
gesloten verbond en het koninkrijksverbond aan te
toonen, citeerde Jezu s, toen hij door Satan verzocht
werd, een gedeelte van G od’s woorden, die Mozes in
het boek D euteronom ium opteekende. Toen Satan de
onkreukbaarheid van Jezu s in tw ijfel trok, h aalde hij
Deuteronom ium 8 : 3 aan. „D och hij antw oordende,
zeide: D aar is geschreven: De mensch zal bij brood
alleen niet leven, m aar bij alle woord d at door den
m ond Gods uitgaat.” (M atth. 4 : 4) B ij de tweede ver
zoeking deed Jezu s een aanh aling u it D euteronom ium
6 : 16. „Je z u s zeide tot hem : D aar is w ederom ge
schreven: Gij zult den Heere uwen God n iet ver
zoeken.” (M attheüs 4 : 7) Toen hij door den Duivel
voor de andere verzoeking gesteld werd, citeerde hij
u it D euteronom ium 6 : 13. „E n Jezu s antwoordende,
zeide tot hem : Ga weg van m ij, satan ; w ant daar is
geschreven: Gij zult den H eere uwen God aanbidden,
en hem alleen dienen.” (Lucas 4 : 8) B ij andere ge
legenheden b aald e Jezu s de woorden van de profetie,
die in D euteronom ium opgeteekent staat, aan en hier
voor wordt verwezen n aar M attheüs 5: 31, 33, 38 en
M arcus 10: 4. Toen Jezu s de woorden betreffende de
bijeenvergadering van G od’s uitverkorenen sp rak , had
hij daarbij k laarb lijkelijk de woorden van Mozes in
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den zin, die geschreven staan in D euteronom ium
30: 4. — M attheüs 24: 31 en M arcus 13: 27.
H et verband van het w etsverbond, dat in E gypte
gesloten en op Sin aï bevestigd werd, tot het verbond
van getrouwheid, d at in het land van M oab gesloten
werd, voorsch aduwt treffen d het verband van het
nieuwe verbond, dat in het tegenbeeldige Egypte
gesloten en op den berg Zion bevestigd werd, tot
het verbond van het koninkrijk, welk laatste ver
bond absolute trouw aan de zijde van degenen eischt,
die uiteindelijk een aandeel in het koninkrijk van
Christus Jezu s zullen hebben. (Deut. 29: 1; Lucas 22:
14-20, 28-30) Bij de instelling van het A vondm aal
verklaarde Jezu s tegenover zijn discipelen, dat het
nieuwe verbond gesloten was en dat hij hen uitnoodigde, er een aandeel in te hebben, en toen en
daarn a zeide hij hun, d at Jeh ova m et hem een ver
bond voor het koninkrijk gesloten had, en zijn woorden
tot zijn discipelen toonen aan, dat getrouwheid de
voornaam ste eisch is voor degenen die in het verbond
voor het koninkrijk gebracht worden. H et nieuwe
verbond is het w erktuig van God, dat Hij gebruikt
om uit de wereld een volk aan te nem en, dat getuige
voor Zijn naam zal zijn ; terw ijl het verbond voor het
koninkrijk Zijn voorbereidende m aatregel is om de
genen die in het verbond opgenom en worden en die
Je h o v a’s getuigen zijn, de gelegenheid te verschaffen,
hun trouw tot den dood toe te bewijzen. — O pen
barin g 2: 10.
H et verband van het nieuwe verbond tot het
A braham ietische verbond en het verbond voor het
koninkrijk schijnt duidelijk voorschaduw d te worden
door den efod en den borstlap van den zinnebeeldigen
hoogepriester, die bij n atuu rlijk Israël dienst deed.
„E n zullen den efod m aken van goud, hem elsblauw
en purpu r, scharlaken en fijn getweernd linnen, van
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het allerkunstelijkste werk. Hij zal twee sam envoegende
schouderbanden hebben aan zijne beide einden, w aar
m ede hij sam engevoegd zal worden. E n de kunstige
riem zijns efods, die op hem is, zal zijn gelijk zijn
werk, van hetzelfde, van goud, hem elsblauw , en
purp u r, en scharlaken, en fijn getweernd linnen. E n
gij zult twee sardonyxsteenen nemen, en de nam en
der zonen Israëls daarop graveeren: zes van hunne
nam en op eenen steen, en de zes overige nam en op den*
anderen steen, n aar hunne geboorten.” — E x. 28: 6-10.
A aron de hoogepriester droeg op zijn schouders
hangend den efod. H et voorste gedeelte van den efod
stelde het A braham ietische verbond voor. Het achterste
gedeelte van den efod schijnt duidelijk het nieuwe
verbond a f te beelden, w aarin de kinderen Gods ge
bracht worden, n ad at zij een verbond m et offerande
gesloten hebben, welk verbond gesloten w ordt ten tijde
van hun wijding. (P salm 50: 0) H et nieuwe verbond
is het m iddel, dat gebruikt wordt om u it de natiën
een getrouwe groep m enschen te verzam elen, die door
aannem ing een deel van het zaad van het A brah a
m ietische verbond worden.
B etreffen de den borstlap des gerichts staat ge
schreven : „G ij zult ook een borstlap des gerichts
m aken, van het allerkunstelijkste werk, gelijk het werk
des efods, zult gij hem m ak en : van goud, hem els
blauw , en purp u r, en scharlaken, en van fijn ge
tweernd linnen zult gij hem m ak en ; vierkant zal hij
zijn, en verdubbeld: een sp an zal zijne lengte zijn,
en een span zijne breedte. E n gij zult vervullende
steenen d aarin vullen, vier rijen steenen; eene rij van
een sardis, een topaas en een karbo n kel: d it is de
eerste r ij; en de tweede rij van een sm aragd, een
saffier en een d iam an t; en de derde rij een hyacinth,
agaat en am ethyst; en de vierde rij van een turkoois,
en een sardonyx, en een ja s p is ; zij zullen m et goud
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ingevat zijn in hunne vullingen. E n deze steenen
zullen zijn m et de tw aalf nam en der zonen Israëls,
m et hunne nam en ; zij zullen als zegelen gegraveerd
worden, elk m et zijnen n aam : voor de tw aalf stam m en
zullen zij zijn.” — Exodus 28: 15-21.
Deze borstlap, die de juw eelen droeg, stelde het
verbond voor het koninkrijk voor, tot welk konink
rijk de geestverwekten geroepen worden en in welk
koninkrijk de getrouwen m et Christus Jezus, Jeh o v a’s
K onin g en grooten H oogepriester, een aandeel zullen
hebben. Degenen die in het verbond voor het konink
rijk opgenom en worden, m oeten Jeh ova geheel toe
gewijd zijn evenals de inscriptie, die op de p laat van
zuiver goud, die op den m ijter van den hoogepriester
gedragen werd, luidde ,H eiligheid aan Jeh ova’. De
zulken zijn Jeh ova’s getrouwe getuigen, die den
K on in g der eeuwigheid in zijn koninkrijk verkondigen
en die hun trouw tot in den dood bewijzen en ten
volle ingaan in de erfenis van het K oninkrijk. —
Z ach aria 9 : 16.
H et w etsverbond, d at in E gyp te gesloten werd,
werd toegevoegd aan het A braham ietische verbond
voor een speciaal doel en voor een vastgestelden tijd,
m aar b leef in gebreke een volk voor Jeh ova’s naam
voort te brengen, dat een deel van het beloofde zaad
van A brah am gem aakt zou kunnen worden (Gal. 3:
1 7 -1 9 ); daarom werd er een einde aan gem aakt.
O nm iddellijk n ad at het w etsverbond oud geworden
was, w erd het nieuwe verbond gesloten, en dit was
Je h o v a’s m iddel dat aan het A braham ietische ver
bond toegevoegd of verbonden w erd; en door het
nieuwe verbond wordt een volk voor Jeh ova’s naam
sam engebracht en tot getuigen gem aakt om Zijn naam
te verkondigen, en de getrouwen zijn degenen die in
het verbond voor het K on in krijk opgenom en worden.
Israël’s hoogepriester droeg den efod en den borst
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lap door ketentjes m et elkander verbonden op zijn
schouder. Zoo draagt ook de groote H oogepriester
van Jehova, n am elijk Christus Jezus, de priester in
eeuwigheid n aar de ordening van M elchizédek, de
verplichting voor het A braham ietische verbond, het
nieuwe verbond en het koninkrijksverbond, welke
alle Jeh o v a’s m iddelen zijn, die Hij gebruikt om Zijn
voornemen ten uitvoer te brengen. Op de schouder
stukken van den efod, die dienden om de beide deelen
m et elkander te verbinden, waren twee onyxsteenen
gegraveerd m et de nam en van de tw aalf stam m en,
en deze waren gevat in gouden m onturen. H ierdoor
werd voorschaduw d, dat de tw aalf afdeelingen of
stam m en van geestelijk Israël, die het volk voor J e 
hova’s naam zijn, de schakel vorm en tusschen het
A braham ietische verbond en het nieuwe verbond.
H et is daarom duidelijk, dat alle verbonden Jeh ova’s
verbonden en Zijn w erktuigen zijn, die Hij gebruikt
om Zijn wil of voornem en ten uitvoer te brengen en
dat de verborgen dingen betreffende d at voornemen
bekendgem aakt worden aan degenen die Hem vreezen
en die H et getrouw en vreugdevol gehoorzam en. De
grootste van al deze dingen die aldus geopenbaard
worden, is dat betreffende den heiligen naam van den
A llerhoogste, dien Hij nu ten volle zal rechtvaardigen.
V ragen
H ier kunnen eenige geschikte vragen behandeld
worden, die belan grijk en een hulp zullen zijn tot
het verkrijgen van een beter begrip van Jeh ova’s
verbonden; daarom w ordt hier eerst de vraag gesteld
en laten wij het antwoord daarop onm iddellijk volgen.
Vraag: W elk der verbonden van God is het
eeuwige verbond?
A ntw oord: A lle eenzijdige verbonden, die Jeh ova
gesloten heeft, zijn eeuwig, om dat zulke verbonden
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de verklaring van Jeh o v a betreffende Zijn voorne
mens zijn en Jeh ova Zijn voornemens niet verandert.
(M al. 3: 6) A lle verbonden tusschen Jeh ova en Zijn
schepselen zijn eeuwig voor zoover het Jeh o v a’s deel
ervan betreft.
Vraag: Is het Sch riftu urlijk te zeggen, dat het
A braham ietische verbond het Sara-verbond is, en dat
dit verbond h et zaad der belofte voortbrengt?
