Inleiding
Vóór de zondeval stond Adam persoonlijk in contact met zijn Schepper, maar de
mens heeft zich door zijn overtreding van God afgescheiden en heeft dit grote
voorrecht nu niet meer. Door het verlossingsplan kunnen de bewoners van de
aarde echter weer met God in verbinding treden. God staat door zijn Geest in
contact met de mens en door openbaringen aan zijn uitverkoren boodschappers
heeft de wereld goddelijk licht ontvangen. Door de heilige Geest gedreven,
hebben mensen van Godswege gesproken (2 Petr. 1:21).
Tijdens de eerste vijfentwintig eeuwen van onze geschiedenis was er geen
geschreven openbaring. Mensen die door God waren onderricht, deelden hun
kennis aan anderen mee en zo werd deze kennis van vader op zoon en van
generatie op generatie doorgegeven. De voorbereiding van het geschreven woord
begon in de tijd van Mozes, toen geïnspireerde openbaringen in een geïnspireerd
boek werden samengebracht. Dit werk is zestien eeuwen lang voortgezet: van
Mozes, de geschiedschrijver van de schepping en de wetgeving, tot Johannes,
die de meest verheven waarheden van het evangelie heeft opgetekend.
De bijbel zegt van zichzelf dat hij van God komt en toch is Gods Woord door
mensenhanden geschreven. In de uiteenlopende stijlvormen van de verschillende
boeken komen de karaktertrekken van de vele schrijvers duidelijk tot uiting. De
geopenbaarde waarheden zijn alle van God ingegeven (2 Tim. 3:16), en zijn toch
in menselijke woorden uitgedrukt. De Oneindige heeft door zijn Heilige Geest
licht laten schijnen in het verstand en in het hart van zijn boodschappers. God
heeft dromen en gezichten, symbolen en beelden gegeven, maar de personen aan
wie de waarheid werd geopenbaard, hebben zelf de gedachten in menselijke taal
gegoten. De tien Geboden werden door God uitgesproken en met zijn eigen hand
geschreven. Ze komen van God en niet van de mensen, maar in de Bijbel, met
zijn door God geschonken waarheid die in menselijke taal is uitgedrukt, vormen
het goddelijke en het menselijke een eenheid. Zon eenheid bestond ook in de
natuur van Christus, die de Zoon van God en de Zoon des mensen was. Wat van
Christus gezegd is - het Woord is vlees geworden en het heeft onder ons
gewoond (3 Joh. 1:14) - geldt dus ook voor de Bijbel.
De Bijbel is in de loop van vele eeuwen geschreven door mensen die in
maatschappelijke functie en beroep, in verstandelijke en geestelijke gaven, veel

van elkaar verschilden. Daarom vertonen de boeken van de Bijbel een groot
verschil in stijl en een grote verscheidenheid in de aard van de behandelde
onderwerpen. De verschillende schrijvers drukken zich op verschillende
manieren uit en vaak wordt dezelfde waarheid treffender belicht door de ene
schrijver dan door de andere. Daar verscheidene schrijvers een onderwerp vanuit
een verschillend oogpunt en in een verschillend verband benaderen, kan de
oppervlakkige, onverschillige of bevooroordeelde lezer de indruk krijgen dat er
onjuistheden of tegenstrijdigheden in de Bijbel staan, terwijl de aandachtige,
eerbiedige lezer met een scherper inzicht de harmonie ontdekt die eraan ten
grondslag ligt. Daar de waarheid door verschillende personen wordt behandeld,
worden haar verschillende facetten belicht. De ene schrijver is meer getroffen
geweest door één aspect van het onderwerp en haakt in op de punten die met zijn
ervaring of met zijn observatievermogen en waardering overeenstemmen. Een
andere gaat in op een ander aspect en elk van hen behandelt onder leiding van de
Heilige Geest het onderwerp dat de grootste indruk op hem gemaakt heeft. Bij
elke schrijver is dat een ander aspect van de waarheid, maar er is een volmaakte
harmonie tussen de onderdelen. De waarheid die op deze manier is geopenbaard,
wordt samengevoegd tot een volmaakt geheel, dat beantwoordt aan de behoeften
van alle mensen in alle levensomstandigheden.
God heeft zijn waarheid door middel van mensen aan de wereld bekend gemaakt
en heeft ze door zijn Heilige Geest toegerust en in staat gesteld om dit werk te
doen. Hij heeft hun verstand geleid in de keuze van de onderwerpen waarover ze
zouden spreken en schrijven. De schat werd aan aarden vaten toevertrouwd en
komt toch uit de hemel. Het getuigenis wordt meegedeeld in onvolmaakte,
menselijke taal, maar komt toch van God en het gehoorzame, gelovige kind van
God, ontdekt de heerlijkheid van de goddelijke kracht, vol van genade en
waarheid.
God heeft in zijn Woord de mensen kennis ter zaligheid gegeven. De Heilige
Schrift moet worden aanvaard als een gezaghebbende, onfeilbare openbaring van
Gods wil. Zij is de maatstaf voor het karakter, zij openbaart de leerstellingen en
toetst de ervaringen. Elk van God ingegeven schriftwoord is ook nuttig om te
onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid,
opdat de mens Gods volkomen zij, tot alle goed werk volkomen toegerust (2
Tim. 3:16,17).
Toch maakt het feit dat God zijn wil door middel van zijn Woord aan de mensen
heeft geopenbaard de voortdurende tegenwoordigheid en leiding van de Heilige

Geest niet overbodig. Integendeel! Jezus had de Geest beloofd om het Woord
aan zijn boodschappers uit te leggen en de bevelen van de Bijbel nader te
verklaren en toe te passen. Aangezien Gods Geest de Bijbel heeft geïnspireerd,
kunnen de opdrachten van de Geest onmogelijk in strijd zijn met die van het
Woord.
De Geest is niet gegeven en kan ook nooit worden gegeven ter vervanging van
de Bijbel, want de Schrift zegt uitdrukkelijk dat het Woord van God de maatstaf
is waaraan elke leer en elke ervaring moet worden getoetst. De apostel Johannes
zegt: Geliefden, vertrouwt niet iedere geest, maar beproeft de geesten, of zij uit
God zijn; want vele valse profeten zijn in de wereld uitgegaan (1 Joh 4:1). En
Jesaja zegt: Tot de wet en tot de getuigenis! Voor wie niet spreekt naar dit
woord, is er geen dageraad (Jesaja 8:20). Door de dwalingen van mensen die
beweren dat ze door de Geest zijn verlicht en denken dat ze de leiding van Gods
Woord niet meer nodig hebben, is er veel afbreuk gedaan aan het werk van de
Heilige Geest. Deze mensen worden geleid door indrukken, die ze beschouwen
als de stem van God tot hun hart. Maar de geest die hen leidt, is niet de Geest
van God. Dit volgen van indrukken, terwijl men de Schrift gewoon opzij zet, kan
alleen tot verwarring, misleiding en geestelijke ondergang leiden. Het bevordert
slechts de plannen van de Boze. Daar de werking van de Heilige Geest van het
allergrootste belang is voor Christus gemeente, is het één van Satans plannen om
het werk van de Heilige Geest door de dwalingen van extremisten en fanatici in
het gedrang te brengen en Gods volk ertoe aan te zetten deze bron van kracht,
die God ons zelf geschonken heeft, te verwaarlozen.
Volgens Gods Woord moest de Heilige Geest zijn werk voortzetten van het begin
tot het einde van de evangelieverkondiging. Gedurende de eeuwen waarin de
teksten van zowel het Oude als het Nieuwe Testament aan de mensheid werden
geschonken, bleef de Heilige Geest licht doorgeven aan enkelingen,
onafhankelijk van de openbaringen die in de Heilige Schrift zouden worden
opgenomen. De Bijbel zegt zelf hoe de mensen door de Heilige Geest
waarschuwingen, vermaningen, raadgevingen en richtlijnen kregen over
onderwerpen die volstrekt geen verband hielden met het schenken van de
Heilige Schrift. In de Bijbel lezen we over profeten in verschillende tijdperken
van wie geen enkel woord is opgetekend. Zo zou de Heilige Geest na het
afsluiten van de canon van de Schrift zijn werk ook blijven voortzetten en Gods
kinderen licht brengen, waarschuwen en troosten.
Jezus had zijn discipelen beloofd: Maar de Trooster, de Heilige Geest, die de

Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren en u te binnen brengen al
wat ik u gezegd heb. Doch wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u
de weg wijzen tot de volle waarheid... en de toekomst zal Hij u verkondigen
(Johannes 14:26; 16:13). De Bijbel leert duidelijk dat deze beloften helemaal
niet beperkt waren tot de tijd van de apostelen, maar dat ze zijn gegeven aan
Christus gemeente van alle tijden. Jezus geeft zijn volgelingen deze verzekering:
En zie, Ik ben met u al de dagen, tot aan de voleinding der wereld (Matteüs
28:20) en Paulus zegt dat de gaven en openbaringen van de Geest aan de
gemeente werden gegeven om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon, tot
opbouw van het lichaam van Christus, totdat wij allen de eenheid des geloofs en
der volle kennis van de Zoon Gods bereikt hebben, de mannelijke rijpheid, de
maat van de wasdom der volheid van Christus (Efez. 4:12,13).
De apostel bad voor de gelovigen te Efeze: Dat de God van onze Here Jezus
Christus, de Vader der heerlijkheid, u geve de Geest van wijsheid en van
openbaring om Hem recht te kennen: verlichte ogen (uws) harten, zodat gij weet,
welke hoop zijn roeping wekt... en hoe overweldigend groot zijn kracht is aan
ons, die geloven (Efez. 1:17-19). Met deze woorden smeekte Paulus de invloed
van Gods Geest voor de gemeente te Efeze af om hun verstand te verlichten en
hun geest te verhelderen opdat ze de diepten van Gods heilig Woord zouden
kunnen begrijpen. Na de wonderbaarlijke uitstorting van de Heilige Geest op
Pinksteren drong Petrus er bij de mensen op aan tot inkeer te komen en zich te
laten dopen in de naam van Christus tot vergeving van hun zonden. Hij zei: En
gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen. Want voor u is de belofte en
voor uw kinderen en voor allen, die verre zijn, zovelen als de Here, onze God,
ertoe roepen zal (Handelingen 2:38,39).
God heeft in direct verband met de gebeurtenissen op de grote dag des Heren bij
monde van de profeet Joël een bijzondere openbaring van zijn Geest beloofd.
(Joël 2:28). Deze profetie is gedeeltelijk in vervulling gegaan bij de uitstorting
van de Heilige Geest op Pinksteren, maar zal ten volle vervuld worden bij de
uitstorting van Gods genade, die gepaard zal gaan met de afsluiting van de
evangelieverkondiging.
De grote strijd tussen goed en kwaad zal naarmate wij het einde der tijden
naderen in hevigheid toenemen. In alle eeuwen heeft Satan zijn toorn tegen
Christus gemeente geopenbaard, maar God heeft zijn genade en zijn Geest aan
zijn volk geschonken om hen te versterken zodat ze de kracht van de Boze
zouden kunnen weerstaan. Toen Christus apostelen het evangelie aan de wereld

moesten brengen en het voor de komende eeuwen moesten opschrijven, werden
zij op een bijzondere wijze door de Heilige Geest verlicht. Maar naarmate de
gemeente haar uiteindelijke verlossing nadert, zal Satan met grotere macht
werken. Hij is nedergedaald in grote grimmigheid, wetende, dat hij weinig tijd
heeft (Openb. 12:12).
Hij zal te werk gaan met allerlei krachten, tekenen en bedrieglijke wonderen (2
Tess. 2:9). Zesduizend jaar lang heeft Satan, die eens de hoogste rang bekleedde
onder Gods engelen, zich volledig gewijd aan misleiding en vernietiging. Al de
diepten van zijn sluwheid en geslepenheid die hij heeft verworven, al de
wreedheid die hij heeft ontwikkeld tijdens deze eeuwenoude strijd zullen in de
laatste strijd tegen Gods volk worden gebruikt. In zon gevaarlijke tijd moeten de
volgelingen van Christus de waarschuwing van zijn wederkomst aan de wereld
brengen en moet er een volk worden toebereid dat onbevlekt en onberispelijk (2
Petrus 3:14) voor Hem zal staan bij zijn terugkeer. In deze tijd is de bijzondere
gave van Gods genade en kracht niet minder noodzakelijk dan in de tijd van de
apostelen.
Door het licht van de Heilige Geest zijn de gebeurtenissen van de eeuwenlange
strijd tussen goed en kwaad aan mij geopenbaard. Van tijd tot tijd mocht ik het
verloop van de grote strijd tussen Christus - de Koning van het leven en onze
Verlosser - en Satan - de vorst van het kwaad, de aanstichter van de zonde en de
eerste overtreder van Gods heilige wet - in de verschillende eeuwen volgen.
De vijandschap van Satan tegen Christus openbaarde zich ook tegen zijn
volgelingen. Dezelfde haat tegen de beginselen van Gods wet, dezelfde tactiek
van misleiding waardoor dwaling wordt voorgesteld als waarheid, waardoor
menselijke wetten in de plaats van Gods wetten worden gesteld en de mensen
het schepsel gaan aanbidden in plaats van de Schepper, kan in de loop van de
geschiedenis worden nagegaan. Satans pogingen om het karakter van God
verkeerd voor te stellen, zodat de mensen zich een verkeerd beeld van de
Schepper gaan vormen, en daardoor meer met vrees en haat dan met liefde tot
Hem opzien, zijn pogingen om Gods wet opzij te zetten, waardoor de mensen
gaan denken dat ze de verplichtingen van die wet niet meer hoeven na te komen,
en zijn vervolging van allen die zich tegen zijn bedrog durven te verzetten, zijn
door alle eeuwen heen voortgezet. Men kan dat nagaan in de geschiedenis van
patriarchen, profeten, apostelen, martelaren en hervormers. In de belangrijke
eindstrijd zal Satan dezelfde gedragslijn volgen, dezelfde geest openbaren en
zich voor hetzelfde doel inzetten als in de vorige eeuwen. De geschiedenis zal

zich herhalen, met dit onderscheid dat de komende strijd zal worden gevoerd
met een hevigheid die de wereld nog nooit heeft gekend. De misleidingen van
Satan zullen sluwer en zijn aanvallen vastberadener zijn. Ware het mogelijk (hij
zou) de uitverkorenen verleiden (Marcus 13:22).
Daar Gods Geest de grote waarheden van zijn Woord en de gebeurtenissen van
het verleden en de toekomst aan mij heeft geopenbaard, heb ik ook de opdracht
gekregen aan anderen bekend te maken wat mij is getoond, de geschiedenis van
de grote strijd in vervlogen eeuwen te beschrijven en die vooral zó voor te
stellen dat er licht gaat schijnen op de snel naderende strijd van de toekomst. Bij
het nastreven van dit doel heb ik getracht gebeurtenissen uit de geschiedenis van
de gemeente uit te kiezen en ze op zon manier te groeperen dat men de
ontwikkeling kan zien van de heilswaarheden die op verschillende tijdstippen
aan de wereld zijn gegeven en de woede van Satan en de vijandschap van een
wereldsgezinde kerk hebben opgewekt - waarheden die gehandhaafd zijn door
het getuigenis van hen die hun leven niet liefgehad hebben, tot de dood.
Het verloop van deze gebeurtenissen kondigt de strijd aan die ons te wachten
staat. Als we ze bestuderen in het licht van Gods Woord en met de hulp van zijn
Geest, kunnen de plannen van Satan voor ons worden ontsluierd en kunnen de
gelovigen die onberispelijk wensen te staan voor de Here bij zijn komst, de
gevaren zien en weten hoe zij ze moeten vermijden.
De belangrijke gebeurtenissen die de vooruitgang van de Hervorming in de
afgelopen eeuwen hebben gekenmerkt, zijn bekende historische feiten, die
algemeen worden erkend door de protestantse wereld. Het zijn feiten die
niemand kan tegenspreken. Deze geschiedenis heb ik in hoofdtrekken geschetst
in overeenstemming met het doel van dit boek en met de bondigheid die
noodzakelijkerwijs in acht moest worden genomen. De feiten zijn beschreven in
een zo kort mogelijk bestek en met het oog op een juist begrip van hun
draagwijdte. In enkele gevallen waar een geschiedschrijver gebeurtenissen zo
heeft gegroepeerd dat hij een bondig overzicht van het onderwerp heeft gegeven
of details goed heeft samengevat, zijn zijn woorden aangehaald; in sommige
gevallen is de naam niet speciaal vermeld, omdat die citaten niet worden
gegeven om de schrijver als een gezaghebbend persoon te vermelden, maar
omdat hij het onderwerp kernachtig behandelt. Bij de beschrijving van de
ervaringen en opvattingen van de mensen die in onze tijd de hervorming
voortzetten, zijn hun uitgegeven werken op dezelfde manier behandeld.

Het doel van dit boek is niet zozeer nieuwe feiten over de strijd uit lang
vervlogen tijden aan het licht te brengen, maar wel om feiten en beginselen in
verband met de komende gebeurtenissen op de voorgrond te plaatsen. Toch
krijgen al deze gebeurtenissen uit het verleden een nieuwe betekenis als ze
worden gezien uit het oogpunt van de strijd tussen de krachten van het licht en
die van de duisternis. Door deze gebeurtenissen schijnt er licht op de toekomst,
waardoor het pad zal worden verlicht voor hen die zoals de hervormers uit het
verleden zelfs ten koste van alle aardse goederen zullen moeten getuigen van het
woord Gods en van het getuigenis van Jezus Christus.
Het doel van dit boek kan als volgt worden omschreven: Het wil de
gebeurtenissen van de grote strijd tussen waarheid en dwaling aan het licht
brengen; de listen van Satan en de middelen waardoor hij met succes kan
worden overwonnen, openbaren; een bevredigende oplossing geven voor het
probleem van het kwaad door de oorsprong en de uitroeiing van de zonde op zon
manier te belichten dat de rechtvaardigheid en barmhartigheid van God in zijn
handelen met zijn schepselen ten volle aan het licht worden gebracht en het wil
de heiligheid en onveranderlijkheid van zijn wet aantonen. Dat door de invloed
die hiervan uitgaat mensen mogen worden verlost uit de macht der duisternis en
toebereid mogen worden voor het erfdeel der heiligen in het licht om Hem te
loven die ons heeft liefgehad en Zich voor ons heeft gegeven, is de oprechte
bede van de schrijfster.
E.G. White

1 - De verwoesting van Jeruzalem
Och, of gij ook op deze dag verstondt wat tot uw vrede dient; maar thans is het
verborgen voor uw ogen. Want er zullen dagen over u komen, waarin uw
vijanden een bolwerk tegen u zullen opwerpen en u omsingelen en u van alle
zijden in het nauw brengen, en zij zullen u en uw kinderen in u vertreden en zij
zullen in u geen steen op de andere laten, omdat gij de tijd niet hebt opgemerkt,
dat God naar u omzag" (Lucas 19:42-44).
Van de top van de Olijfberg zag Jezus Jeruzalem voor zich liggen. Schoon en
vredig was het tafereel dat zich vóór Hem uitstrekte. Het was in de paastijd en
uit alle landen waren de Israëlieten daar bijeengekomen om het grote nationale
feest te vieren. Tussen de tuinen en wijngaarden en de groene hellingen waar de
vele pelgrims hun tenten hadden opgeslagen, verrezen de terrasvormige heuvels,
de prachtige paleizen en zware vestingwerken van Israëls hoofdstad. De dochter
van Sion scheen in haar trots te zeggen: Ik zit als een koningin en zal geen rouw
zien". Ze was even mooi en achtte zich even verzekerd van Gods gunst als toen
de koninklijke zanger eeuwen daarvoor zong: Schoon door zijn verhevenheid,
een vreugde voor de ganse aarde is de berg Sion, (...) de stad van de grote
Koning" (Psalm 48:3).
Vóór Hem lagen de prachtige gebouwen van de tempel. De stralen van de
ondergaande zon vielen op de sneeuwwitte blankheid van zijn marmeren muren
en het licht werd weerkaatst door de gouden poort, de torens en de kantelen. De
tempel stond er als de volmaakte schoonheid", de trots van het Joodse volk.
Welke Israëliet kon hiernaar kijken zonder een gevoel van vreugde en
bewondering! Maar Jezus werd door heel andere gedachten verontrust. En toen
Hij nog dichterbij gekomen was en de stad zag, weende Hij over haar" (Lucas
19:41).
Tijdens de algemene vreugde ter gelegenheid van de triomfantelijke intocht, toen
de mensen met palmtakken wuifden en het geluid van de blijde hosanna's tussen
de heuvels weergalmde en duizenden stemmen Hem tot Koning uitriepen, werd
de Verlosser der wereld overweldigd door een plotse, geheimzinnige droefheid.
Hij, de Zoon van God, de Beloofde van Israël, wiens macht de dood had
overwonnen en het graf zijn gevangenen had ontnomen, weende. Het was geen
verdriet dat wel vlug voorbij zou gaan, maar een grote, niet te onderdrukken

angst.
Hij weende niet om Zichzelf, hoewel Hij heel goed wist waarheen Hij ging. Voor
Hem lag Gethsémane, de plaats van zijn naderende doodsstrijd. Ook de
Schaapspoort kon Hij zien. Door deze poort waren eeuwenlang offerdieren
geleid; ze zou ook voor Hem opengaan wanneer Hij als een lam ter slachting"
zou worden geleid (Jesaja 53:7). Niet ver daar vandaan lag Golgotha, de plaats
van zijn kruisiging. Over het pad dat Christus spoedig zou betreden, zou de
verschrikking van een grote duisternis vallen wanneer Hij zijn leven als een offer
voor de zonde zou geven.
Toch was het niet de gedachte aan deze gebeurtenissen die Hem in dit uur van
blijdschap zo somber stemde. Zijn voorgevoel van de bovenmenselijke angst kon
zijn edelmoedigheid niet overschaduwen. Hij weende om de duizenden
verdoemden van Jeruzalem, om de blindheid en onboetvaardigheid van de
mensen die Hij was komen zegenen en redden. Jezus zag de geschiedenis van
Gods bijzondere gunst en beschermende zorg voor het uitverkoren volk
gedurende een periode van meer dan duizend jaar voor Zich. Daar stond de berg
Moria, waar de zoon der belofte als een gewillig slachtoffer op het altaar werd
gebonden als een voorafschaduwing van het offer van Gods Zoon. Daar was het
Verbond - de heerlijke belofte van de Messias - aan de vader der gelovigen
bevestigd (Genesis 22:9,16-18).
Daar hadden de vlammen van het offer die ten hemel opstegen van de dorsvloer
van Ornan het zwaard van de verderfengel afgewend (1 Kronieken 21) een
passend symbool voor het offer en middelaarschap van de Verlosser ten gunste
van de schuldige mensheid. Jeruzalem was méér dan elke andere plaats op aarde
door God geëerd. God had Sion verkoren" en Hij had het zich ter woning
begeerd." (Psalm 132:13)
Daar hadden heilige profeten eeuwenlang hun waarschuwingsboodschappen
uitgesproken. Daar hadden de priesters met hun wierookvaten gezwaaid en daar
was de wierookwolk met de gebeden van de gelovigen tot God opgestegen. Daar
was elke dag het bloed van de geslachte lammeren geofferd als een
voorafschaduwing van het Lam Gods. Daar had God zijn tegenwoordigheid
geopenbaard in de wolk der heerlijkheid boven het verzoendeksel. Daar had de
onzichtbare ladder, die de hemel met de aarde verbond, gestaan - de ladder
waarlangs engelen neerdaalden en weer opklommen (Genesis 28:12; Johannes
1:52), de ladder die de weg naar het allerheiligste voor de wereld opende.