A n tw oord: Neen, de Sch rift spreekt nergens van
een „Sara-verbond” . In het A braham ietische verbond
vertegenw oordigde A brah am je h o v a God zelf. D aar
om is datgene wat het A braham ietische verbond ge
noem d wordt de uitdrukkin g van G od’s voornemen,
en wel zonder voorw aarden, om een zaad voort te
brengen, door m iddel w aarvan alle geslachten der
aarde gezegend kunnen worden. Jeh ova verbond aan
deze verklaring zijn eed, en, zooals de apostel ver
k laart, is deze belofte of dit verbond zoowel door
Zijn woord als Zijn eed onveranderlijk geworden.
(H ebr. 6: 18) A braham was de vader of levengever
van Izaak, die een zinnebeeld was van het zaad, welk
zaad G od’s Zoon is. G od’s vrouw is niet Zijn verbond,
m aar de vrouw stelt G od’s organisatie voor. Christus
Jezus, het zaad der belofte, is het zaad Gods. Het
verbond brengt geen zaad voort, m aar Jeh ova door
Zijn vrouw, die een beeld is van Zijn organisatie,
brengt het zaad voort.
V raag: Is de gemeente de nakom elingschap of het
zaad van het nieuwe verbond of het A braham ietische
verbond ?
A n tivo o rd : H et nieuwe verbond brengt geen zaad
voort, m aar het brengt een volk voor den naam van
Jeh ova voort, dat Jeh ova als Zijn getuigen gebruikt,
en degenen die in het nieuwe verbond zijn en hun
trouw bewijzen, neem t Hij op in het koninklijk huis
van G od’s zonen en hierdoor worden zij door aan 
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nem ing een deel van het zaad van A braham . Dezen
zijn n iet het zaad van het A braham ietische verbond
of van het nieuwe verbond. Zij zijn het zaad of de
kinderen Gods. „G eliefden , nu zijn wij kinderen Gods,
en het is nog niet geopenbaard wat wij zijn zullen ;
m aar wij weten d at als hij zal geopenbaard zijn,
wij hem zullen gelijk w ezen; want wij zullen hem
zien gelijk hij is.” (1 Johan n es 3 : 2 ) H et is niet het
verbond, dat het zaad voortbrengt, m aar G od’s vrouw,
dat wil zeggen Zijn organ isatie; en het leven kom t
u it Jeh ova zelf voort.
Vraag: Zeide de apostel P aulus niet, d at S ara een
beeld was van het A braham ietische verbon d? E n is
het daarom dan niet sch riftuurlijk om over dat ver
bond te spreken als het „Sara-verbond” ?
A ntw oord: Neen, er bestaat niet zooiets als een
„Sara-verbond” . H et A braham ietische verbond is G od’s
verbond. W at de apostel zeide, was dat A brah am ’s
zoon u it zijn vrije vrouw Sara een beeld was van het
Jeru zalem in den hem el, dat wil zeggen Jeh o v a’s or
ganisatie, die de m oeder van alle kinderen Gods is.
Vraag: Is het nieuwe verbond het verbond der
herstelling, dat gedurende de regeering van Christus
in w erking zal treden en aan de w ereld der m ensch
heid leven zal geven?
A ntw oord: Neen. H et nieuwe verbond is niet een
verbond voor de herstelling van leven en zal niet
gedurende de regeering van Christus van krach t en
in w erking zijn om de m enschheid te herstellen.
Vraag: W at bedoelde dan de apostel Petrus, toen
hij zeide: ,De hem elen m oesten Christus Je zu s be
houden, tot de tijden der herstelling aller d in g e n ?
Indien d it niet beteekent de herstelling van het ge
heele m enschelijke geslacht, wat wordt er dan met
dezen tekst bed oeld ?
A ntw oord: Zie het volgende hoofdstuk.

H O O F D ST U K X I

ZIJN VERBONDEN
E H O V A ’S onvoorw aardelijke belofte aan A braham
w ordt het A braham ietische verbond genoemd,
om dat A brah am diende om Jeh ova zelf a f te
beelden, terw ijl Sara zijn vrouw diende om Jeh o v a’s
organisatie, die het zaad voor Zijn doel voortbrengt,
af te beelden. D at is een un ilateraal of eenzijdig
verbond. H et is een verklaring van het onveranderlijke
voornem en van Jeh ova om een zeker iets te doen.
E n het resu ltaat hiervan is in geen enkel opzicht a f
han kelijk van hetgeen de m ensch A braham of eenig
ander schepsel m ocht doen of n alaten te doen. D at is
het verbond, d at God’s voorziening voor den mensch
aankondi gt om leven te verkrijgen, om dat daarin
duidelijk verklaard w ordt: „In uw zaad zullen alle
volkeren der aarde gezegend w orden.” (Gen. 22: 18)
De zegeningen van de geslachten of volken der aarde
beteekent, dat God hun gelegenheid zal geven het
leven te verkrijgen, en deze gelegenheid m oet kom en
op de door Hem b ep aald e wijze, nam elijk door het
beloofde zaad, nam elijk Christus Jezus.

J

Petrus legde Jezus terw ille van zichzelf en de an
dere apostelen een vraag betreffende hun toekom stig
werk voor. „E n Jezus zeide tot h en : „V oorw aar ik zeg
u, dat gij die m ij gevolgd zijt, in de w edergeboorte,
w anneer de Zoon des m enschen zal gezeten zijn op den
troon zijner heerlijkheid, dat gij [die alles verlaten
h ebt] ook zult zitten op tw aalf tronen, oordeelende de
tw aalf geslachten Israëls.” Deze woorden schijnen u it
sluitend op de tw aalf apostelen betrekking te hebben,
om dat h ier slechts tw aalf tronen genoemd worden.
H et oordeelen van de tw aalf geslachten Israëls heeft
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k laarb lijkelijk in de eerste plaats betrekking op het
huis Gods, nam elijk geestelijk Israël, m et inbegrip
van al degenen die beleden hebben, dat zij navolgers
van Christus Jezu s zijn. „H e t oordeel beginne van het
huis Gods.” (1 Petr. 4 : 17) „W ij zullen allen voor den
rechterstoel van Christus gesteld worden.” — Rom .
14: 10.
H et werk van het oordeelen der geestelijke Israëlie
ten, zoowel van de waren als de voorgewenden, is een
rechtvaardigingsw erk, dat zijn hoogtepunt bereikt in
den strijd van dien grooten dag des A lm achtigen Gods.
D aarna volgt overeenkom stig God’s belofte ,de zege
ning van alle geslachten der aarde’, die zich in gehoor
zaam heid aan den K oning onderwerpen. Deze zege
ningen moeten noodzakelijkerw ijze ook het oordeel van
ieder lid van de m enschheid insluiten, en de gehoor
zamen zullen de zegeningen van het eeuwige leven van
Jeh ova, den Gever, door Christus Jezus ontvangen. Dit
is geen „h erstellin g” , m aar het is de gift van het leven
en alle daarm ede gepaard gaande zegeningen voor de
gehoorzam en van de m enschheid, welke zegeningen
ontvangen worden door ,het zaad der belofte’. — Rom .
6: 23 ; Gen. 12: 3 ; 22: 18.
De Sch rift onthult niet, dat God een verbond m et
de schepselen der m enschen gem aakt heeft of ooit
zal m aken om hen te herstellen. N a A dam ’s ontaarding
was niem and van zijn nakom elingschap w aardig om
een verbond m et G od te sluiten. A llen waren geboren
zondaren, en God kon geen verbond of overeenkom st
sluiten m et eenig schepsel, dat een zondaar is. Ieder
schepsel, dat m et Jeh ova een verbond sluit, moet
voor God kunnen bestaan, hetgeen beteekent, dat het
schepsel daadw erkelijk gerechtvaardigd m oet zijn of
op grond van zijn geloof rechtvaardig gerekend wordt.
H et nieuwe verbond werd met Christus Jezu s gesloten
en later slechts m et degenen die, nadat zij geloof u it
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geoefend hadden in het vergoten bloed van Christus
Jezus, een verbond gesloten hebben om den wil Gods
te doen, w aardoor zij een overeenkom st m et offerande
aangegaan zijn, en die toen gerechtvaardigd werden.
God heeft uitd ruk kelijk b ep aald , dat slechts degenen
van het m enschelijk geslacht leven zullen verkrijgen,
die w erkelijk geloof hebben in het bloed van Christus
Jezus. W aarom zou G od dan een verbond sluiten,
zelfs m et een m iddelaar, om zulke schepselen leven
te geven, als Hij toch reeds b ep aald had, dat ,leven
de gift van God is door Jezus C hristus onzen H eer’ ?
— R om . 6: 23.

„W ederoprichting” of „H erstellin g”
H et woord „w ederoprichting” of „h erstellin g” , zoo
als de Leidsche vertaling het w eergeeft, kom t slechts
eenm aal in d at gedeelte van de Schrift, dat na de
kom st van Jezu s op aarde geschreven werd en dat
wij gewoonlijk het Nieuwe T estam ent noemen, voor,
en wel in H andelingen 3: 21. H et woord „w ederop
rich ting” of „h erstellin g” d aar is afgeleid van het
grondwoord, dat in M arcus 9 : 12 m et „w ederoprich
ting” vertaald wordt. D at woord „w ederoprichting”
beteekent het opbouwen van iets dat reeds bestaan
heeft. De m enschelijke schepselen, die in zonde ge
boren werden tengevolge van A dam ’s zonde, hadden
nim m er eenig recht om te bestaan. Hun korte be
staan werd door Jeh ova geduld. H et feit, dat God
in een weg voorzien heeft, w aarlangs zulke schepselen
het leven door Christus Jezus kunnen ontvangen, is
een bewijs, d at zulke schepselen u it zichzelf geen
recht hebben om hersteld te w ord en ; en zelfs al
zouden zij hersteld worden tot het bestaan, w at zij
gehad hebben, zou zulks voor hen ongewenscht zijn.
M enschelijke schepselen hebben een verlangen n aar
het leven, en zij hebben een zekere m ate van leven,
12
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en n ad at zij een korten tijd bestaan hebben, sterven
zij. H et vergoten bloed van Christus Je zu s is de los
ko op p rijs voor de m enschheid, en hij is de levengever
voor degenen die hem gelooven en gehoorzam en. H ier
uit volgt dus, dat de gift van het leven niet een weder
oprichting of h erstelling is, m aar een gift.