Was Israël als volk trouw aan God gebleven, dan zou Jeruzalem voor altijd
hebben bestaan en Gods uitverkorene zijn gebleven (Jeremia 17:21-25). Maar de
geschiedenis van het uitverkoren volk was een aaneenschakeling van
afvalligheid en opstandigheid. Ze hadden Gods genade verworpen, hun
voorrechten misbruikt en de kansen die hun werden geboden, genegeerd.
Hoewel Israël de boden Gods had bespot, zijn woorden had veracht en zijn
profeten had gehoond" (2 Kronieken 36:16), had Hij Zich toch aan hen
geopenbaard als de HERE, HERE, God, barmhartig en genadig, lankmoedig,
groot van goedertierenheid en trouw" (Exodus 34:6).
Ondanks het feit dat Hij herhaaldelijk werd verworpen, was zijn barmhartigheid
blijven pleiten. Met meer medelijdende liefde dan een vader toont aan de zoon
over wie hij zich zorgen maakt, zond (God) wel zijn boden tot hen, vroeg en laat,
want Hij ontfermde Zich over zijn volk en zijn woning" (2 Kronieken 36:15).
Toen vermaningen, smeekbeden en bestraffingen niet hielpen, zond Hij hun de
beste gave van de hemel; ja, Hij schonk zelfs de ganse hemel in die ene Gave.
Gods Zoon werd persoonlijk gezonden om met de onboetvaardige stad te pleiten.
Christus had Israël als een uitnemende wijnstok uit Egypte uitgegraven (Psalm
80:9). Zijn eigen hand had de heidenen voor hen verdreven. Hij had Israël
geplant op een vruchtbare heuvel". Zijn beschermende zorg had de wijnstok
omtuind. Hij had zijn dienstknechten gestuurd om hem te verzorgen. In Jesaja
5:14 zegt Hij: Wat was er nog aan mijn wijngaard te doen, dat ik er niet aan gedaan heb?" Hij verwachtte dat de wijngaard goede druiven zou voortbrengen,
maar hij bracht wilde druiven voort; en toch kwam Hij met de vurige hoop nog
vruchten te vinden persoonlijk naar zijn wijngaard om te zien of Hij hem
misschien nog voor de ondergang zou kunnen bewaren.
Hij groef rondom zijn wijnstok, Hij snoeide en verzorgde hem. Hij was
onvermoeibaar in zijn pogingen om deze wijnstok, die Hij zelf had geplant, te
redden. Drie jaar lang had de Here van licht en heerlijkheid onder zijn volk
gewoond. Hij is rondgegaan, weldoende en genezende allen, die door de duivel
overweldigd waren", om aan gevangenen loslating te verkondigen en aan
blinden het gezicht, om verbrokenen heen te zenden in vrijheid". Lammen
konden weer lopen, doven konden horen, melaatsen werden gereinigd, doden
werden opgewekt en armen ontvingen het evangelie (Handelingen 10:38; Lucas
4:19; Matteüs 11:5).

In zijn genade nodigde Hij iedereen uit: Komt tot Mij, allen, die vermoeid en
belast zijt, en Ik zal u rust geven" (Matteüs 11:28).
Hoewel zijn goedheid met kwaad en zijn liefde met haat werd beantwoord
(Psalm 109:5), heeft Hij in zijn werk van barmhartigheid volhard. Wie zijn
genade zocht, werd nooit afgewezen. Al had Hij geen dak boven zijn hoofd en
waren spot en armoede zijn dagelijks lot, toch leefde Hij om te voorzien in de
behoeften van de mensen, om hun nood te lenigen en om met hen te pleiten dat
ze de gave des levens zouden aannemen. De golven van de genade die door hun
hardnekkigheid werden teruggeslagen, rolden terug in een sterkere golfslag vol
barmhartige, onuitsprekelijke liefde.
Maar Israël had zich afgewend van zijn beste Vriend en enige Helper. Men had
het pleiten van zijn liefde veracht, zijn raadgevingen verworpen en om zijn
waarschuwingen had men gelachen.
De tijd van hoop en vergeving ging snel voorbij; de beker van Gods lang
uitgestelde gramschap was bijna vol. De wolken die zich in de loop der eeuwen
van afval en opstand hadden samengetrokken en die nu zwart van onheil zagen,
stonden op het punt los te barsten over een schuldig volk; en Hij, de enige die
hen kon redden van hun naderende ondergang, was versmaad, bespot, verworpen
en zou weldra worden gekruisigd.
Wanneer Christus aan het kruis op Golgotha zou hangen, zou Israël niet meer het
door God bevoorrechte en gezegende volk zijn. Het verlies van één ziel weegt
zwaarder door dan de winst en de schatten van de hele wereld, maar toen
Christus Jeruzalem beneden Zich zag liggen, zag Hij de ondergang van een hele
stad, van een heel volk voor Zich. De stad en het volk, eens door God
uitverkoren, eens zijn bijzondere waardevolle schat.
Profeten hadden geweend om de afvalligheid van Israël en om de
verschrikkelijke verwoestingen die het gevolg waren van hun zonden. Jeremia
wenste dat zijn ogen een bron van tranen waren, zodat hij dag en nacht kon
bewenen de verslagenen van de dochter mijns volks (...) omdat de kudde des
HEREN is weggevoerd" (Jeremia 9:1; 13:17). Hoe groot moet dan het verdriet
zijn geweest van Hem, die met zijn profetische blik niet jaren, maar eeuwen
overzag. Hij zag de verderfengel met zijn zwaard opgeheven tegen de stad die zo
lang Gods woonplaats was geweest. Van de top van de Olijfberg, dezelfde plaats

die later door Titus en zijn leger zou worden bezet, keek Hij over het dal neer op
de heilige voorhoven en zuilengangen. Met tranen in zijn ogen zag Hij het
verschrikkelijke toekomstbeeld van muren die omringd waren door vijandelijke
legerscharen.
Hij hoorde het gedreun van ten strijde trekkende legers. Hij hoorde de stemmen
van moeders en kinderen die in een belegerde stad om brood riepen. Hij zag haar
heilige, prachtige tempel, haar paleizen en torens ten prooi aan de vlammen.
Waar dat alles eens had gestaan, zag Hij slechts smeulende puinhopen. Toen Hij
de eeuwen overschouwde, zag Hij het verbondsvolk verstrooid over alle landen,
gelijk wrakstukken op een woeste kust". In de straf die spoedig over de kinderen
van dit volk zou komen, zag Hij slechts de eerste teug uit de beker der
gramschap, die zij bij het laatste oordeel tot de bodem zouden moeten ledigen.
Goddelijke barmhartigheid en een hunkerende liefde werden uitgedrukt in de
smartelijke woorden: Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten doodt, en stenigt,
wie tot u gezonden zijn, hoe dikwijls heb ik uw kinderen willen vergaderen,
gelijk een hen haar kuikens onder haar vleugels vergadert, en gij hebt niet
gewild". O, dat gij, een volk bevoorrecht boven elk ander, toch de tijd van uw
bezoeking en de dingen die tot uw vrede dienen hadt gekend! Ik heb de engel
van het oordeel tegengehouden. De heb u tot berouw geroepen, maar tevergeefs.
Niet alleen dienstknechten, boodschappers en profeten hebt gij teruggewezen en
verworpen, maar zelfs de Heilige Israëls, uw Verlosser. Als ge wordt vernietigd,
draagt gij alleen de verantwoordelijkheid.  En toch wilt gij tot Mij niet komen
om leven te hebben" (Matteüs 23:37; Johannes 5:40).
Christus zag in Jeruzalem een beeld van de wereld, die verhard is in ongeloof en
opstandigheid en die met grote spoed het vergeldend oordeel van God tegemoet
gaat. De ellende van een gevallen mensheid die op Hem drukte, deed zijn lippen
die zeer bittere kreet slaken. Hij zag de geschiedenis van de zonde uitgedrukt in
menselijke ellende, tranen en bloed. Zijn hart was ontroerd door een oneindig
medelijden met de gekwelde, lijdende mensheid. Hij wilde allen van hun ellende
verlossen. Maar zelfs zijn hand kon de vloed van menselijk leed niet doen keren;
weinigen zouden zoeken naar hun enige Bron van hulp. Hij was bereid het leven
te verliezen om de zaligheid binnen hun bereik te brengen, maar slechts enkelen
wilden tot Hem komen, opdat ze zouden leven.
De Majesteit des hemels in tranen! De Zoon van de oneindige God was zeer
bezorgd en ging gebukt onder angst! De ganse hemel werd met verwondering
vervuld bij het zien van dit tafereel, dat ons de buitengewone zondigheid van de

zonde laat zien.
Het toont ons hoe moeilijk het zelfs voor de Oneindige Macht is om de
schuldigen te redden van de gevolgen van de overtreding van Gods wet. Toen
Jezus in een profetisch vergezicht de laatste generatie zag merkte Hij hoe de
wereld verstrikt was in een bedrog dat erg veel leek op de misleiding die de
ondergang van Jeruzalem had veroorzaakt.
De grote zonde van de Joden was hun verwerping van Christus; de grote zonde
van de christelijke wereld was haar verwerping van Gods wet, het fundament
van Zijn heerschappij in hemel en op aarde. Gods geboden zouden veracht en
opzij gezet worden.
Miljoenen mensen, geketend aan de zonde, slaven van Satan en gedoemd om de
tweede dood te sterven, zouden in de tijd van hun bezoeking weigeren te
luisteren naar de waarheid! Wat een verschrikkelijke blindheid! Wat een
onbegrijpelijke dwaasheid!
Twee dagen voor het Paasfeest toen Christus voor de laatste keer de tempel had
verlaten, nadat Hij de Joodse leiders openlijk van schijnheiligheid had
beschuldigd, ging Hij opnieuw met zijn discipelen naar de Olijfberg en ging met
hen zitten op de met gras begroeide helling vanwaar ze een uitzicht over de stad
hadden. Weer zag Hij haar muren, torens en paleizen. Weer zag Hij de tempel in
zijn verblindende pracht, een diadeem van schoonheid, als een kroon op de
heilige berg. Duizend jaar tevoren had de psalmdichter Gods gunst aan Israël het
- kiezen van Israëls heiligdom tot zijn woning - geprezen: In Salem was immers
zijn tent, en op Sion zijn woning".
Hij verkoos de stam van Juda, de berg Sion die Hij liefheeft; Hij bouwde zijn
heiligdom als de hoogste bergen" (Psalm 76:3; 78:68,69).
De eerste tempel was gebouwd in het tijdperk van de grootste welvaart in Israëls
geschiedenis. Koning David had hiervoor grote schatten bijeengebracht en het
ontwerp was onder goddelijke inspiratie gemaakt (l Kronieken 28:12,19).
Salomo, de wijste onder de koningen van Israël, had het werk voltooid. Deze
tempel was het prachtigste bouwwerk dat de wereld ooit heeft gekend. Toch had
God bij monde van de profeet Haggaï over de tweede tempel gezegd: De
toekomstige heerlijkheid van dit huis zal groter zijn dan de vorige". Ja, Ik zal alle
volken doen beven en de kostbaarheden van alle volken zullen komen en Ik zal

dit huis met heerlijkheid vervullen, zegt de HERE der heerscharen"
(Haggaï2:10,8).
Na de verwoesting van de tempel door Nebukadnezar werd hij ongeveer
vijfhonderd jaar vóór de geboorte van Christus herbouwd door een volk dat uit
een levenslange ballingschap was teruggekeerd naar een woest en bijna verlaten
land.
Er waren onder hen oude mannen die de heerlijkheid van Salomo's tempel
hadden gezien die weenden bij de grondlegging van het nieuwe bouwwerk,
omdat het zo veel minder was dan het eerste. De overheersende stemming is heel
goed beschreven door de profeet: Wie onder u is overgebleven, die dit huis in
zijn vroegere heerlijkheid gezien heeft? Hoe ziet gij het nu? Is het niet, daarbij
vergeleken, als niets in uw ogen?" (Haggaï 2:4; Ezra 3:12). Toen werd de belofte
gegeven dat de heerlijkheid van het laatste huis" groter zou zijn dan die van het
eerste.
Maar de tweede tempel heeft de eerste niet geëvenaard in heerlijkheid. Hij werd
ook niet gewijd door de zichtbare tekenen van Gods tegenwoordigheid zoals de
eerste tempel. Er was geen openbaring van bovennatuurlijke kracht bij zijn
inwijding. Het pas opgerichte heiligdom werd niet vervuld met Gods
aanwezigheid. Er daalde geen vuur uit de hemel neer om het offer op het altaar
te verteren. Er was geen wolk der heerlijkheid meer tussen de cherubs in het
heilige der heiligen; de ark, het verzoendeksel en de tafelen der getuigenis
werden er niet meer in gevonden. Geen stem klonk uit de hemel om de vragende
priester Gods wil bekend te maken.
Eeuwenlang hadden de Joden tevergeefs getracht aan te tonen op welke wijze
Gods belofte, door Haggaï gegeven, was vervuld. Maar hoogmoed en ongeloof
verblindden hun geest, zodat ze de ware betekenis van de woorden van de
profeet niet begrepen. De tweede tempel werd niet geëerd met de wolk van Gods
heerlijkheid, maar met de levende tegenwoordigheid van Iemand in wie de
volheid van de Godheid lichamelijk woonde, Iemand die God zelf was,
geopenbaard in het vlees. De wens aller heidenen" was werkelijk tot zijn tempel
gekomen toen de Man van Nazareth leerde en genas in de heilige voorhoven. De
tweede tempel overtrof de eerste in heerlijkheid door de tegenwoordigheid van
Christus, en daardoor alleen!
Maar Israël had de Gave die hun door de hemel werd aangeboden, verworpen.

Met de nederige Leraar, die op die dag zijn gouden poort verliet, was de
heerlijkheid voor altijd van de tempel geweken. De woorden van de Heiland
waren al in vervulling gegaan: Zie, uw huis wordt aan u overgelaten" (Matteüs
23:38). De discipelen waren verbijsterd en verwonderd toen Christus voorzegde
dat de tempel zou worden verwoest. Zij wilden de betekenis van zijn woorden
beter begrijpen. Meer dan veertig jaar lang had men veel geld geschonken,
arbeid geleverd en vakmensen ingezet om de tempel te verfraaien. Herodes de
Grote was erg vrijgevig geweest met Romeinse rijkdommen en Joodse schatten
en zelfs de keizer had er met zijn schenkingen toe bijgedragen. Men had blokken
wit marmer van bijna fabelachtige afmetingen die voor dit doel uit Rome waren
gekomen, voor de bouw gebruikt. Hierop hadden de discipelen gewezen toen zij
zeiden: Meester, zie welke stenen en welke gebouwen!" (Marcus 13:1).
Op deze woorden gaf Jezus het ernstige, verbazingwekkende antwoord:
Voorwaar, Ik zeg u, er zal hier geen steen op de andere gelaten worden, die niet
zal worden weggebroken" (Matteüs 24:2).
Volgens de discipelen zou de verwoesting van Jeruzalem samenvallen met de
gebeurtenissen rond Christus' persoonlijke komst met macht en heerlijkheid om
de troon van een wereldrijk te bestijgen, de onboetvaardige Joden te straffen en
het volk van het Romeinse juk te bevrijden. Jezus had hun gezegd dat Hij zou
terugkomen. Bij de vermelding van de oordelen die over Jeruzalem zouden
komen, werden hun gedachten dan ook opnieuw bij die wederkomst bepaald; en
toen ze rond de Heiland geschaard waren op de Olijfberg, vroegen zij: Wanneer
zal dat geschieden, en wat is het teken van uw komst en van de voleinding der
wereld?" (vers 3).
Door Gods barmhartigheid werd de toekomst voor de discipelen verborgen
gehouden. Hadden ze op dat ogenblik de twee verschrikkelijke feiten, het lijden
en de dood van de Verlosser en de verwoesting van hun stad en de tempel ten
volle begrepen, dan zouden ze door ontzetting zijn overmand. Met enkele lijnen
gaf Christus hun een beeld van de belangrijkste gebeurtenissen die zouden
plaatsvinden vóór het einde der tijden. Zijn woorden werden toen niet ten volle
begrepen, maar hun betekenis zou duidelijk worden op het ogenblik dat het volk
de daarin vervatte onderrichtingen nodig zou hebben.
De profetie die Hij uitsprak, had een dubbele betekenis: ze voorzegde de
verwoesting van Jeruzalem en wees ook op de verschrikkingen van de laatste
grote dag.

Jezus verkondigde aan de luisterende discipelen de oordelen die het afvallige
Israël zouden treffen en wees in het bijzonder op de vergeldende toorn die over
hen zou komen vanwege hun verwerping en kruisiging van de Messias. Aan die
verbijsterende climax zouden onmiskenbare tekenen voorafgaan. Het uur der
verschrikking zou plotseling komen en zich snel voltrekken. De Heiland gaf zijn
volgelingen deze waarschuwing: Wanneer gij dan de gruwel der verwoesting,
waarvan door de profeet Daniël gesproken is, op de heilige plaats ziet staan - wie
het leest, geve er acht op - laten dan wie in Judea zijn, vluchten naar de bergen"
(Matteüs 24:15,16; Lucas 21:20,21).
Wanneer de aan afgoden gewijde banieren van de Romeinen zouden worden
geplant in de heilige grond, die zich over enige afstand buiten de stadsmuren
uitstrekte, moesten de volgelingen van Christus zich in veiligheid stellen door te
vluchten. Wanneer ze het waarschuwingsteken zagen, moesten zij die wilden
vluchten dat onmiddellijk doen. In het hele land van Judéa en ook in Jeruzalem
zelf moest er direct gevolg worden gegeven aan het sein om te vluchten. Wie
zich toevallig op het dak bevond, mocht niet naar zijn huis afdalen, zelfs niet om
zijn waardevolste bezittingen in veiligheid te brengen. Zij die werkten op de
akkers of in de wijngaarden mochten niet terugkeren om hun opperkleed te halen
dat ze aflegden wanneer ze in de hitte van de dag hun arbeid verrichtten. Ze
mochten geen moment aarzelen, want dan zouden ze ook het slachtoffer worden
van de algemene verwoesting. Tijdens het bewind van Herodes was Jeruzalem
niet alleen bijzonder verfraaid, maar door de bouw van torens, muren en
versterkingen, waaraan nog de natuurlijke sterkte door zijn ligging dient te
worden toegevoegd, scheen de stad zo goed als onneembaar. Wie in die tijd
openlijk haar verwoesting zou hebben voorzegd, zou als Noach in zijn tijd zijn
uitgemaakt voor een krankzinnige onheilsprofeet. Maar Christus had gezegd: De
hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar mijn woorden zullen geenszins
voorbijgaan" (Matteüs 24:35).
Door haar zonden was de gramschap over Jeruzalem aangekondigd en haar
hardnekkig ongeloof maakte haar ondergang tot een zekerheid.
God had bij monde van de profeet Micha verklaard: Hoort dit toch, hoofden van
het huis Jakobs en leidslieden van het huis Israëls, die het recht verafschuwt en
al het rechte krom maakt, die Sion bouwt met bloed en Jeruzalem met onrecht.
De hoofden spreken er recht voor geschenken, en de priesters geven er
onderricht om loon, en de profeten plegen er waarzeggerij voor geld, en daarbij

steunen zij op de HERE en zeggen: Is de HERE niet in ons midden? Ons zal
geen kwaad overkomen!" (Micha 3:9-11).
Deze woorden geven een nauwkeurige beschrijving van de verdorven en
eigengerechtige inwoners van Jeruzalem. Terwijl ze beweerden de geboden van
Gods wet stipt na te leven, overtraden ze al haar beginselen. Ze haatten Christus,
omdat zijn reinheid en heiligheid hun goddeloosheid aan het licht brachten en ze
beschuldigden Hem ervan de oorzaak te zijn van al het onheil dat hun was
overkomen ten gevolge van hun zonden. Hoewel ze wisten dat Hij zonder zonde
was, hadden ze gezegd dat zijn dood noodzakelijk was voor hun veiligheid als
volk.
De Joodse leiders zeiden: Als wij Hem zo laten geworden, zullen allen in Hem
geloven en de Romeinen zullen komen en ons zowel onze plaats als ons volk
ontnemen" (Johannes 11:48). Als Christus werd gekruisigd, zouden ze misschien
weer een sterk, verenigd volk worden. Zo redeneerden ze en ze stemden in met
het besluit van hun hogepriester dat het beter was dat één mens stierf voor het
volk dan dat het hele volk verloren ging.
De Joodse leiders hadden Sion met bloed en Jeruzalem met onrecht" gebouwd.
(Micha 3:10). Hun eigengerechtigheid was zo groot dat toen ze hun Messias ter
dood brachten omdat Hij hun zonden afkeurde, ze zichzelf toch bleven
beschouwen als Gods uitverkoren volk en verwachtten dat God hen van hun
vijanden zou verlossen. De profeet vervolgt met de woorden: Daarom zal om
uwentwil Sion als een akker worden omgeploegd, en Jeruzalem zal worden tot
steenhopen, ja de tempelberg tot woudhoogten" (vers 12).
Nadat Christus zelf de ondergang van Jeruzalem had aangekondigd, stelde God
het oordeel over de stad en het volk bijna veertig jaar uit. Gods geduld tegenover
de mensen die zijn evangelie hadden verworpen en zijn Zoon hadden vermoord
was wonderbaarlijk.
De gelijkenis van de onvruchtbare boom stelde Gods handelen met het Joodse
volk voor. Het bevel was gegeven: Hak hem om! Waarom zou hij de grond
nutteloos beslaan?" (Lucas 13:7), maar de goddelijke barmhartigheid had hem
nog wat langer gespaard.
Onder de Joden waren er nog velen die niets wisten van het karakter en het werk
van Jezus. En de kinderen hadden niet het licht ontvangen of de kansen gekregen

die hun ouders van de hand hadden gewezen. God wilde hun dat licht nog
schenken door de prediking van de apostelen en hun medewerkers; zij zouden
kunnen zien hoe de profetie in vervulling was gegaan, niet alleen door de
geboorte en het leven van Christus, maar ook door zijn dood en opstanding. De
kinderen werden niet veroordeeld voor de zonden van hun ouders; maar wanneer
de kinderen met de kennis van al het licht dat aan hun ouders werd geschonken,
ook het licht dat zijzelf nog hadden gekregen zouden verwerpen, werden ze
medeschuldig aan de overtredingen van de ouders en maakten ze de maat van
hun ongerechtigheid vol. Gods geduld met Jeruzalem versterkte de Joden alleen
maar in hun hardnekkige onboetvaardigheid. In hun haat en wreedheid tegenover
de discipelen van Jezus verwierpen ze het laatste aanbod der genade. Toen nam
God zijn beschermende hand van hen weg, toen hield Hij Satan en zijn engelen
niet meer in bedwang en werd het volk overgelaten aan de macht van de leider
die het zelf had gekozen. Zijn kinderen hadden de genade van Christus,
waardoor ze hun boze driften hadden kunnen overwinnen, verworpen en nu
kregen deze driften de overhand.
Satan ontketende de felste en meest verdorven hartstochten. De mensen
gebruikten hun verstand niet; ze waren niet vatbaar voor rede en werden beheerst
door driften en blinde woede. Ze werden satanisch in hun wreedheid. In het
gezin en onder het volk, zowel in de hoogste als in de laagste standen was er
achterdocht, afgunst, haat, twist, opstand en moord. Nergens was men veilig.
Vrienden en verwanten verraadden elkaar. Ouders doodden hun kinderen en
kinderen doodden hun ouders.
De leiders van het volk hadden niet de kracht zichzelf te beheersen. Onbeheerste
driften maakten hen tot tirannen. De Joden hadden een vals getuigenis aanvaard
om de onschuldige Zoon van God te veroordelen. Nu werd hun eigen leven door
valse beschuldigingen in gevaar gebracht. Allang hadden ze door hun daden
gezegd: Doet de Heilige Israëls weg uit onze ogen" (Jesaja 30:11). Nu werd hun
wens ingewilligd. De vreze Gods verstoorde hun gemoedsrust niet meer. Satan
stond aan het hoofd van het volk en de hoogste burgerlijke en godsdienstige
leiders stonden onder zijn gezag.
De leiders van de elkaar bestrijdende partijen verenigden zich nu eens om hun
ongelukkige slachtoffers te plunderen en te martelen, dan weer vielen ze elkaars
troepen aan om die genadeloos af te slachten. Zelfs de heiligheid van de tempel
kon hun gruwelijke wreedheid niet in bedwang houden.