Eenige der getrouwe discipelen waren m et Jezu s
op den berg, w aar hij voor hen van gedaante ver
anderd w erd: „H u n verscheen E lia m et M ozes in ge
sprek m et Jezu s.” (M arcus 9 : 4 ) B ij deze gedaante
verandering stelde E lia Christus Jezus voor, die een
speciaal werk in verband m et het koninkrijk ver
richtte, hetgeen op een zeker tijdstip eindigde, n a
m elijk het w erk der ,w egbereiding voor den H eer’ ;
en Mozes stelde Christus Jezus, den grooten Profeet,
Priester en K on in g en die dus de Uitvoerende D ienaar
van Jeh ova is, voor. Deze gedaanteveranderingsscène
h ad betrekking op G od’s koninkrijk onder Christus
Jezu s, Zijn m achtigen R echtvaardiger. D it wordt
duidelijk gem aakt door de woorden in dit verban d:
„U it de wolk [sym bool voor te tegenw oordigheid van
Je h o v a] klonk h et: D it is m ijn geliefde Zoon; hoort
n aar hem .” (M arcus 9 : 7 ) D at wil zeggen, d at deze
dram atische gedaanteverw isseling Christus Jezu s, den
geliefden Zoon Gods „Z ijn grooten H oogepriester”
afbeeldde, dien alle menschen m oeten gehoorzam en,
om dat G od hem uitgezonden heeft om Zijn recht
vaardiger te zijn en Zijn voornemen ten uitvoer te
brengen.
E r staat geschreven, d at „ E lia eerst kom t en alles
herstelt” . H eeft d it betrekking op de w ederoprichting
van het m enschelijk geslacht gedurende de duizend
ja rig e regeering van C h ristus? N een ; m aar het heeft
betrekking op de herstelling van datgene w at eens
onder de Israëlieten bestaan heeft en verloren gegaan
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is, nam elijk de zeer belan grijke leerstellingen b etref
fende Jeh o v a’s naam en Zijn K oninkrijk.
Toen de discipelen van den berg kwam en, w aar
Jezu s zich voor hen van gedaante verw isseld had,
spraken zij over hetgeen zij gezien en gehoord hadden,
en zij stelden aan Jezus deze v raag: „D e sch riftge
leerden zeggen im m ers dat E lia vooraf m oet kom en?
E n hij zeide tot h en : E lia zal wel eerst kom en en
alles w ederoprichten; en h et zal geschieden gelijk ge
schreven is van den Zoon des menschen, dat hij veel
lijden zal en veracht worden.” (M arcus 9 : 1 1 , 12)
In dezen tekst en andere B ijbelsche teksten, die hier
m ede in onm iddellijk verband staan, worden zoowel
Johan n es de D ooper als Jezu s geïdentificeerd, even
als een werk, dat door hen verricht werd. B etreffen de
Johan n es den D ooper zegt de p rofetie: „E n hij zal
vóór H em [den M essias] heengaan in den geest en
de kracht van E lia , . . . om den H eere te bereiden
een toegerust volk.” (Lucas 1: 17) In antwoord op een
vraag h aalt Johan n es de D ooper een gedeelte aan uit
de profetie van Je sa ja betreffende zichzelf, n am elijk :
„ I k ben de stem des roependen in de w oestijn :
M aakt den weg des Heeren recht.” (Joh . 1 :2 1 - 2 3 )
Johan n es vervulde in zekere m ate de p rofetie be
treffende E lia uitgesproken, m aar Christus Jezu s zelf
m oest deze profetie in h aar volheid vervullen, gelijk
andere teksten aantoonen. (M aleachi 3 : 1 ; 4: 5, 6)
Deze profetieën betreffende de herstelling hadden
betrekking op het herstel der groote w aarheden, die
de Israëlieten verloren hadden, n am elijk : D at Jeh ova
de alleen ware God is en dat Hij door m iddel van
Zijn koninkrijk zichzelf een naam zou m aken.
De woorden van M arcus 9 : 12 : „D e Zoon des
menschen . . . m oet veel lijden en veracht w orden” ,
toonen aan, dat de volledige vervulling van de pro
fetie betreffende E lia voorafgegaan m oet worden door
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het lijden van Christus Jezus, hetgeen alles behoort
tot de rechtvaardiging van Jeh ova’s naam . Jezus on
derging den dood, werd u it den dood opgew ekt en
ging heen om het koninkrijk te ontvangen, aan de op 
richting w aarvan het herstellingsw erk m oest vooraf
gaan, welk herstellingsw erk het herstel betreft van
de groote w aarheden voor zijn ware navolgers, die
voor hen verborgen of verloren gegaan waren, en om
een volk voor G od’s doel voor te bereiden.
De sleutel tot kennis en inzicht van G od’s voor
nem en is onzelfzuchtige toew ijding aan Jeh ova, den
eenigen en alleen w aren God, en ijver bij het ver
vullen van den wil des A llerhoogste. Toen Jezu s op
aarde kwam, was er weinig of geen kennis en begrip
van Jeh ova’s voornemen, om dat de zelfzuchtige leiders
van Israël den sleutel der kennis verloren en van
anderen, die de w aarheid zouden w illen hooren, weg
genomen hadden. H et was de dure p lich t van de
schriftgeleerden en Farizeërs om het volk betreffende
de uitdrukkin g van den wil Gods te onderwijzen,
m aar zij waren in gebreke gebleven, zulks te doen
en hadden zich overgegeven aan dwaze en zelfzuchtige
cerem oniën. Om deze reden laakte Jezu s hen in de
m eest nadrukkelijke bew oordingen. (Luc. 1 1 :4 2 - 5 3 ;
M atth. 23: 13-33) D oor al Zijn profeten had Jeh ova
Zijn voornemen te kennen gegeven om een naam voor
zichzelf te m aken en Zijn koninkrijk onder den M essias
op te richten, teneinde d at voornemen te bereiken.
Op grond van hun zelfzucht waren de leiders in Israël
voor deze w aarheden verblind en het koninkrijk beteekende niets voor hen. Om deze reden zeide Jezus
tot h en : „H et K on in krijk Gods zal van u weggenomen
worden, en aan een volk gegeven [worden] dat zijne
vruchten voortbrengt.” (M atth. 2 1 : 4 3 ) Zij droegen
de vruchten van het koninkrijk, nam elijk G od’s woord
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der w aarheid, niet tot het volk, m aar verkondigden
hun eigen zelfzuchtige leerstellingen.
D oor Zijn profeet h ad Jeh ova de kom st van E lia ,
die een voorbereidend werk vóór „d ien grooten en
verschrikkelijken dag des H eeren” doen zou, voorzegd.
(M al. 3 : 1 ; 4 : 5 , 6) Ongetwijfeld is Christus Jezus
zelf de boodsch apper en tegenbeeldige E lia , die in
deze profetie genoem d wordt, en die een zeker voor
bereidend werk voor den grooten en verschrikkelijken
dag van Jeh ova m oet doen. Deze profetie m oet kort
voor A rm ageddon in vervulling gaan. Johan n es de
D ooper vervulde dit deel van de profetie niet, m aar
hij vervulde slechts een deel van de profetie in het
klein. Hij legde den n adruk op het K oninkrijk, toen
hij tot de Israëlieten zeide: „B ek eert u, want het
K on in krijk der hem elen is nabij gekom en.” (M atth.
3: 2) Christus Jezus nam het werk op, dat Johann es
niet beëindigd had, en hij begon zijn dienst m et precies
dezelfde woorden, die ook door Johan n es gebezigd
waren, n am elijk: „B ek eert u, want het K on in krijk
der hem elen is nabij gekom en.” (M attheüs 4 : 17)
Johan n es bereidde de Jo d en erop voor, den M essias,
den Koning, te ontvangen en Jezu s Christus bereidt
een volk voor Jeh ova’s naam .
H et allerbelangrijkste in den dag van Johannes en
ook nadien is het K on in krijk, om dat dat het m iddel
is, dat voor de rechtvaardiging van Jeh ova’s naam
gebruikt zal worden. A lle gelijkenissen van Jezus
leggen den nadruk op het koninkrijk Gods en op
de w aarheid, dat G od’s naam geëerd m oest worden.
De gedaanteverw isseling op den berg was een m an i
festatie van God’s voornemen om dat koninkrijk op
te richten. Jezus prentte zijn getrouwe navolgers de
belangrijkheid van het K on in krijk in. V erder legde
hij den nadruk op het K oninkrijk, toen hij hun zeide,
dat hij m oest heengaan om het K on in krijk te ont
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vangen, en d at hij zou wederkeeren en zijn getrouwe
navolgers, nam elijk degenen die zijn verschijning en
zijn koninkrijk zouden liefhebben, tot zich zou ver
gaderen. De discipelen legden den n adruk op de
w aarheid van en betreffende het K on in krijk, m aar
korten tijd, n ad at zij gestorven waren, werden zelf
zuchtige m annen leiders in de gemeente, en op grond
van hun zelfzucht verloren zij den sleutel der kennis
en namen hem van anderen weg. Te bestem der tijd
gebood Jeh ova Christus Jezus, den G rooteren E lia,
een voorbereidend werk te doen, nam elijk om een
volk te bereiden, d at het koninkrijk zou erkennen
en er een w aardeering voor zou hebben. B ij het ver
richten van dit voorbereidende werk gebruikte de
H eer de gewijden, om een afgezants- of getuigenisw erk te doen, en dit werk betrof de herstelling der
w aarheid voor de navolgers van Christus Jezus.
D it voorbereidend werk m oest gedaan worden, voor
dat Jeh o v a’s B oodsch apper of Engel tot den tem pel
zou kom en, zooals geschreven staat: „Z ie, Ik zend
m ijnen Engel die voor m ijn aangezicht den weg be
reiden z a l; en snellijk zal tot zijnen T em pel kom en
die Heere dien gijlieden zoekt, te weten de Engel des
verbonds, aan welken gij lust h eb t; zie, hij kom t,
zegt de Heere der heirscharen.” (M al. 3: 1) H et voorbereidingsw erk, w aarop in deze profetie betrekking
genomen wordt, diende niet ter voorbereiding van
een volk voor den hem el, ofschoon degenen die hun
onkreukbaarheid zouden handhaven en getrouw zou
den voortgaan, hun uiteindelijke belooning in den
hem el zullen ontvangen. Het werk betreft de voor
bereiding van een volk voor Jeh ova’s naam , welk volk
een bijzonder getuigeniswerk m oet verrichten, n adat
zij u it de w ereld genomen en toebereid zijn. H ieruit
b lijk t nu duidelijk, d at het degenen zijn, die ,zijn ver-
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schijning en zijn koninkrijk liefhebben’, die voor den
naam van Jeh ova toebereid worden.
H et herstellingsw erk, d at door Jezus in M arcus
9 : 12 genoemd w ordt was n iet een werk, dat de h er
stelling of oprichting van het koninkrijk betrof, m aar
het was een h erstelling der w aarheden van en be
treffende het koninkrijk voor de getrouwen. In den
tijd van dat voorbereidende werk werden de valsche
leerstellingen der drieëenheid en der eeuwige pijniging
geheel weggenomen en er werd erkend, d at er slechts
één ware en alm achtige G od en één H eer en H eiland,
n am elijk Christus Jezu s is, die de K oning is. M aar de
groote openbaring der profetie, die geen h erstellings
w erk is, wordt aan het volk Gods gegeven, n ad at de
Heere Jezu s tot den tem pel gekomen is en n ad at de
bijeenvergadering der getrouwen tot hem in den tem pel
plaatsgevonden heeft. H et was sedertdien, dat de ge
trouwen geleerd hebben, dat er een verschil bestaat
in het werk, dat voorschaduw d werd door E lia en dat
voorschaduw d werd door E lisa. U it de woorden
van M arcus b lijkt d uidelijk dit verschil, nam elijk,
„ E lia zal wel eerst kom en en alles w ederoprichten” ,
als men deze vergelijkt m et de beteekenis van de
w oorden, die de apostel Petrus u itsp rak betreffende
de w ederoprichting aller dingen, die voorzegd is door
den m ond van alle profeten.

T ijden van Verkwikking
Aangezien het w oord „h erstellen ” dat door Jezus
in den voorafgaanden tekst gebezigd werd, onm iddel
lijk verband houdt m et het woord „w ederoprichting” ,
dat later gebezigd wordt, is het geheel op zijn p laats,
dat dit onderwerp besproken wordt. In de eerste
dagen van de gemeente gebruikte de apostel P etrus
het woord „w ederoprichting” , en gedurende vele jaren
zijn wij van m eening geweest, d at de apostel daarm ede
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de herstelling van de w ereld der m enschheid gedurende
de duizen djarige regeering van Christus bedoelde, en
d at deze herstelling beteekende het geven van leven
aan m enschelijke schepselen. In het licht der w aar
heid, dat sedert de kom st van Christus Jezus tot den
tem pel geopenbaard is, schijnt deze gevolgtrekking
betreffende de herstelling der m enschheid niet door
de Sch rift bevestigd te worden. W at is dan de be
teekenis van de woorden van den apostel P etru s:
„Je z u s, die in den hem el m oest verblijf houden tot de
tijden van de herstelling aller dingen, w aarvan God
bij m onde van Zijn heilige profeten van oudsher ge
sproken heeft” ? — H andelingen 3: 21.
P etrus sp rak onder in spiratie van den heiligen
geest, en de volle aandacht dient aan al zijn woorden
geschonken te worden, die hij in verband m et het
woord „w ederoprichting” , dat hij daarin bezigt, geuit
heeft. In H andelingen 3 : 19 spreekt de apostel van
,tijden van verkw ikking, die voor het aangezicht van
Jeh ova zullen kom en’. De hier genoemde tijd is k la ar
b lijk elijk de tijd, w aarin Jeh ova Zijn aangezicht keert
tot en Zijn aandacht schenkt aan den opbouw van
Zion, zooals door Zijn profeet geschreven w erd: „A ls
de H eer Zion zal opbouwen, zal Hij in Zijn h eerlijk
heid verschijnen.” (Ps. 102: 17) Jeh ova verschijnt in
Zion in de vertegenw oordigende hoedanigheid van
Zijn grooten H oogepriester, Christus Je z u s; vandaar
dat er geschreven staat: „E n Hij gezonden zal hebben
Jezu s Christus, die u te voren gepredikt is.” (H and.
3: 20) In het voorafgaande negentiende vers van dat
hoofdstuk verklaart de apostel, dat „uw e zonden
m ogen uitgew ischt worden, wanneer de tijden der
verkoeling zullen kom en van het aangezicht des
H eeren” . K laarb lijk e lijk hebben deze laatstgenoem de
woorden betrekking op het reinigings- en louteringswerk, dat door Jezus in den tem pel verricht wordt,
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o pdat de gereinigden den H eer een offer in gerech
tigheid m ogen brengen. (M al. 3 : 3 ) N a dit reinigingswerk, en derhalve hierm ede gep aard gaande, kom t
er groote verkw ikking voor de gereinigden. D it heeft
geen betrekking op de reiniging van geërfde zonden,
m aar een reiniging van de zonden, die de gemeente
bij de kom st van den Heere Jezu s tot den tem pel
aankleefden.
N ad at deze goedgekeurden of gereinigden de rei
niging ondergaan hebben, worden zij bedekt m et den
m antel der gerechtigheid en ontvangen zij de klee
deren des heils, w aardoor zij zeer verkw ikt worden
en zich verheugen. (Jes. 61: 10) Deze goedgekeurden
gaan op uitnoodiging van Christus Jezu s in de vreugde
des Heeren in. (M attheüs 25: 21) Zij worden in den
tem pel gebracht, en het nieuwe verbond wordt ten
aanzien van hen bekrachtigd. H et is een tijd van
groote verkw ikking voor de gereinigden. Deze tijd
voor verkw ikking kon niet kom en, voordat Jezu s door
Jeh ova uitgezonden werd om in het m idden van zijn
vijanden te regeeren, en d it geschiedde in 1914. De
tijd van verkw ikking kon niet kom en dan n adat Jezus
u it den hem el w edergekeerd was en zijn getrouwen
tot zich genomen had, en hierop w ordt de nadruk
gelegd door de woorden van den apostel, als hij over
Jezu s zegt: „D ien de hemel m oet behouden tot de
tijden der herstelling aller dingen.” H ierm ede wordt
d efin itief de tijd der herstelling vastgesteld, nam elijk,
ten tijde van de kom st van den H eere Jezus tot
den tem pel.
In de dagen van A brah am had God Zijn zinne
beeldig koninkrijk door M elchizédek, „p riester des
allerhoogsten G od” , opgericht, door hem op zijn troon
te plaatsen. (Gen. 1 4 : 1 8 ; Hebr. 7 : 1 - 4 ) D at zinne
beeldige koninkrijk verging, en honderden jaren daar
na sloot Jeh o v a een verbond m et Zijn volk in M oab,
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welk verbond van getrouw heid het verbond voor
schaduwde, d at later m et Jezus voor het koninkrijk
gesloten werd. D at verbond dat in M oab gesloten werd,
toont aan, dat het Jeh o v a’s voornemen was om het
koninkrijk Gods, dat Hij onder M elchizédek opge
richt had, te doen herleven of te herstellen.
H et boek D euteronom ium is de eenige plaats in
de door Mozes geschreven profetieën, w aarin defin i
tieve aanwijzingen zijn neergelegd voor het volk van
en betreffende een toekom stigen K on in g en koninkrijk,
welke K oning als het tegenbeeld van M ozes m oet
komen. (Deut. 17: 14-20; 28: 36) H et is w aar, d at
God in Exodus 19: 6 de Israëlieten gezegd had, dat
indien zij Zijn stem zouden gehoorzam en, zij een
koninkrijk van priesters en een heilige n atie zouden
zijn; m aar deze natie b leef in gebreke om den H eere
God te gehoorzam en, en het is in het boek D eutero
nom ium , dat d aarn a geschreven werd, d at op het
toekom stige koninkrijk de nadruk gelegd wordt. In
het boek D euteronom ium worden het koninkrijk en
de dingen die daarm ede verband houden, afgebeeld
door een rotsgebergte, en Jeh ova w ordt „D e R ots”
genoemd, hetgeen beteekent de K on in g d er eeuwig
heid. (Deut. 3 2 : 4 ) Vervolgens w ordt in D euterono
m ium 33: 5 Zijn koningschap uitd ruk kelijk in deze
woorden genoem d: „E n hij was K on in g in Jeschurun ,
als de hoofden des volk zich vergaderden, te zamen
m et de stamm en Israëls.” Deze profetie toont aan, dat
het koninkrijk, dat in M oab voorschaduw d werd, o p 
gericht zou w orden in den tijd, w aarin de H eere Jezus,
de Grootere Mozes, zou verschijnen en G od’s recht
vaardig volk, Zijn heiligen, tot zich zou vergaderen.
— Psalm 50: 5 ; 2 Thess. 2 : 1.
De Israëlieten zagen u it n aar de kom st van een
K oning, om dat alle profeten de kom st van den M essias
voorzegd h ad d en ; en d aarn a werd te bestem der tijd
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de beloofde K on in g bep erkt tot het huis van Ju d a ,
w aarover de profeet sch reef: „D e Heere heeft D avid
de w aarheid gezworen, w aarvan Hij niet wijken zal,
zeggende: Van de vrucht uws lijfs zal Ik op uwen
troon zetten.” (Ps. 132: 11) Ongetwijfeld was K oning
D avid een beeld van Jezu s Christus, het H oofd van
Zion, de h oofdorganisatie van Jehova. „W ant de H eere
h eeft Sion verkoren, Hij heeft het begeerd tot zijne
w oonplaats, zeggende: D it is m ijn rust tot in eeuwig
heid, hier zal Ik wonen, want Ik heb het begeerd.”
(Ps. 132: 13, 14) Andere m annen volgden David als
koning van Israël op, en in het ja a r 606 v. Chr. viel
het zinnebeeldige koninkrijk der Israëlieten en ver
dween. Zoodanig was de toestand, toen Jezu s bij zijn
discipelen was, en zeer terecht stelden zijn discipelen
hem na zijn opstanding de v ra a g : H eere, zult gij in
dezen tijd aan Israël het koninkrijk w ederoprich ten?”
(H and. 1: 6) H et h ier gebezigde woord „w eder
oprichten” is afgeleid van hetzelfde grondwoord als
het woord „w ederoprichting” , dat in H andelingen 3:
21 voorkom t, en verbindt dus onm iddellijk de woorden
van den apostel betreffende de herstelling van het
koninkrijk m et de later in den laatst genoemden tekst
bedoelde w ederoprichting.

De Feiten
De woorden van den apostel Petrus in H andelingen
zijn een gedeeltelijke aanh aling van de profetie, die
door Mozes uitgesproken werd, en gedeeltelijk zijn
eigen woorden, die hij onder in spiratie van den hei
ligen geest sprak, welke w oorden door hem gesproken
werden als een profetie, die zich in de toekom st zou
vervullen. V oordat deze profetie in vervulling gaat
of gegaan is, kan zij n iet ju ist begrepen worden.