De mensen die er God kwamen aanbidden, werden voor het altaar neergemaaid
en het heiligdom werd verontreinigd door de lichamen van de mensen die
gedood werden. En toch verklaarden zij die dit duivelse werk hadden ontketend
in hun blinde en godslasterlijke aanmatiging openlijk dat ze niet vreesden dat
Jeruzalem zou worden verwoest, daar het Gods eigen stad was.
Om meer macht in handen te krijgen, kochten ze valse profeten om, die, zelfs
toen de Romeinse legioenen de tempel belegerden, moesten verkondigen dat het
volk moest wachten op de verlossing van God. Tot op het laatste ogenblik bleef
de menigte geloven dat de Allerhoogste tussenbeide zou komen om hun
tegenstanders te vernietigen. Maar Israël had Gods bescherming van de hand
gewezen en was nu weerloos. Ongelukkig Jeruzalem, verscheurd door interne
onenigheid, met straten besmeurd door het bloed van zijn kinderen die elkaar
hadden vermoord, terwijl vreemde legers zijn vestingen sloopten en zijn strijders
doodden!
Alle voorzeggingen van Christus over de verwoesting van Jeruzalem gingen
letterlijk in vervulling. De Joden ondervonden de waarheid van zijn
waarschuwende woorden aan den lijve: Want met het oordeel, waarmede gij
oordeelt, zult gij geoordeeld worden" (Matteüs 7:2). Er waren tekenen en
wonderen te zien die het onheil en de ondergang aankondigden. Midden in de
nacht scheen een onnatuurlijk licht boven de tempel en het altaar. In de wolken
kon men bij zonsondergang strijdwagens en krijgers zien die zich verzamelden
om ten strijde te trekken. De priesters die 's nachts dienst deden in het heiligdom
werden opgeschrikt door geheimzinnige geluiden; de aarde beefde en men
hoorde vele stemmen roepen: 'Laat ons van hier weggaan.' De grote poort in het
oosten, die zo zwaar was dat twintig mannen haar nauwelijks konden sluiten en
die werd verstevigd door zeer grote ijzeren staven, die diep in het stevige, stenen
plaveisel waren bevestigd, ging te middernacht zonder mensenhand open."
(Milman, The History of the Jews, b. 13).
Zeven jaar lang bleef een man op en neer lopen in de straten van Jeruzalem en
kondigde het onheil aan dat Jeruzalem zou treffen. Dag en nacht zong hij de
wilde klaagzang: 'Een stem uit het oosten! Een stem uit het westen! Een stem uit
de vier windstreken! Een stem tegen Jeruzalem en tegen de tempel! Een stem
tegen de bruidegoms en de bruiden! Een stem tegen het volk!'" (Ibid.). Deze
vreemde man werd gevangen genomen en gegeseld, maar geen klacht kwam
over zijn lippen. Op beledigingen en verwijten antwoordde hij slechts: Wee, wee
over Jeruzalem!" Wee, wee over zijn inwoners!" Zijn waarschuwende roepstem

zweeg pas toen hij omkwam bij het beleg dat hij had voorspeld.
Geen enkele christen werd bij de verwoesting van Jeruzalem gedood. Christus
had zijn discipelen gewaarschuwd en allen die zijn woorden geloofden, keken uit
naar het beloofde teken. Zodra gij nu Jeruzalem door legerkampen omsingeld
ziet, weet dan, dat zijn verwoesting nabij is. Laten dan die in Judéa zijn, vluchten
naar de bergen, en die binnen de stad zijn, de wijk nemen", had Jezus gezegd
(Lucas 21: 20,21).
Nadat de Romeinen onder leiding van Cestius de stad hadden omsingeld, braken
ze onverwachts het beleg op toen alle omstandigheden gunstig schenen voor een
onmiddellijke aanval. De belegerden, die begonnen te wanhopen aan een
succesvol verzet, stonden op het punt zich over te geven toen de Romeinse
generaal zonder duidelijke reden zijn troepen terugtrok. Maar Gods barmhartige
voorzienigheid leidde de gebeurtenissen voor het welzijn van zijn eigen volk.
Het beloofde teken was aan de wachtende christenen gegeven en nu kregen allen
die het wilden de gelegenheid de waarschuwing van de Heiland op te volgen. De
gebeurtenissen werden zo geleid dat Joden noch Romeinen de vlucht van de
christenen konden verhinderen. Bij de aftocht van Cestius deden de Joden vanuit
Jeruzalem een uitval en achtervolgden het terugtrekkende leger; toen beide
legers in strijd waren gewikkeld, hadden de christenen de gelegenheid de stad te
verlaten. Op dat ogenblik was het land ook gezuiverd van vijanden die hen
zouden kunnen tegenhouden. Toen de stad belegerd werd, waren de Joden in
Jeruzalem samengekomen om het Loofhuttenfeest te vieren en zo konden de
christenen uit het hele land ongehinderd vluchten. Zonder aarzelen gingen ze
naar veilige plaatsen - de stad Pella in het land Perea, aan de overzijde van de
Jordaan. De Joodse legers die Cestius en zijn leger achtervolgden vielen zijn
achterhoede zó hevig aan, dat ze met algehele vernietiging werd bedreigd.
Slechts met de grootste moeite slaagden de Romeinen erin zich terug te trekken.
De Joden leden zo goed als geen verliezen en keerden in triomf met hun
krijgsbuit naar Jeruzalem terug. Maar dit schijnsucces bracht hun slechts onheil.
Ze werden daardoor aangezet tot een hardnekkig verzet tegen de Romeinen, wat
spoedig een onuitsprekelijke ellende over de ten ondergang gedoemde stad zou
brengen.
Vreselijk waren de rampen waardoor Jeruzalem werd getroffen toen Titus de
stad opnieuw belegerde. Dat gebeurde tijdens het Paasfeest, toen miljoenen
Joden binnen haar muren waren samengekomen. Hun voedselvoorraden die

jarenlang hadden kunnen voorzien in de behoeften van de inwoners als ze
zorgvuldig werden beheerd, waren kort tevoren door de afgunst en de
wraakneming van de elkaar bestrijdende partijen vernietigd en nu werden ze
getroffen door de verschrikkingen van de hongersnood.
Eén maat tarwe werd verkocht voor één talent. De hongersnood was zó erg dat
mannen op het leer van hun gordels, sandalen en schildbedekking kauwden. Veel
mensen slopen 's nachts naar buiten om wilde planten die buiten de stadsmuur
groeiden, te verzamelen, hoewel velen werden gegrepen en een wrede
marteldood moesten sterven, terwijl zij die veilig terugkeerden dikwijls werden
beroofd van alles wat ze ondanks het gevaar hadden verzameld. De
machthebbers pasten de onmenselijkste martelingen toe om de noodlijdende
mensen te dwingen hun kleine voorraad die ze misschien hadden verborgen, af te
staan. Deze wreedheden werden bovendien vaak bedreven door mannen die zelf
goed gevoed waren, maar die gewoon een voorraad wilden aanleggen voor de
toekomst.
Duizenden kwamen om van de honger en de pest. Natuurlijke genegenheid
scheen te zijn verdwenen. Mannen beroofden hun vrouwen en vrouwen hun
mannen. Men kon de kinderen het voedsel uit de mond van hun bejaarde ouders
zien rukken. De vraag van de profeet, Kan ook een vrouw haar zuigeling
vergeten?", werd beantwoord binnen de muren van deze ten ondergang
gedoemde stad: De handen van teerhartige vrouwen kookten haar kinderen;
dezen waren haar tot spijze bij de ondergang van de dochter mijns volks" (Jesaja
49:15; Klaagliederen 4:10).
Weer ging de waarschuwing van de profeet die veertien eeuwen vroeger was
gegeven in vervulling: De verwekelijkte en verwende vrouw onder u, die van
verwendheid en wekelijkheid het nooit gewaagd heeft haar voetzool op de grond
te zetten, zal haar eigen man noch haar zoon en dochter iets gunnen, (...) noch de
kinderen, die zij baart, want bij gebrek aan alles zal zij die in het geheim eten, in
de benardheid en benauwdheid, waarmede uw vijand u in uw steden kwellen
zal" (Deuteronomium 28:56,57).
De Romeinse leiders probeerden de Joden schrik aan te jagen om hen op die
manier te dwingen zich over te geven. De gevangenen die zich verzetten, werden
vóór de stadsmuren gegeseld, gemarteld en gekruisigd. Elke dag werden er zo
honderden ter dood gebracht en dit afschuwelijke werk duurde zó lang dat er op
den duur in het dal van Josafat en op Golgotha zoveel kruisen stonden, dat men

er nauwelijks tussendoor kon lopen. Op deze vreselijke manier ging de
verwensing die door de Joden voor de rechterstoel van Pilatus was geuit, Zijn
bloed kome over ons en over onze kinderen" (Matteüs 27:25), in vervulling.
Titus had graag een einde willen maken aan deze verschrikkelijke gebeurtenissen
om Jeruzalem voor de totale ondergang te redden. Hij werd met afschuw vervuld
toen hij de lichamen van de doden op hopen in de dalen zag liggen. Als in
vervoering keek hij van de top van de Olijfberg naar de prachtige tempel en gaf
het bevel dat geen enkele steen daarvan mocht worden aangeroerd. Voordat hij
zich meester probeerde te maken van dit bolwerk deed hij een ernstig beroep op
de Joodse leiders hem niet te verplichten de heilige plaats met bloed te
verontreinigen. Als ze die plaats wilden verlaten om ergens anders slag te
leveren, zou geen enkele Romein de heiligheid van de tempel schenden.
Josephus zelf trachtte hen met welsprekendheid tot overgave te bewegen ten
einde zichzelf, hun stad en hun tempel te sparen. Maar zijn woorden lokten
bittere vervloekingen uit. Toen hij, hun laatste menselijke middelaar, daar stond
te pleiten met hen, suisden werpspiesen hem tegemoet. De Joden hadden de
smeekbeden van Gods Zoon verworpen en nu verergerden de vermaningen en
smekingen hun hardnekkigheid om tot het einde toe vol te houden. De pogingen
van Titus om de tempel te sparen waren tevergeefs. Iemand die groter was dan
hij had gezegd dat er geen steen op de andere zou worden gelaten.
De blinde halsstarrigheid van de Joodse leiders en de afgrijselijke misdaden die
waren gepleegd in de belegerde stad, wekten de afschuw en verontwaardiging
van de Romeinen op en daarom besloot Titus tenslotte de tempel
stormenderhand in te nemen. Hij bepaalde echter dat de tempel indien mogelijk
van verwoesting gespaard moest blijven. Maar zijn bevelen werden niet
opgevolgd.
Toen hij zich voor de nacht in zijn tent had teruggetrokken, deden de Joden
vanuit de tempel een uitval op de Romeinen. Tijdens deze strijd wierp een
soldaat een brandende fakkel door een opening in het voorportaal en in een
ommezien van tijd stonden de met cederhout betimmerde vertrekken rondom de
tempel in lichterlaaie. Titus kwam in allerijl naar de plaats, gevolgd door zijn
generaals en legioensoldaten en gaf de soldaten het bevel het vuur te blussen.
Men volgde zijn bevel niet op. In hun woede wierpen de soldaten brandend hout
in de vertrekken die grensden aan de tempel en doodden velen die daar een
schuilplaats hadden gevonden met het zwaard. Het bloed stroomde als water
langs de tempeltrappen. Duizenden en nogmaals duizenden Joden kwamenom.