H et koninkrijk, dat ter rechtvaardiging van Jeh o v a’s
naam diende, was zinnebeeldig opgericht geweest en
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was gevallen, en te bestem der tijd m oest het hersteld
worden. Christus Je zu s is de ,Steen uitgehouw en uit
den berg’ (Dan. 2 : 34), de hoofdhoeksteen van Zion,
degene die de rechtvaardiger van Jeh o v a’s naam is.
Toen Jezu s de natie Israël als koning werd aange
boden, vorm de dit het in het klein leggen van den
hoeksteen van het koninkrijk, G od’s h eilige hoofd
organisatie. (M attheüs 21: 1-11) In 1914 ontving
Christus Jezu s het koninkrijk en werd door Jeh ova
uitgezonden om te regeeren, en het was toen, dat
hij zijn h eerschappij begon en Satan en zijn godde
looze bondgenooten uit den hem el wierp. (Psalm
110: 1, 2 ; Openb. 12: 1 -9 ) In 1918 vergaderde de
H eere Jezus de getrouwen van Jeh ova tot zich en
werd daar aan alle belijdende navolgers van Christus
Je zu s als K oning en de rechtvaardige heerscher der
aarde aangeboden, en bovenal als de R ech tvaardiger
van Jeh ova’s naam . D at vorm de het leggen van den
hoofdhoeksteen van Zion, en wel in zijn volheid.
(Je sa ja 28: 16, 17) H ier bij het leggen van den hoofd
hoeksteen, de aanbieding van Jezus als K oning, ver
vulde hij, de groote tegenbeeldige M elchizédek, de
volgende p rofetie: „V erheug u zeer, gij dochter Sions,
ju ich , gij dochter Jeru zalem s: Zie, uw K oning zal u
kom en, rechtvaardig, en hij is een H eilan d ; arm , en
rijdende op eenen ezel, en op een veulen, een jon g
der ezelinnen.” (Zach. 9 : 9) D it was de tijd van groote
verheuging, dus een tijd van groote verkw ikking.
(Zacharia 4 : 7 ; P reparation, bldz. 70, 71, 154-161)
Ongeveer in dien tijd werden de getrouwen in het
verbond voor het koninkrijk opgenom en, welk ver
bond voorzegd was door het verbond van getrouw
heid, dat in M oab gesloten werd.
N a de kom st van den H eer tot den tem pel ont
sloot hij de profetieën, die duidelijk werden voor de
genen, die zich aan Jeh ova God hadden toegewijd.
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De leven d e steenen, die toen tot den te m p e l ver
gaderd en er een deel van gem aakt werden, doordat
zij in dat heilige bouwwerk opgebouw d waren, ont
vangen het licht van den tem pel en verheugen zich
ten zeerste. Het aangezicht van Jeh ova keerde zich
tot hen, en de getrouwen onderscheiden hun L eeraars,
Jeh ova en Christus Jezus, die niet langer op den achter
grond gesteld worden, m aar nu openbaar gem aakt
w orden. (Je s. 30: 20) De „tijd en van verkw ikking” ,
die toen begonnen, hebben voortgeduurd en hebben
zich over het geheele volk Gods uitgestrekt, en zij
worden nu op w onderbaarlijke wijze verkwikt door
de ontvouwing der profetieën. Zeer op zijn plaats
zijn in dezen tijd de woorden van den p salm ist:
„G ij richt de tafel toe voor m ijn aangezicht, tegen
over m ijn tegen partijders; gij m aakt m ijn hoofd vet
m et olie, m ijn beker is overvloeiende.” (P salm 23: 5)
„M aar Gij zult m ijnen hoorn verhoogen gelijk eens
eenhoorns; ik ben m et versche olie overgoten.” (Ps.
92: 11) V an af dien tijd zijn er ,gezegende tijden’ ge
kom en voor degenen die in den tem pel zijn en ge
trouw voortgaan. (Dan. 12: 12)
De reden voor zulk een groote vreugde is, dat het
„m ann elijk kind” , nam elijk het koninkrijk, geboren
is en door Christus Jezus, den K oning en Uitvoerenden
D ienaar van Jeh ova, opgericht en hersteld is ; en zijn
getrouwe navolgers, die tot hem vergaderd zijn, heb
ben uit zijn handen den m antel der gerechtigheid ont
vangen en hun ,zonden zijn uitgew ischt’. Volgens de
woorden van den apostel was Christus Jezus, die den
getrouwen van tevoren gepredikt was, nu gekomen
en had zijn getrouwe navolgers tot zich genomen.
De kom st van den Heere Jezus tot den tem pel
kenm erkt het begin van de tijden der w ederoprichting
aller dingen, die God gesproken heeft door den m ond
van al zijn heilige profeten van alle eeuw. D it kon
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geen betrekking hebben op de w ederoprichting der
m enschheid tot volm aakt m enschelijk leven, om dat
zulks niet „h et allerbelangrijkste” is ; ook hebben
n iet alle profeten de w ederoprichting voorzegd. A lle
profeten hebben „deze dagen voorzegd” , n am elijk, de
dagen van de w ederoprichting van het kon in krijk als
G od’s w erktuig voor de rechtvaardiging van Zijn n aam ;
en het belangrijkste hierbij is de rechtvaardiging van
Zijn naam . De eenige Sch riftuurlijke gevolgtrekking,
die gem aakt worden kan, is dat „d e w ederoprichting
aller dingen” beteekent de herstelling van G od’s ko
n inkrijk, d at eens in het klein bestaan heeft, m aar
gevallen is, en dat nu in zijn volheid opgericht wordt
m et Christus Jezus, den H oofdsteen, den grooten
Profeet, Priester en K on in g op den troon. O nm iddel
lijk volgend op en in verband m et deze verklaring
betreffende „d e w ederoprichting aller dingen” doet
de apostel een aanh aling uit de profetie van D eutero
nom ium 18: 15-18 en toont duidelijk aan, d at Christus
Jezus de Grootere M ozes is en dat een ieder, dien hij
tot zich vergadert, nu G od’s grooten Uitvoerenden
D ienaar ten volle m oet gehoorzam en. W at de Schrift
ook over de redding van het m enschelijke geslacht en
het tot m enschelijke volm aaktheid brengen der ge
hoorzam en leert, de teksten in H andelingen 3 : 19-23
hebben op dit werk geen betrekking.

De T abernakel van D avid
E en tabern akel stelt sym bolisch een w oonplaats
voor. De naam „D av id ” beteekent „g elie fd e ” en stelt
Christus Jezu s, den geliefden Zoon G ods voor. De
tabern akel of w oonplaats van Jeh ova G od m et be
trekking tot Zijn schepselen is Zion, Zijn h oofdorga
n isatie, w aarvan Christus Jezus, Zijn geliefde Zoon,
h et H oofd is. „W ant de Heere heeft Sion verkoren,
Hij heeft het begeerd tot zijne w oonplaats, zeggende:
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D it is m ijn rust tot in eeuwigheid, hier zal Ik wonen,
w ant Ik heb het begeerd.” (Psalm 132: 13, 14) Als
zinnebeeld, dat Zijn w oonplaats voorschaduw de, zette
Jeh o v a G od M elchizedek als Zijn priester en koning
op den troon, over wien duidelijk verklaard w ordt,
dat hij Christus Je zu s voorschaduwde. (H ebr. 7 : 1-3)
T oen Jeh ova bij m onde van Mozes het verbond van
getrouw heid in M oab bekendm aakte, zeide H ij den
Israëlieten, dat Hij voor hen ,een koning uit hun
broederen ’ zou kiezen. (Deut. 17: 15) L ater werd deze
belofte tot het huis D avids beperkt en D avid werd
koning op den troon van Israël. Later viel dit zinne
beeldige koninklijke huis. D aarn a zeide Jeh ova God
door Zijn profeet: „ T e dien dage zal Ik de vervallen
hut [tabern akel] D avids weder oprichten, h aar b reu 
ken herstellen, h aar ingestorte deelen weer oprichten,
h aar opbouwen, als in den ouden tijd ; opdat zij het
overschot van Edom en van alle volken w aarover
m ijn naam is uitgeroepen in bezit nem en, spreekt
Jeh ova, die dit doen zal.” (Am os 9 : 11, 12, L. V.)
In het bovenaangehaalde elfd e vers hebben de
woorden „te dien dage” betrekking op den dag van
Jeh ova, die in 1914 begonnen is, toen Hij Jezu s uit
zond om te regeeren; en hierm ede wordt de tijd van
den wederopbouw van den tabern akel van D avid, door
den profeet voorzegd, vastgesteld op den tijd van de
kom st van den Heere Jezu s tot den tem pel in 1918
en het opbouwen van Zion tot h eerlijkheid van Jehova.
A m os’ profetie heeft betrekkin g op het feit, dat wan
n eer h aar vervulling zou plaatsvinden, de Grootere
D avid de natiën in zijn bezit zou hebben. In over
eenstem m ing hierm ede staat over Jezu s geschreven:
„ I k toch heb m ijnen K on in g gezalfd over Sion, den
berg m ijner heiligheid. E isch van M ij, en Ik zal de
heidenen [natiën] geven tot uw erfdeel, en de einden
der aarde tot uwe bezitting.” — Ps. 2 : 6, 8.
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De profetie van Am os moest te eeniger tijd in ver
vulling gaan, en de tabernakel van D avid m oest op
gebouwd worden. M aar voor den opbouw van dien
tabern akel en de voltooiing van Jeh o v a’s hoofdorga
nisatie is het Zijn voornem en om uit de natiën een
volk voor Zijn naam aan te nem en, w elk volk voor
Zijn naam m oet getuigen. De apostelen van Christus
Jezu s hielden een bijeenkom st te Jeruzalem om te
bespreken, wat er gedaan m oest worden m et betrek
king tot de evangelieverkondiging aan de niet-Joden.
D aar kwamen zij, geleid door den heiligen geest,
tot de ju iste gevolgtrekking, en daarn a zonden zij
boodsch appers tot anderen om hen van G od’s voor
nem en in kennis te stellen. (H and. 15: 21-26) Te dien
tijde had Jeh ova m et Christus Jezu s het nieuwe ver
bond gesloten, w aarvan het doel was, uit de natiën
de getuigen voor Zijn naam te nemen. Ten tijde van
deze conferentie te Jeruzalem hadden eenige der dis
cipelen de boodschap van het koninkrijk tot de hei
denen of niet-Joden gebracht. D aarom zeide Jaco bu s
bij deze gelegenheid: „M annen broeders, hoort m ij.
Sim eon heeft verh aald hoe God eerst de heidenen
h eeft bezocht om u it hen een volk te nemen voor
zijnen naam .” D it is het werk van het nieuwe verbond,
welk werk voltooid m oet worden bij de kom st van den
Heere Jezu s en den opbouw van Zion.
V erder zeide de apostel Jaco bu s onder aanh aling
van de woorden van den profeet A m os: „E n hierm ede
stemmen overeen de woorden der Profeten, gelijk er
geschreven is: N a dezen zal Ik w ederkeeren en weder
opbouwen den tabernakel D avids die vervallen is,
en hetgeen daarvan verbroken is, weder opbouwen,
en Ik zal denzelven weder oprich ten; op d at de over
blijvende m enschen den Heere zoeken, en alle de
heidenen over welke m ijn naam aangeroepen is,
spreekt de H eere die dit alles doet.” (H and. 15: 15,18)
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D it bewijst, dat het doel van Jeh ova vanaf den be
ginne was een volk voor Zijn naam te verkiezen en,
n adat Hij dit gedaan had, Zijn koninkrijk op te
richten, dat wil zeggen Zion te verkiezen als Zijn
w oonplaats, opdat H ij den vervallen tabern akel van
D avid zou herbouw en; en d it werk vorm t nauw keurig
hetgeen door P etrus genoem d wordt „d e w ederop
richting aller dingen” , die G od gesproken heeft door
den m ond van al de heilige profeten sedert de we
reld begon.
N u vergelijke m en de feiten met de profetie. H et
w erk van de uitverkiezing van het volk voor Jeh o v a’s
n aam is gevorderd. In 1918 verzam elde Christus Jezus,
de tegenbeeldige D avid, op bevel van Jeh ova de hei
ligen bijeen en bouw de Zion op. Jezu s zelf werd
hierin als hoofdhoeksteen gelegd. Christus Jezu s, de
groote P riester en K on in g neem t de leidin g van G od’s
volk op zich. „D e dooden in C hristus” , dat wil zeggen
die getrouwe m enschen zooals de apostelen, ,werden
het eerst opgew ekt’ en een deel van Zion, den tab er
n akel van David, die eens bestaan heeft, toen viel
en nu hersteld en opgericht is. (1 Thess. 4 : 15, 16)
T oen Jezu s kwam en Zion opbouwde, waren er in
zijn tegenw oordigheid een aan tal personen, die voor
het koninkrijk in aanm erking kwam en, en n adat deze
geoordeeld waren, werden de goedgekeurden in den
tem pel opgenom en en vorm den overeenkom stig de
b ep alin g van den H eere Je zu s de „getrouw e en ver
standige dienstknecht” . (M atth. 24: 45- 17) Zij die bij
het begin van het tem peloordeel getrouw bevonden
werden en die voorschaduw d werden door M ordechaï
en N aom i, worden in de Sch rift „h et overblijfsel”
genoemd.
De H eer m aakt dan bekend, wat er onm iddellijk
op de oprichting of herstelling van „d en tabernakel
van D avid” , nam elijk G od’s koninkrijksorganisatie,
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zal volgen, n am elijk : „o p d a t de overblijvende m en
schen [het overblijfsel] den Heere zoeken.” De „over
blijvende m enschen” of het overblijfsel beteekent hier
ongetw ijfeld degenen die getrouw bevonden werden
en de dienstknecht van God worden om getuigenis
voor Zijn naam a f te leggen. (O penbaring 1 2 : 1 7 )
D an zegt de profeet, hetgeen door den apostel aan 
gehaald w ordt: „E n alle de heidenen over welke m ijn
naam aangeroepen is” , k laarb lijkelijk al degenen be
doelend, die door E sth er en R uth worden afgebeeld
en die tot de w aarheid en in den tem pel gebracht
w orden na het begin van het oordeel in den tem pel.
D it zou geen betrekkin g kunnen hebben op de wereld
in het algem een, om dat de tekst zegt „over welke m ijn
naam aangeroepen is” , nam elijk Jeh ova’s naam . De
nieuwe naam w ordt slechts gegeven aan degenen die
tot de heiligdom sklasse behooren. Deze eer valt geen
anderen ten deel. — Je s. 42: 8.
De „w ederoprichting aller dingen” en de ,opbouw
van den tabernakel van D avid’ kunnen derhalve niets
te m aken hebben m et de herstelling der w ereld in
het algem een gedurende de duizen djarige regeering
van Christus. H et aangekondigde doel van Jeh ova
van af den beginne was een organisatie voor Zijn ge
liefden Christus Jezu s op te bouwen, die voor de recht
vaardigin g van Jeh o v a’s naam gebruikt zou worden.
In voorbereiding van deze organisatie heeft H ij uit
de w ereld een volk voor Zijn naam aangenom en, m et
in begrip van het „ov erb lijfsel” en verder al degenen
die daarn a in Zijn organisatie kom en, op wie Hij zijn
naam gelegd heeft en die allen Jeh o v a’s getrouwe ge
tuigen op aarde vormen.

De Zegeningen der Menschen
Indien de w oorden in H andelingen 3: 21, nam elijk
„tijd en der w ederoprichting aller dingen” , geen be
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trekking hebben op de herstelling der m enschheid
gedurende de d uizen djarige regeering van Christus,
is er dan geen m iddel ter zegening van de menschen
m et leven en eeuwig gelu k ? J a , m et de m eeste zeker
heid heeft Jeh ova een dergelijke voorziening ge
troffen, om dat de zegening der menschen in het voor
nem en van Jeh ova is aangekondigd. D it uitd ruk kelijk
voornem en verklaart eerst, dat G od een zaad zal ver
kiezen, door m iddel w aarvan „a lle geslachten der
a arde zullen gezegend worden” . D it aangekondigde
voornem en van Jeh ova, dat het A braham ietische ver
bond genoemd wordt, is het eenige verbond, dat de
zegening der menschen betreft en dat verbond is niet
m et eenig schepsel gesloten. D aarom kan gezegd
worden, zonder daarbij op succesvollen tegenstand
te stuiten, dat er geen verbond m et eenig schepsel
bestaat, volgens hetw elk de menschen tot volm aakt
m enschelijk leven hersteld m oeten worden.
H et is de on voorw aardelijke belofte van Jeh ova,
die dubbel zeker gem aakt is, doordat Jeh ova h aar
door Zijn woord en eed bekrachtigd heeft, toen Hij
zeide: „B ij m ijzelf heb Ik gezworen zegt Jeh ova.”
W at zwoer Jeh ova te zullen doen ? D at Hij een zaad
zou voortbrengen, d at de poort Zijner vijanden zal
bezitten en dat in dat zaad alle volken der aarde
zullen gezegend worden. (Gen. 22: 16-18) H et zaad
m oet eerst kom en en door het zaad zou de zegening
komen. W aartoe zou Jeh ova een verbond m et m en
schen en volken sluiten om hen te zegenen, n adat
Hij Zijn woord, w aaraan Hij Zijn eed verbonden had,
d at Hij dit doen zou, gegeven h a d ? De noodzakelijk
heid voor een verbond, zooals het nieuwe verbond,
voor de w ederoprichting van het m enschelijke geslacht
of het geven van leven op aarde aan de m enschheid
bestaat niet, m aar wel is het noodzakelijk dat er een
nieuw verbond gesloten werd om een volk voor Je-
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hova’s naam te verkiezen. Jeh ova gaf Zijn belofte,
dat Hij de m enschheid zou zegenen, n ad at Hij dit
volk voor Zijn naam uitgekozen zou hebben en n adat
het koninkrijk opgericht zou zijn, en deze zegening
m oet kom en door Zijn uitverkoren zaad, Christus
Jezus. A angezien dit Zijn uitd ruk kelijk voornem en is,
zal God Zijn voornem en ook vervullen.
Toen Jezu s op aarde kwam, zeide Johan n es van
h em : „Z ie het lam Gods, dat de zonden der wereld
wegneemt.” (Jo h . 1 : 29) Jeh ova, die zich voorge
nom en had, dat Je zu s de V erlosser en het zondoffer
der wereld zou zijn, achtte het niet noodzakelijk,
m et deze schepselen der aarde een verbond te sluiten,
om Zijn voornem en ten uitvoer te brengen. Om de
voordeelen van het offer van Jezu s Christus deelachtig te worden, m oeten de menschen aan den Heer
gelooven en hem gehoorzam en. Zulks is niet een ver
bond m et hen, m aar een verklaring van Jeh ova van
hetgeen H ij zal doen voor degenen die geloo ven ;
daarom staat er geschreven: „W ant alzoo lie f heeft
G od de w ereld gehad, d at Hij zijnen eeniggeboren
Zoon gegeven heeft, op d at een jegelijk die in hem
gelooft, niet verderve, m aar het eeuwige leven hebbe.”
(Joh . 3: 16) H et levensbloed van den m ensch Christus
Je zu s alleen vorm t den loskoopprijs voor eenig menschelijk geslacht. Geen ander schepsel heeft eenig deel
in het verschaffen van dezen loskoopprijs. N iem and
kan het voordeel ervan deelachtig worden zonder in
den Heere Jezu s Christus te gelooven. E r is onder den
hem el geen andere naam gegeven, w aardoor redding
verkregen kan worden. (Hand. 4 : 12) G od kon geen
verbond m et onvolm aakte en zondige m enschen sluiten
om hen te herstellen. Een dergelijk verbond is niet
gesloten en zal ook nooit gesloten worden. De ze
geningen des levens voor het m enschelijk geslacht
m oeten en zullen kom en door m iddel van het be
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loofde zaad, Christus Jezus, en zullen slechts gegeven
worden aan degenen die C hristusi Jezu s en Jeh ova
liefhebben en gehoorzamen.
Het onjuiste begrip is ontstaan door de gevolg
trekking, die menschen gem aakt hadden, dat een ver
bond van Jeh ova m et Zijn schepselen noodzakelijk
is voor de schepselen om het leven te verkrijgen;
m aar deze gevolgtrekking is onjuist. D uidelijk en on
dubbelzinnig wordt v erk laard : ,Leven is de gift van
G od door Jezu s Christus onzen H eer.’ (Rom . 6 : 23)
D oor de ongehoorzaam heid van A dam kwam de dood
tot alle menschen en door het offer van den mensch
Christus Jezu s in de plaats van den zondaar A dam
kom t de gelegenheid ten leven als een vrijw illige gift
tot alle leden van A dam ’s nakom elingschap, voor zoo
ver zij gelooven en gehoorzam en. H ierom trent staat
geschreven: „Zoo dan gelijk door ééne m isdaad de
schuld gekomen is over alle menschen tot verdoem enis
(veroordeeling), alzoo ook door ééne rechtvaardig
heid kom t de genade over alle menschen tot rechtvaardigm aking des levens; want gelijk door de onge
hoorzaam heid van dien éénen m ensch, velen tot
zondaars gesteld zijn geworden, alzoo zullen ook door
de gehoorzaam heid van éénen, velen tot rechtvaar
digen gesteld worden.” (Rom . 5: 18, 19) H et levens
bloed van Christus Jezus, dat hij uitstortte, kocht het
m enschelijke geslacht, en Jeh ova God bekleedt hem
m et autoriteit om aan degenen die hem gehoorzam en
het leven als een vrije gift te schenken. D aarom
zullen degenen die gehoorzam en, tot rechtvaardigen
of gerechtvaardigden gesteld worden.