Boven het krijgsgewoel hoorde men stemmen die riepen: ,,Icabod" - de
heerlijkheid is niet meer.
Titus kon de woede van de soldaten onmogelijk bedwingen; hij trad binnen met
zijn officieren en zag het interieur van het heilige gebouw. De pracht vervulde
hem met verbazing en daar de vlammen nog niet tot de heilige plaatsen waren
doorgedrongen, deed hij een laatste poging om ze te redden; hij sprong naar
voren en gaf de soldaten het bevel de verdere verspreiding van de vuurzee tegen
te houden. De hoofdman Liberalis probeerde met zijn officiersstaf
gehoorzaamheid af te dwingen, maar zelfs de eerbied voor de keizer kon de
blinde woede tegen de Joden, de hevigheid van de strijd en de onverzadigbare
begeerte tot plunderen niet in bedwang houden.
De soldaten zagen alles om zich heen schitteren van goud, dat door het wilde
licht van de vlammen een verblindende glans kreeg; ze dachten dat er
onvoorstelbaar veel schatten in het heiligdom waren verborgen.
Een soldaat wierp ongemerkt een brandende fakkel tussen de scharnieren van de
deur: in een oogwenk stond het hele gebouw in vlammen. De officieren moesten
zich terugtrekken door het verblindende vuur en de verstikkende rook en het
prachtige bouwwerk werd aan zijn lot overgelaten. Het was een verbijsterend
schouwspel voor de Romeinen - hoeveel te meer voor de Joden! De hele top van
de heuvel die boven de stad uitstak, gloeide als een vulkaan. Het ene gebouw na
het andere stortte met veel gedruis in en werd verzwolgen in de laaiende
afgrond. De cederhouten daken waren één vuurzee. De vergulde torens waren als
roodgloeiende pieken; de torens van de poorten stuwden hoge vuuren rookzuilen
naar omhoog.
De omliggende heuvels kregen een lichtglans; men kon donkere groepen mensen
zien staan die met een vreselijke angst naar het voortschrijden van de
verwoesting keken; op de muren en hoogten van de bovenstad waren er zeer vele
gezichten, sommige bleek van de angst der wanhoop, andere met een grijns van
machteloze wraak.
Het geschreeuw van de Romeinse soldaten terwijl ze heen en weer liepen en het
gekerm van de opstandelingen die in de vlammen omkwamen, werden gemengd
met het brullend geraas van de brand en het donderend geluid van de instortende
balken. De echo's van de bergen beantwoordden of weerkaatsten de kreten van
de mensen op de hoogten; langs de muren weerklonken het geween en de

jammerklachten; mannen die stervende waren van de honger spanden hun laatste
krachten in om een kreet van angst en vertwijfeling te slaken.
De slachting binnen de muren was nog vreselijker dan de tonelen die zich buiten
afspeelden. Mannen en vrouwen, oud en jong, opstandelingen en priesters, zij
die vochten en zij die om genade smeekten, werden zonder onderscheid
neergemaaid. Het aantal mensen dat gedood werd lag hoger dan dat van hun
moordenaars. De Romeinse soldaten moesten over hopen dode mensen heen
stappen om de uitroeiing voort te zetten" (Milman, The History of the Jews, b.
16).
Na de verwoesting van de tempel viel de hele stad spoedig in handen van de
Romeinen. De Joodse leiders verlieten hun onneembare torens en Titus vond ze
geheel verlaten. Hij bekeek ze met verbazing en verklaarde dat God ze in zijn
handen had gegeven, want geen enkel oorlogstuig, hoe krachtig ook, had iets
kunnen uitrichten tegen deze geweldige vestingen. Zowel de stad als de tempel
werden met de grond gelijk gemaakt en de grond waar de tempel had gestaan
werd als een akker omgeploegd" (Jeremia 26:18).
Tijdens het beleg en in de slachting die erop volgde, werden meer dan één
miljoen mensen gedood; de overlevenden werden als gevangenen weggevoerd,
als slaven verkocht, naar Rome gebracht om de triomfantelijke intocht van de
overwinnaars op te luisteren, voor de wilde dieren geworpen in de arena's of als
dakloze zwervers verstrooid over de hele wereld.
De Joden hadden hun eigen boeien gesmeed; ze hadden de beker der gramschap
voor zichzelf gevuld. In de totale ondergang die hun als volk ten deel viel en in
al de ellende die zij ondergingen bij de verstrooiing, maaiden ze wat ze met
eigen handen hadden gezaaid. In dit verband heeft de profeet gezegd: Het is uw
verderf, Israël"; want door uw ongerechtigheid zijt gij gestruikeld" (Hosea
13:9;14:2).
Hun ellende wordt vaak voorgesteld als een straf die hen trof door een bevel dat
rechtstreeks van God kwam. Zo probeert de aartsbedrieger zijn eigen werk te
verdoezelen. Door hun hardnekkige verwerping van Gods liefde en
barmhartigheid waren de Joden er zelf de oorzaak van dat God zijn
beschermende hand van hen wegtrok waardoor Satan naar willekeur over hen
kon heersen. De afschuwelijke wreedheden die werden bedreven bij de
verwoesting van Jeruzalem zijn een bewijs van Satans wrekende macht over hen

die zich door hem laten beheersen. Wij kunnen niet beseffen hoeveel wij
Christus verschuldigd zijn voor de vrede en bescherming die we genieten.
Dankzij Gods beschermende hand komt de mensheid niet helemaal onder Satans
heerschappij. De ongehoorzamen en ondankbaren hebben vele redenen tot
dankbaarheid voor Gods genade en lankmoedigheid bij het beteugelen van de
wrede, kwaadaardige macht van de Boze. Maar wanneer de mens de grens van
Gods geduld overschrijdt, laat God de teugels los.
God staat niet tegenover de zondaar als de uitvoerder van het vonnis op de
overtreding, maar Hij laat degenen die zijn genade verwerpen aan hun eigen lot
over om te oogsten wat ze gezaaid hebben.
Iedere lichtstraal die wordt verworpen, iedere waarschuwing die wordt
afgewezen of niet in acht wordt genomen, iedere hartstocht waaraan men
toegeeft, iedere overtreding van Gods wet, is een zaad dat gezaaid wordt en dat
zeker zijn oogst zal opleveren.
Als de zondaar zich voortdurend tegen Gods Geest verzet, wordt de Geest
tenslotte teruggetrokken en dan is er geen macht meer om de boze hartstochten
van de ziel in te tomen en is er geen bescherming meer tegen de boosaardigheid
en vijandschap van Satan.
De verwoesting van Jeruzalem is een vreselijke en ernstige waarschuwing voor
allen die het aanbod van Gods genade geringschatten en zich verzetten tegen het
pleiten van Gods barmhartigheid. Er is nooit een overtuigender bewijs geleverd
van Gods haat tegen de zonde en van de gewisse straf die de schuldigen zal
treffen.
De profetie van Christus over de oordelen die Jeruzalem zouden treffen, zal nog
op een andere manier worden vervuld. Deze verschrikkelijke verwoesting is daar
slechts een zwakke afschaduwing van. Het lot van de uitverkoren stad kondigt
de ondergang aan van een wereld die Gods barmhartigheid heeft verworpen en
zijn wet met voeten heeft getreden. De geschiedenis van de menselijke ellende
die de aarde heeft meegemaakt in haar lange eeuwen van misdaad is somber.
Men wordt bedroefd en duizelt wanneer men daarover nadenkt. De gevolgen van
het verwerpen van Gods gezag zijn vreselijk geweest. Maar een nog somberder
schouwspel wordt ons beschreven in de Openbaringen van Christus aan
Johannes in verband met de toekomst. De gebeurtenissen van het verleden - de
lange aaneenschakeling van opstanden, conflicten en revoluties, toen de ganse

strijd dergenen die streden, met gedruis geschiedde en de klederen in het bloed
gewenteld en verbrand werden" (Jesaja 9:4, Statenvertaling) - wat zijn die vergeleken met de verschrikkingen van de tijd wanneer de beteugelende Geest van
God volledig van de ongelovigen zal worden weggenomen en er geen paal en
perk meer zal worden gesteld aan de uitbarsting van menselijke driften en de
duivelse toorn. Dan zal de wereld als nooit tevoren de gevolgen van Satans
heerschappij kunnen zien. Maar te dien dage zal Gods volk zoals in de tijd van
Jeruzalems verwoesting worden bevrijd, ieder die ten leven is opgeschreven
(Jesaja 4:3).
Christus zei dat Hij zou terugkomen om zijn getrouwen tot zich te nemen: Dan
zullen alle stammen der aarde zich op de borst slaan en zij zullen de Zoon des
mensen zien komen op de wolken des hemels, met grote macht en heerlijkheid.
En Hij zal zijn engelen uitzenden met luid bazuingeschal en zij zullen zijn
uitverkorenen verzamelen uit de vier windstreken, van het ene uiterste der
hemelen tot het andere" (Matteüs 24:30,31).
Dan zal de wetteloze zich openbaren, die de Here (Jezus) zal doden door de
adem zijns monds en machteloos maken door zijn verschijning, als Hij komt" (2
Tessalonicenzen 2:8). De ongelovigen vernietigen zichzelf, zoals Israël in het
verleden; ze gaan ten onder aan hun eigen ongerechtigheid. Door een zondig
leven hebben ze zich zodanig van God vervreemd en is hun natuur zó ontaard
door het kwaad, dat de openbaring van zijn heerlijkheid voor hen een verterend
vuur is. De mensen moeten erop letten dat ze de les die voor hen besloten ligt in
de woorden van Christus niet vergeten. Zoals Hij zijn discipelen waarschuwde
voor de verwoesting van Jeruzalem en hun een teken gaf voor de naderende
ondergang, zodat ze zouden kunnen ontsnappen, heeft Hij ook de wereld
gewaarschuwd voor de dag van de uiteindelijke verwoesting en heeft Hij de
mensen tekenen gegeven die het naderen van de dag aankondigen, zodat allen
die dat willen de komende gramschap zullen kunnen ontvluchten. Jezus zegt: En
er zullen tekenen zijn aan zon en maan en sterren, en op de aarde radeloze angst
onder de volken" (Lucas 21:25; Matteüs 24:29; Marcus 13:24-26; Openbaring
6:12-17). Zij die deze voortekenen van zijn komst zien, moeten weten dat het
nabij is, voor de deur" (Matteüs 24:33).
Waakt dan", luiden zijn waarschuwende woorden (Marcus 13:35). Zij die de
waarschuwing in acht nemen, zullen niet in duisternis worden gelaten, zodat die
dag hen onverwachts overvalt. Maar voor hen die niet zullen waken zal het zo
zijn dat de dag des Heren zó komt, als een dief in de nacht" (1 Tessalonicenzen

5:2-5).
De wereld is nu niet méér geneigd om de boodschap voor deze tijd aan te nemen
dan de Joden, die ook niet wilden luisteren naar de waarschuwing van Jezus in
verband met Jeruzalem. De dag des Heren zal voor de ongelovigen altijd
onverwachts komen. Wanneer het leven doorgaat met zijn sleur van elke dag,
wanneer de mensen geheel opgaan in genoegens, zaken, reizen en geld
verdienen, wanneer godsdienstige leiders de vooruitgang en verbetering in de
wereld verheerlijken en de mensen in slaap worden gesust door een valse
zekerheid dan zal zoals de dief die te middernacht inbreekt in het onbewaakte
huis, de plotselinge vernietiging komen over de onverschilligen en ongelovigen
en zij zullen geenszins ontkomen" (vers 3). ("Het grote Conflict" E.G.White)