Degenen die voor Zijn naam uitverkoren worden
en die nu de getuigen voor Jeh ova vormen, ontvingen
de gift van het leven op precies dezelfde wijze als
de m enschheid deze gedurende de duizen djarige
regeering van Christus zal ontvangen. E erst leerden
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zij den Heere Jezu s als hun V erlosser kennen; zij ge
loofden in hem en werden door hun geloof in God
en in Christus Jezu s gerechtvaardigd of rechtvaardig
gem aakt. N a aldus gerechtvaardigd en door den geest
G ods verwekt te zijn, worden dezen nu als nieuwe
schepselen in Christus in het nieuwe verbond op
genomen, welk verbond hen toebereidt om Jeh o v a’s
getuigen te zijn en leden van Zijn koninklijk huis
te worden. De wereld der m enschheid m oet het leven
als een g ift ontvangen door in den H eere Jezu s te
gelooven en hem gehoorzaam te zijn. H un recht
vaardiging wordt bew erkstelligd, n adat zij bewezen
hebben gehoorzaam te zijn. Zij konden in geen enkel
verbond m et God opgenom en worden, voordat zij
gerechtvaardigd of rechtvaardig gem aakt w are n ; en
dit vindt n iet plaats voor het einde van de duizend
ja rig e regeering van Christus, en dan zal er geen
reden m eer voor een verbond als het nieuwe verbond
bestaan. De onw eerstaanbare gevolgtrekking is dus,
dat de w ereld der m enschheid geen leven ontvangt
door m iddel van h et nieuwe verbond, m aar het
eeuwige leven zal ontvangen als een vrije gift uit
de hand van Christus Jezus, Je h o v a’s grooten hooge
priester en oppersten dienaar. Hij regeert, totdat alle
vijanden vernietigd zijn en het geslacht aan hem
onderw orpen is, en dan zal hij het aan Jeh ova over
geven, n adat het ten volle gerechtvaardigd is.

Verbond des Volks
Is er onder de regeering van Christus Jezus, ge
durende welken tijd alle volken, die hem zullen ge
hoorzam en, zullen gezegend worden, geen verbond
voor het volk van k rach t? J a , m aar er is geen ver
bond van krach t m et het volk. G od’s onvoorw aarde
lijk e belofte om alle volken te zegenen is het verbond,
om dat het de m anifestatie van Zijn wil of voornemen
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is en ten uitvoer dient te worden gebracht. Hij be
reik t dit doel door Zijn ,zaad der belofte’. D it zaad
der belofte vorm t Zijn ,uitverkoren knecht’, Christus
Jezus. T er ondersteuning van deze gevolgtrekking
lette men erop, dat Jeh ova zegt: „Z ie, m ijn knecht,
dien Ik ondersteun, m ijn uitverkorene, in denwelke
m ijne ziel een w elbehagen heeft. Ik heb m ijnen geest
op hem gegeven, hij zal het recht den heidenen (dat
wil zeggen, degenen die niet tot het huis Ju d a ’s, de
geestelijke klasse, behooren) voortbrengen.” — Je sa ja
4 2 : 1.
Christus Jezus, de V erlosser en R echtvaardiger van
Je h o v a’s naam , is de ,uitverkoren knecht’. Zij die
leden van zijn koninklijk huis geworden zijn, worden
gerekend een deel van die organisatie te vormen, zoodat zij een deel van dien knecht zijn, en aan deze
knechtsklasse heeft Jeh ova Zijn naam verleend, welke
eer Hij niem and anders ooit zal geven. Jeh ova geeft
Zijn uitverkoren knecht nu „to t een verbond des
volks’. Hij sluit niet een verbond m et het volk. Men
bedenke, dat een verbond niet gesloten m oet worden
m et schepselen, m aar ook een eenzijdig of u n ilateraal
verbond kan zijn. E en verbond is een bindende be
lofte of overeenkom st of het te kennen geven van
een voornemen om een zeker iets te doen of niet te
doen. G od’s woord van belofte, dat Hij een zaad zou
voortbrengen, w aardoor alle geslachten der aarde zou
den gezegend worden, vorm t een verbond van Jeh ova,
dat w il zeggen een bindende overeenkom st of ver
klarin g om het m enschelijk geslacht te zegenen. D aar
na, nam elijk wanneer het zaad voortgebracht is en
het koninkrijk opgericht en de naam van Jeh ova ge
rechtvaardigd is, zal Jeh ova Zijn uitverkoren dienst
knecht, Christus, „to t een verbond des volks” geven.
D at beteekent, dat Zijn groote dienstknecht, Christus
Jezu s, voor het volk een w aarborg zal zijn, dat G od’s
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voornemen, dat lan g geleden aangekondigd werd,
getrouw ten uitvoer gebracht zal worden.
H ierover staat geschreven: „Ik de H eere heb u
geroepen in gerechtigheid, en Ik zal u bij uwe hand
grijp en ; en Ik zal u behoeden, en Ik zal u geven
„to t een verbond” des volks, tot een lich t der hei
denen” . (Jes. 42: 6) D it vormt een deel van de o p 
dracht van Christus. Bovendien verleent de gezalfde
knecht hulp aan de „groote sch aar” klasse. — Je sa ja
42: 7, 9.
De uitverkoren knecht, Christus, vorm t een abso
lute w aarborg voor de volken der w ereld, d at zij de
zegeningen des levens als een vrije gift van G od door
Christus Jezus zullen ontvangen. Om zulk een gift
te kunnen ontvangen m oeten de m enschen eerst kennis
ontvangen, die noodzakelijk is om te kunnen gelooven,
en vervolgens m oeten zij bereid zijn om de vrije gift
te aanvaarden. D aarom staat er over Christus Jezus
geschreven: „Z ie, Ik heb hem tot een getuige der
volken gegeven, eenen V orst en gebieder der volken.”
(Jes. 55: 4) A ls leider, leeraar en gebieder der volken
geeft Christus Jezus hun kennis, leidt hen op den
rechten weg en gebiedt hun, w at zij m oeten doen,
en zij m oeten hem gehoorzam en, voordat zij de gift
des levens zullen ontvangen. De rechtvaardige heer
sch appij os het koninkrijk rust op den schouder van
Christus, den grooten Vorst des Vredes. H ij is de
wonderbare R aadsm an van het volk en de Eeuw ige
V ader, om dat hij het leven geeft aan al degenen die
hem gehoorzam en zullen. (Jes. 9 : 6, 7) D aarom staat
er betreffende Christus Jezu s en in het belang der
m enschen geschreven: „In Zijn naam zullen de volken
hopen.” — M attheüs 12: 21.
D oor Zijn verbond brengt Jeh ova God Zijn aange
kondigd voornemen m ajestueus ten uitvoer. Hij heeft
een volk voor Zijn naam uitverkoren, welk volk nu
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Zijn getuigen z ijn ; en als zij getrouw voortgaan,
zullen zij w eldra een aandeel in de rechtvaardiging
van Zijn naam hebben. M aar het is Zijn uitdrukke
lijke wil betreffende Zijn getuigen, die door Zijn
genade een deel van den knecht geworden zijn, dat
zij voor den strijd van den grooten dag des Almachtigen Gods onder de leiding van Christus Jezus kennis
om trent deze dingen tot de menschen van goeden wil
m oeten brengen, opdat zij de gelegenheid m ogen ont
vangen, hun harten en hun toew ijding tot God en
Zijn koninkrijk te keeren. D aarom geeft Hij Zijn
h eilig volk het volgende g eb o d : „G aa t door, gaat door,
door de poorten, bereidt den weg des volks; verhoogt,
verhoogt eene baan, ruim t de steenen weg, steekt
eene ban ier om hoog tot de volkeren.” (Jes. 62: 10)
De huidige plich t van de gezalfde getuigen Jeh o v a’s
wordt hierdoor zeer duidelijk voor oogen gesteld. De
verplichting wordt hun opgelegd, Jeh ova’s naam en
Zijn koninkrijk te verkondigen als het m iddel tot
zegening der wereld, en zij m oeten zich van deze taak
kwijten. De vervulling hiervan w ordt niet aan hen zelf
overgelaten, m aar is een gebod. Het is hun voorrecht
om de m enschen van goeden wil uit te noodigen,
zich bij hen aan te sluiten bij deze verkondiging. —
O penbaring 22: 17.
Jeh ova’s groote P rofeet, Christus Jezus, staat aan
het hoofd van G od’s werk, dat uitgevoerd wordt, en
iedere ziel van den tem pel m oet dien grooten P rofeet
gehoorzaam zijn. (H and. 3: 23) De weg, dien de ge
zalfden te volgen hebben, is duidelijk afgebakend.
Hun dienst voor Jeh ova m oet een voortdurende ver
heerlijking en vereering van Zijn naam zijn, terw ijl
zij de menschen van goeden wil op het koninkrijk
wijzen als hun eenige en absolute hoop. De geheele
tem pelklasse zal nu voortgaan, getuigenis voor Je h o v a’s
naam a f te leggen, op dat alle gew illigen m ogen weten,
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dat Jeh ova God is. H et verbond van Jeh ova, d at Zijn
uitdrukkelijk voornem en om alle volken der aarde
door Christus Jezu s, Zijn zaad, te zegenen, aankondigt,
is een eeuwig verbond. A l Zijn voornem ens zullen
geheel ten uitvoer gebracht worden. Hij geeft Zijn
uitverkorene, den Christus, tot een verbond des volks
en geeft hun de verzekering, d at indien zij de zegening
van het eeuwige leven in geluk w illen ontvangen, zij
moeten weten, d at Jeh o v a G od is en d at Christus Zijn
H oogepriester is, en d at zij tot h eerlijkh eid Gods
Christus ten volle m oeten gehoorzamen.

HOOFDSTUK XII

UW KEUZE
„D e laatste dagen” van Satan ’s heerschappij zijn
gekom en. D it zijn „gev aarlijk e tijden” , om dat Satan
thans w anhopige pogingen in het werk stelt om alle
m enschen van God af te keeren en te vernietigen en
het eene wee na het andere over de wereld te brengen.