2 - De vervolgingen in de eerste eeuwen
Toen Jezus het lot van Jeruzalem en de gebeurtenissen in verband met zijn
wederkomst aan zijn discipelen meedeelde, voorzegde Hij ook wat de christenen
zou overkomen vanaf de tijd dat Hij van hen zou worden weggenomen tot zijn
wederkomst met grote macht en heerlijkheid om hen te verlossen. Van de top
van de Olijfberg zag Jezus de stormen die kort daarna over de apostolische
gemeente zouden losbarsten en toen Hij verder in de toekomst keek, zag Hij de
zware, vernietigende orkanen die zijn volgelingen in de eeuwen van duisternis
en vervolging zouden treffen.
In enkele korte uitspraken met een ontzettende betekenis voorzegde Hij welk lot
de machthebbers van deze wereld aan Gods gemeente zouden toebedelen
(Matteüs 24:9,21,22). De volgelingen van Christus zouden hetzelfde pad van
vernedering, spot en lijden als hun Meester moeten betreden. De vijandschap die
was ontbrand tegen de Verlosser der wereld zou ook al zijn volgelingen ten deel
vallen.
De geschiedenis van de eerste gemeente bewijst dat de woorden die Christus had
uitgesproken in vervulling zijn gegaan. De machten van de aarde en van de hel
stelden zich in slagorde op tegen Christus in de persoon van zijn volgelingen. De
heidenen wisten wel dat hun tempels en altaren zouden moeten verdwijnen als
het evangelie zegevierde. Daarom bundelden zij al hun krachten om het
christendom te vernietigen. Het vuur van de vervolging werd ontstoken.
Christenen werden van hun bezittingen beroofd en uit hun woningen verdreven.
Zij hebben vaak moeten lijden (Hebreeën 10:32). Zij hebben hoon en
geselslagen verduurd, daarenboven nog boeien en gevangenschap" (Hebreeën
11:36). Zeer velen bezegelden hun getuigenis met hun bloed. Edelen en slaven,
armen en rijken, geleerden en ongeletterden werden zonder onderscheid
genadeloos afgeslacht.
Deze vervolgingen begonnen onder Nero omstreeks de tijd van Paulus'
marteldood en werden met afwisselende hevigheid eeuwenlang voortgezet. De
christenen werden ten onrechte beschuldigd van de ergste misdaden en men
beweerde dat zij de oorzaak waren van grote rampen, zoals hongersnoden,
epidemieën en aardbevingen. Terwijl ze het mikpunt werden van volkshaat en
achterdocht, stonden verklikkers klaar om onschuldige mensen tegen betaling te
verraden.

Ze werden veroordeeld omdat ze in opstand zouden zijn gekomen tegen de
keizer of omdat men ze als vijanden van de godsdienst en als een plaag voor de
gemeenschap beschouwde. Een zeer groot aantal werd voor de wilde dieren
geworpen of levend verbrand in de amfitheaters. Sommigen werden gekruisigd;
anderen werden in de huiden van wilde dieren gestoken en in de arena geworpen
om door honden te worden verscheurd. Vaak was hun straf de belangrijkste
vermakelijkheid bij openbare feestelijkheden. Grote menigten kwamen bijeen
om daarvan te genieten en ze reageerden met luid gelach en applaus bij het zien
van hun doodsstrijd.
Overal waar de volgelingen van Christus hun toevlucht zochten, werden ze als
roofdieren opgejaagd. Ze moesten een schuilplaats zoeken in woeste en
onherbergzame streken. Ze leefden onder ontbering, verdrukking en
mishandeling - de wereld was hunner niet waardig - zij hebben rondgedoold
door woestijnen, en gebergten, in spelonken en de holen der aarde" (vers 37,38).
Duizenden vonden een schuilplaats in de catacomben. Onder de heuvels buiten
Rome waren lange galerijen in de aarde en in het gesteente uitgegraven. Deze
donkere doolhof van gangen strekte zich kilometers ver buiten de stadsmuren
uit. In deze onderaardse schuilplaatsen begroeven de volgelingen van Christus
hun doden en daar vonden ze ook een tehuis wanneer ze werden verdacht en
vogelvrij waren verklaard. Wanneer de Levengever de gelovigen die de goede
strijd hebben gestreden uit de doden zal doen opstaan, zullen velen die om
Christus' wil de marteldood zijn gestorven uit deze donkere spelonken te
voorschijn komen. Ondanks de zware vervolgingen bewaarden deze getuigen
voor Christus hun geloof onbevlekt. Hoewel ze alle comfort moesten ontberen,
van het zonlicht waren afgesloten en in de donkere, maar veilige schoot der
aarde een schuilplaats moesten vinden, klaagden ze niet. Met woorden van
geloof, geduld en hoop moedigden ze elkaar aan om stand te houden in de nood
en in de ontberingen. Het verlies van alle aardse bezittingen kon hen er niet toe
brengen hun geloof in Christus te verzaken. De beproevingen en vervolgingen
waren slechts de treden die hen dichter bij hun eeuwige rust en beloning
brachten.
Zoals Gods boodschappers in het verleden hebben velen zich laten folteren en
van geen bevrijding willen weten, opdat zij aan een betere opstanding deel
mochten hebben" (vers 35).
Zij herinnerden zich de woorden van de Meester, die had gezegd dat wanneer ze

om zijn wil vervolgingen moesten lijden, ze zich uitermate moesten verblijden,
omdat hun loon in de hemel zeer groot zou zijn. De profeten vóór hen waren
immers ook zo vervolgd. Ze waren blij dat ze waardig gekeurd waren om voor
de waarheid te lijden. Te midden van de knetterende vlammen zongen ze
triomfliederen. Ze keken in geloof naar omhoog; ze zagen hoe Christus en de
engelen over de muren van de hemel leunden, met de grootste belangstelling op
hen neerblikten en hun standvastigheid met goedkeuring gadesloegen. Er kwam
een stem tot hen van de troon van God: Wees getrouw tot de dood en Ik zal u
geven de kroon des levens" (Openbaring 2:10).
Satans pogingen om de gemeente van Christus door geweld te vernietigen waren
tevergeefs. De grote strijd waarin de volgelingen van Christus het leven lieten,
hield niet op toen deze trouwe vaandeldragers op hun posten sneuvelden. Ze
overwonnen door de nederlaag. Gods werklieden werden gedood, maar zijn
werk ging steeds vooruit. Het evangelie werd steeds meer verspreid en het aantal
aanhangers nam voortdurend toe. Het drong door tot gebieden die zelfs voor de
Romeinse adelaars ontoegankelijk waren. Een christen zei tot de heidense
machthebbers die de vervolgingen met kracht wilden voortzetten: Jullie mogen
ons doden, martelen, veroordelen... Jullie onrechtvaardigheid is een bewijs van
onze onschuld... En ook jullie wreedheid baat jullie niets." Het was een bewijs te
meer om anderen van de waarheid te overtuigen. Hoe meer we door jullie
worden neergemaaid, hoe meer we in aantal zullen toenemen; het bloed van de
christenen is als zaad." (Tertullianus, Apology, par. 50).
Duizenden werden gevangen genomen en ter dood gebracht, maar anderen
stonden op en namen hun plaats in. En zij die om hun geloof de marteldood
stierven, waren veilig in Christus en werden door Hem als overwinnaars
beschouwd. Ze hadden de goede strijd gestreden en zullen de krans der
rechtvaardigheid ontvangen wanneer Christus terugkomt. Het lijden dat ze
moesten doorstaan bracht de christenen dichter tot elkaar en tot hun Verlosser.
Het voorbeeld van hun leven en het getuigenis van hun sterven waren een
voortdurende belijdenis van de waarheid. Waar men dat het minst verwachtte,
verlieten Satans onderdanen zijn dienst en schaarden zich onder de banier van
Christus. Om met meer succes tegen Gods heerschappij te strijden, plantte Satan
zijn banier in Christus' gemeente. Als de volgelingen van Christus konden
worden bedrogen en ertoe konden worden gebracht God te mishagen, zou hun
kracht, vastberadenheid en standvastigheid bezwijken en zouden ze een
gemakkelijke prooi worden.

De grote tegenstander probeerde nu met sluwheid te bereiken wat hij niet met
geweld had kunnen doen. De vervolgingen hielden op en de gevaarlijke
verleiding van materiële voorspoed en wereldse eer kwamen ervoor in de plaats.
Afgodendienaars namen een deel van het christelijk geloof aan, maar verwierpen
andere grondwaarheden.
Ze beweerden Jezus te aanvaarden als de zoon van God en in zijn dood en
opstanding te geloven, maar waren niet overtuigd van hun zonde en hadden ook
geen behoefte aan berouw of inkeer. Ze deden enkele toegevingen en stelden
voor dat de christenen dat ook maar moesten doen, zodat allen één zouden zijn
in het geloof in Christus.
De gemeente was nu in zeer groot gevaar. De gevangenis, de folteringen, de
brandstapel en het zwaard waren zegeningen vergeleken met deze nieuwe
toestand. Sommige christenen bleven de waarheid trouw en wilden van geen
compromis weten. Anderen wilden wel enkele geloofspunten laten vallen of
veranderen om tot een eenheid te komen met de half bekeerde heidenen. Ze
hoopten daarmee de heidenen volledig te bekeren. Het was een moeilijke tijd
voor de ware volgelingen van Christus. Onder de dekmantel van een
schijnchristendom drong Satan de gemeente binnen om hun geloof te
verzwakken en hun geest af te keren van het Woord der waarheid.
De meeste christenen stemden er op de duur mee in, water in de wijn te doen en
er kwam een eenheid tot stand tussen het christendom en het heidendom.
Hoewel de afgodendienaars zogenaamd waren bekeerd en zich bij de gemeente
aansloten, bleven ze toch hun afgodendienst trouw en verwisselden ze alleen de
voorwerpen van hun verering voor beelden van Jezus en zelfs van Maria en de
heiligen. De bedorven zuurdesem van de afgodendienst die op deze manier in de
gemeente werd binnengebracht, zette zijn verderfelijk werk voort. Verkeerde
leerstellingen, bijgelovige gebruiken en afgodische praktijken werden in de
geloofsbelijdenis en in de eredienst opgenomen. Naarmate de volgelingen van
Christus zich aansloten bij de afgodendienaars, werd de christelijke godsdienst
ondermijnd en verloor de gemeente haar reinheid en kracht. Er waren echter
enkelen die niet door deze dwalingen werden misleid. Zij bleven trouw aan de
Bron van waarheid en dienden alleen hun God. Men heeft de mensen die zich
volgelingen van Christus noemen altijd in twee groepen kunnen verdelen.
Terwijl de ene groep mensen het leven van Jezus overdenkt, oprecht hun
gebreken wil verbeteren en het grote Voorbeeld wil navolgen keert de andere
groep zich af van de eenvoudige, praktische waarheden die hun dwalingen aan
het licht brengen.