(2 Tim . 3: 1-5 ; Openb. 12: 12) In oppositie tegen J e 
hova’s verbonden heeft Satan in deze „laatste dagen”
zijn verbond van den V olkenbond gesloten. Om dat dit
met G od’s koninkrijk in strijd is en de Volkenbond
zich de plaats aanm atigt, die alleen God’s koninkrijk
toekom t, is deze een gruwel in G od’s oogen, en wel de
gruw el die door D aniël den profeet genoemd wordt.
(Dan. 11: 31; 12: 11) In zijn groote profetie, die op den
tegenw oordigen tijd betrekking heeft, richt Jezu s een
boodschap tot degenen, die in dezen tijd op aarde le
ven, w aarin hij zegt: „W anneer gij dan zult zien den
gruwel der verwoesting, w aarvan gesproken is door D a
niël den Profeet, staande in de heilige plaats (die het
leest, die m erke d a aro p ), d at alsdan die in Ju d ea zijn,
vlieden op de bergen [Jeh ov a en zijn K o n in g].”
(M atth. 24: 15, 16) Deze w aarschuw ing wordt gericht
tot de klasse der ,Jo n ad ab s’. — 2 K on. 10: 15-23; Je r.
35: 18, 19.
Indien gij m et den H eer een verbond gesloten hebt
om zijn wil te doen, d at wil zeggen, indien gij, ver
trouw ende in het vergoten bloed van Christus Jezus
als uw loskoopprijs, overeengekom en zijt G od’s wil te
doen en nog steeds deel u itm aak t van de kerksystem en, die een deel van B abylon vormen, en indien
gij thans inziet, dat het verbond van den Volkenbond
in de plaats gesteld is van G od’s koninkrijk en der-
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halve een gruwel der verwoesting is, dan dient gij onm iddellijk deze kerkorganisaties te verlaten en ervan
verw ijderd te blijven. Vlucht onm iddellijk n aar het
koninkrijk Gods, dat de eenige hoop der m enschheid
is. K ies uw p laats ondubbelzinnig aan G od’s zijde en
dien Hem zonder m innelijke schikkingen. Gij m oogt
de een of andere „verheven” positie in eenige kerkor
ganisatie bekleeden, zooals geestelijke of ouderling of
leeraar, en in deze verheven positie wordt gij in de
profetie genoem d als te zijn „o p het d ak” . T ot dezul
ken zegt Je z u s: „D ie op het dak is, kom e niet a f om
iets uit zijn huis weg te nem en.” — M atth. 24: 17.
Gij m oogt een onderw ijzer in een Zondagsschool
of kerkorganisatie zijn en leerlingen onder u hebben,
die tot u om onderw ijzing en geestelijke leiding op
zien en daarom wordt gij figu urlijk in de profetie ge
noem d als „zoogenden” . Indien dit zoo is, dan richt
Jezus de volgende woorden tot u : „M aar wee den be
vruchten en den zoogenden vrouwen in die d agen !”
— Matth. 24: 19.
De „w intertijd” is de zware tijd, en de tijd, w aarin
de groote strijd aan den gang is. Deze sym boliseert den
tijd van A rm ageddon. De „sab b at” is de tijd, w aarop
al het werk m et betrekking tot de verkondiging van de
w aarheid over het koninkrijk gereed is. D aarom zijn
deze tijden te laa t om te vluchten, D aarom zegt Je z u s:
„D och bidt, dat uwe vlucht niet geschiede des winters
noch op [den] sab b at; want alsdan zal er groote ver
drukking wezen, hoedanige niet is geweest van het be
gin der wereld tot nu toe, en ook niet zijn zal.” (M atth.
24: 20, 21) Indien gij deze w aarheden erkent, wacht
dan niet. V lucht thans!
E r zijn thans op aarde vele personen, die niet in
eenige kerkorganisatie zijn en die oprecht God wen
schen te leeren kennen en te dienen. Dezen worden in
de Sch rift genoemd als „Jo n ad a b s’, d aar zij voorscha-
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duw d werden door een klasse menschen in den tijd
van Israël, die zelf geen Israëlieten waren, m aar trach t
ten het goede te doen. (Je r. 35: 2-18) Aangezien zij
verlangend zijn om God te dienen, behooren zij tot
de klasse die door Jezus beschreven wordt met de
woorden „d ie in Ju d e a zijn” . Indien gij tot deze klasse
behoort en inziet, d at het verbond van den V olken
bond door Satan in de p laats van G od’s koninkrijk ge
steld is, dan zijn deze door Jezu s uitgesproken w aar
schuwende woorden op u van toepassing, en deze woor
den beteekenen, dat gij n aar het koninkrijk Gods on
der Christus moet vluchten als de eenige p laats van
toevlucht.
D it is de tijd, w aarin Christus Jezus als Jeh ova’s
groote R echter de menschen scheidt, en de goedge
keurden zet hij aan zijn rechterhand en noemt hen
„sch apen ” . (M atth. 25: 32—23) Degenen, die zich tegen
God verzetten en in Satan ’s organisatie blijven, wor
den aan de andere zijde gesteld en „b okken ” genoemd.
(M atth. 25: 33, 41) De H eer laa t de w aarheid van zijn
woord onder uw aandacht brengen, opdat gij een keus
kunt doen aan welke zijde gij u wenscht te stellen.
Gij m oet of de zijde van Jeh o v a en zijn koninkrijk
of de zijde van den Duivel kiezen. E r is geen ander
m iddel om het leven te verkrijgen dan van Jeh ova
door Christus Jezu s den K oning. (H and. 4 : 12) Jeh ova
wijst thans de volken der w ereld op zijn uitverkoren
knecht, K on in g en R echter Christus Jezus, en zegt:
„In zijn naam zullen de [natiën] hopen.” (M attheüs
12: 21, Eng. vert.) D aarom dient gij heden te kiezen,
o f gij J e hova God en zijn K on in g wilt dienen en leven
en de daarm ede verbonden zegeningen w ilt ontvangen
of dat gij den Duivel wilt dienen en als gevolg daarvan
zult sterven. Gij kunt niet uw p laats aan de zijde van
G od en zijn koninkrijk innem en, door slechts voor
te nemen zulks te doen. Gij m oet dit feit ook aan an
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deren bekendm aken. E r staat in G od’s W oord geschre
ven: „W ant m et het h art gelooft men ter rechtvaardig
heid, en m et den m ond belijdt men ter zaligh eid.”
(Rom . 10: 10) Zulk een belijdenis w ordt gedaan door
aan anderen God en zijn koninkrijk als de eenige hoop
der w ereld te verkondigen. (O penb. 22: 17) T ot hulp
van allen, die de zijde van Jeh ova en zijn koninkrijk
wenschen te kiezen, wordt de aannem ing van de vol
gende R esolutie of V erklarin g voor gesteld:
Ik geloof dat JE H O V A de alleen ware God is en
dat Christus Jezus de V erlosser des m enschen en ’s
werelds R echtm atige H eerscher is. Ik ben er zeker
van, dat het koninkrijk Gods onder Christus de eenige
hoop voor de m enschheid is en dat Christus Jezu s J e 
hova’s R ech tvaardiger is en dat zijn koninkrijk G od’s
grooten naam zal rechtvaardigen. Ik h aat goddeloos
heid en heb gerechtigheid lief. D aarom stel ik mij
gaarne aan de zijde van Jeh ova God en zijn konink
rijk onder Jezu s Christus, en door zijn genade zal ik
Jeh o v a en zijn geliefden Zoon, Christus Jezu s, liefh eb
ben, dienen, gehoorzam en en eeren.
Zingt! gij allen die Jeh ova en zijn K on in g liefh ebt :
(Deut. 32: 3, 4, L. V .) „W ant Jeh ova’s naam wil ik
verkondigen; biedt h ulde onzen G od! des Rotssteens
doen is onberispelijk, w ant al zijn wegen zijn volgens
rech t; een God van w aarheid zonder bedrog, recht
vaardig en b illijk is h ij!” (Ps. 8 4 :2 -1 3 , L .V .) „H oe
liefelijk is uw woning, Jeh ova der heirsch aren ! . . . Ik
wil liever bij het huis m ijns Gods aan den drem pel
staan dan wonen in de tenten der boosheid. W ant J e 
hova God is een zon en schild, Jeh ova geeft gunst en
eer: hij onthoudt het goede niet aan hen w ier wandel
onberispelijk is.”
JE H O V A D E R H E IR S C H A R E N !
„G elu k k ig de m ensch die op U vertrouw t!”

INDIEN EEN
G R O OT E O R K A A N
de zeekust bedreigt, wordt ieder gehucht, ieder dorp en
iedere stad, die gevaar loopen, hiervan telegrafisch in ken
nis gesteld en gewaarschuwd. Indien nu iemand de tele
graafdraden zou doorsnijden om te verhinderen, dat zulk
een boodschap der waarheid het volk bereikt, zou hij als
een zeer boosaardig m isdadiger gebrandm erkt en aan een
zw are stra f onderworpen worden. Van veel grooter betee
kenis is het, dat de volken der aarde thans ingelicht wor
den over hetgeen het Woord Gods over de naderende wereldbenauwdheid en den eenigen w eg der ontkoming zeg t.
WAAROM S N IJD T G IJ Z E L F D E D RA D EN DOOR
of la a t gij toe, dat de een of andere zichzelf als zoodanig
opgeworpen geestelijke censor ze doorsnijdt? Schrijf om
de door Rechter Rutherford geschreven boeken, w aarvan
er thans reeds meer dan 275 millioen in 70 talen in omloop
zijn. Deze boeken alleen seinen de voor U noodzakelijke
boodschap der waarschuwing en inlichting uit de Schrift.
D E H ARP GODS
V IJA N D E N
R E G E E R IN G
VERZO ENING
SC H E PPIN G
P R O F E T IE
RIJKD O M
De bovenstaande serie van zeven boeken, gebonden in
prachtband, ieder ongeveer 350 p agin a’s, geïllustreerd, zen
den wij U franco toe tegen inzending van een bijdrage van
F l. 4.— ; Fr. 50.— ; per 4 stuks Fl. 2.40; Fr. 30.— ; per stuk
Fl. 0.65; Fr. 8.—.
V raag t tevens g ratis den geïllustreerden catalogus van
Rechter Rutherford’s populaire brochures, in artistieken
om slag, ieder 64 p agin a’s, die onder meerdere zijn alge
meen bekende radiolezingen over Bijbelsche onderwerpen
bevatten.
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