Zelfs in haar beste dagen bestond de gemeente niet volledig uit ware, zuivere,
oprechte gelovigen. Onze Verlosser leerde dat zij die zich moedwillig aan de
zonde overgeven niet in de gemeente mogen worden opgenomen. En toch ging
Hij om met mensen die karakterfouten hadden en schonk Hij hun de zegeningen
van zijn leer en zijn voorbeeld, zodat ze de kans kregen hun eigen gebreken in te
zien en te verbeteren.
Onder de twaalf apostelen was er een verrader. Judas werd niet wegens, maar
ondanks zijn karakterfouten aangenomen. Hij werd onder de discipelen
opgenomen, zodat hij door de leer en het voorbeeld van Christus zou kunnen
leren wat een christelijk karakter is en op die manier zijn fouten zou inzien, tot
inkeer zou komen en door Gods genade zijn ziel zou reinigen door de waarheid
gehoorzaam te worden". Maar Judas wandelde niet in het licht dat hem zo
genadig werd geschonken hij gaf zich over aan de zonde en lokte zodoende de
verleidingen van Satan uit. Zijn slechte karaktertrekken kregen de overhand. Hij
liet zijn geest door de machten van de duisternis beheersen, hij werd kwaad
wanneer zijn fouten werden veroordeeld en zo kwam hij tot zijn vreselijke
misdaad: hij verraadde zijn Meester.
Op dezelfde wijze haten de mensen die met een schijn van godsvrucht het kwaad
liefhebben de anderen die hun vrede verstoren omdat ze hun zondig leven
veroordelen. Wanneer zich een gunstige gelegenheid voordoet, zullen ze, zoals
Judas, degenen verraden die hen in hun eigen belang wilden terechtwijzen.
De apostelen ontmoetten in de gemeente mensen die deden alsof ze godvruchtig
waren, terwijl ze heimelijk de zonde liefhadden. Ananias en Sapphira waren
bedriegers, die deden alsof ze alles aan God gaven, terwijl ze uit begeerte een
deel voor zichzelf achterhielden.
De Geest der waarheid openbaarde het ware karakter van deze huichelaars aan
de apostelen en het oordeel van God zuiverde de gemeente van deze smet op
haar reinheid. Dit duidelijke bewijs van de scherp waarnemende Geest van
Christus in de gemeente verschrikte de schijnheiligen en boosdoeners. Ze
konden niet lang omgaan met mensen die in hun leven en denken trouwe
vertegenwoordigers van Christus waren.
Toen zijn volgelingen beproevingen en vervolgingen moesten doorstaan, wilden
alleen zij die bereid waren alles in de steek te laten voor de waarheid zijn

volgelingen worden. Zolang de vervolgingen voortduurden, bleef de gemeente
dan ook betrekkelijk zuiver. Maar toen die ophielden, sloten bekeerlingen die
minder oprecht en toegewijd waren zich bij de gemeente aan en stond de weg
open voor Satan om vaste voet te krijgen in de gemeente.
Maar er kan geen gemeenschap zijn tussen de Vorst van het licht en de vorst van
de duisternis en er kan geen band bestaan tussen hun volgelingen. Toen de
christenen begonnen om te gaan met mensen die maar half bekeerd waren van
hun heidendom, sloegen ze een weg in die hen steeds verder van de waarheid
wegleidde. Satan juichte dat het hem was gelukt zo'n groot aantal volgelingen
van Christus te misleiden. Hij deed zijn macht nog meer over hen gelden en zette
hen ertoe aan degenen die God trouw waren gebleven te vervolgen.
Niemand was zó goed op de hoogte hoe men het christelijk geloof moest
tegenwerken als juist zij die dit geloof eens hadden verdedigd; deze afvallige
christenen bonden met hun half-heidense geestverwanten de strijd aan tegen de
grondwaarheden.
Zij die trouw wilden blijven, moesten een wanhopige strijd voeren om stand te
houden tegen het bedrog en de gruwelen die in priestergewaden vermomd de
gemeente binnenslopen. De Bijbel werd niet aangenomen als de maatstaf voor
het geloof. De leer van de Godsdienstvrijheid werd als een ketterij bestempeld
en haar verdedigers waren gehaat en werden vervolgd.
Na een lange, zware strijd besloten de weinige getrouwen elke band met de
afvallige kerk te verbreken als ze bleef weigeren zich van valse leerstellingen en
afgodendienst te zuiveren. Zij zagen in dat een scheiding absoluut noodzakelijk
was, als ze gehoorzaam wilden blijven aan het Woord van God. Ze durfden geen
dwalingen te dulden die noodlottig zouden zijn voor hun eigen geestelijk leven
en wilden geen voorbeeld geven dat het geloof van hun kinderen en
kleinkinderen in gevaar zou brengen.
Om de vrede en de eenheid te behouden, waren ze bereid elke toegeving te doen
die verenigbaar was met hun getrouwheid aan God, maar ze meenden ook dat
zelfs de vrede te duur betaald was als er beginselen voor moesten worden
opgeofferd. Als de eenheid alleen bereikt kon worden door geschipper met de
waarheid en gerechtigheid, moest er maar liever onenigheid en zelfs openlijke
vijandschap zijn.

Het zou de gemeente en de wereld ten goede komen als de beginselen die deze
standvastige mensen motiveerden, werden aangemoedigd bij degenen die zich
Gods volk noemen. Er heerst een verontrustende onverschilligheid tegenover de
leerstellingen die de pijlers van het christelijk geloof zijn. De mening als zouden
deze niet van levensbelang zijn, wint steeds meer veld. Deze ontaarding moedigt
Satans medewerkers aan, zodat valse theorieën en verderfelijke misleidingen,
waarvoor de gelovigen in vroegere eeuwen hun leven in gevaar wilden brengen
om ze te bestrijden en te veroordelen, nu gunstig worden onthaald door
duizenden mensen die beweren dat ze volgelingen van Christus zijn.
De eerste christenen waren inderdaad een groep eigenaardige mensen. Hun
onberispelijk gedrag en hun onwankelbaar geloof waren een voortdurende
aanklacht die de rust van de zondaren verstoorde. Hoewel ze gering in aantal
waren en geen rijkdom, aanzien of eretitels bezaten, waren ze overal waar hun
karakter en leer bekend werden een verschrikking voor de boosdoeners. Daarom
werden ze door de goddelozen gehaat zoals Abel werd gehaat door de goddeloze
Kaïn.
Om dezelfde reden waarom Kaïn zijn broer Abel doodde, brachten ook degenen
die de beteugeling van de Heilige Geest van zich af wilden schudden Gods volk
om het leven. Om dezelfde reden verwierpen en kruisigden de Joden de Heiland
- omdat de reinheid en heiligheid van zijn karakter een voortdurende aanklacht
waren tegen hun zelfzucht en verdorvenheid.
Vanaf de tijd van Christus tot heden hebben zijn trouwe volgelingen de haat en
tegenwerking opgewekt van de mensen die de paden der zonde liefhebben en
bewandelen. Hoe kan men het evangelie dan een vredesboodschap noemen?
Toen Jesaja de geboorte van de Verlosser aankondigde, gaf hij Hem de titel
Vredevorst". Toen de engelen de geboorte van Christus aan de herders
meedeelden, zongen ze boven de velden van Bethlehem: Ere zij God in den
hoge, en vrede op aarde bij mensen des welbehagens" (Lucas 2:14).
Er is een schijnbare tegenstrijdigheid tussen deze profetische verklaringen en de
woorden van Christus: ,,Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het
zwaard" (Matteüs 10:34).
Maar als men deze twee uitspraken goed begrijpt, stemmen ze volkomen met
elkaar overeen. Het evangelie is een vredesboodschap.

Het christendom is een stelsel dat indien het wordt aanvaard en nageleefd, vrede,
harmonie en geluk over de hele aarde zal verspreiden.
De godsdienst van Christus verenigt allen die zijn leerstellingen aannemen met
de nauwe banden van een broederschap.
Christus wilde de mensen met God - en dus ook met elkaar - verzoenen. Maar de
wereld slaat onder de heerschappij van Satan, Christus' meest onverzoenlijke
vijand. Het evangelie stelt de mensen levensprincipes voor die helemaal in strijd
zijn met hun gewoontes en verlangens en daarom verzetten ze zich er tegen. Ze
haten de reinheid die hun zonden aan het licht brengt en veroordeelt en ze
vervolgen en vermoorden degenen die hen trachten te overtuigen van zijn
rechtvaardige en heilige eisen.
De verheven waarheden die het christendom verkondigt, brengen haat en twist
en daarom wordt het evangelie een zwaard genoemd.
De ondoorgrondelijke beschikking van God waardoor Hij toelaat dat de
rechtvaardigen verdrukking lijden door de wreedheid van de goddelozen heeft
velen die zwak staan in hun geloof voor onoplosbare problemen gesteld.
Sommigen zijn zelfs bereid hun vertrouwen in God te laten varen omdat Hij
toestaat dat de ergste ongelovigen voorspoed hebben, terwijl de beste en reinste
gelovigen worden gekweld en gemarteld door hun wrede macht. Hoe kan
Iemand, die rechtvaardig, barmhartig en almachtig is zo'n onrechtvaardigheid en
verdrukking toestaan?", vragen ze. Deze vraag mag ons niet verontrusten. God
heeft ons genoeg bewijzen van zijn liefde gegeven en we mogen zijn goedheid
niet in twijfel trekken omdat we de werking van zijn voorzienigheid niet
begrijpen. Christus wist welke twijfel hun ziel in de dagen van duisternis en
beproevingen zou benauwen en heeft deze woorden tot zijn discipelen
gesproken: Gedenkt het woord, dat Ik tot u gesproken heb: Een slaaf staat niet
boven zijn heer. Indien zij Mij vervolgd hebben, zij zullen ook u vervolgen"
(Johannes 15:20).
Jezus heeft meer voor ons geleden dan één van zijn volgelingen ooit zal kunnen
lijden door de wreedheid van slechte mensen. Zij die folteringen en de
marteldood moeten ondergaan, lopen slechts in de voetsporen van Gods geliefde
Zoon.
De Here talmt niet met de belofte" (2 Petrus 3:9). Hij vergeet noch verlaat zijn

kinderen, maar laat de ongelovigen hun ware aard tonen, zodat niemand die zijn
wil wenst te doen zich hoeft te vergissen. De rechtvaardigen worden ook in het
vuur van de verdrukking geplaatst, opdat zij zelf gelouterd zouden worden, hun
voorbeeld anderen van de echtheid van hun geloof en godsvrucht zou overtuigen
en hun standvastige houding de goddelozen en ongelovigen zou veroordelen.
God laat toe dat de ongelovigen voorspoed hebben en hun vijandschap tegenover
Hem openbaren, zodat wanneer zij de maat van hun ongerechtigheid hebben vol
gemaakt, allen Gods rechtvaardigheid en barmhartigheid zullen erkennen
wanneer ze definitief vernietigd worden.
De dag van zijn toorn nadert snel; op die dag zullen allen die zijn wet hebben
overtreden en zijn volk hebben verdrukt het rechtvaardige loon voor hun werken
ontvangen en zal wreedheid en elk onrecht tegenover Gods trouwe kinderen
worden gestraft alsof deze daden Christus zelfwaren aangedaan.
Er is een andere, belangrijkere vraag die de kerken van vandaag zou moeten
bezighouden. De apostel Paulus zegt: Allen, die in Christus Jezus godvruchtig
willen leven, zullen vervolgd worden" (2 Timoteüs 3:12).
Waarom schijnen de vervolgingen dan grotendeels te zijn ingesluimerd? De
enige reden daarvoor is het feit dat de gemeente zich aan de wereld heeft
aangepast en daardoor geen verzet meer uitlokt. De godsdienst van de mensen in
onze tijd heeft niet het reine en heilige karakter dat het christelijk geloof in de
tijd van Christus en zijn apostelen kenmerkte. Het is alleen te wijten aan de geest
van geschipper met de zonde, aan het feit dat de grote waarheden uit Gods
Woord met zoveel onverschilligheid worden beschouwd en er zo weinig ware
godsvrucht is in de gemeente, dat het christendom ogenschijnlijk zo populair is
in de wereld. Maar als er weer een herleving komt van het geloof en de kracht
van de eerste gemeente zal de geest van vervolging weer worden aangewakkerd
en het vuur van de vervolgingen opnieuw worden ontstoken. ("Het grote
Conflict" - E.G.White)

3 - Een tijd van geestelijke duisternis
In zijn tweede brief aan de Tessalonicenzen voorzegde de apostel Paulus de
grote afval die zou leiden tot de vestiging van het pausdom. Hij zei dat de dag
des Heren" niet zou aanbreken voordat zich bepaalde ingrijpende veranderingen
hadden voorgedaan: Eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid
zich openbaren, de zoon des verderfs, de tegenstander, die zich verheft tegen al
wat God of voorwerp van verering heet, zodat hij zich in de tempel Gods zet, om
aan zich te laten zien, dat hij een god is". Ook waarschuwde de apostel zijn
broeders: Het geheimenis der wetteloosheid is reeds in werking" (2
Tessalonicenzen 2:3,4,7). Zelfs in die begintijd zag hij dwalingen de gemeente
binnensluipen die de weg zouden bereiden voor de ontwikkeling van het
pausdom.
Zeer langzaam, in het begin heimelijk en in stilte, maar later openlijker naarmate
het in kracht toenam en ging heersen over de geesten van de mensen, zette het
geheimenis der wetteloosheid" zijn bedrieglijk en godslasterlijk werk voort.
Bijna onmerkbaar werden de gebruiken van het heidendom in de christelijke
gemeente ingevoerd. De geest van toegevingen en de bereidheid tot aanpassing
werden enige tijd tegengehouden door de zware vervolgingen die de gemeente
onder het heidendom had te verduren. Maar toen de vervolgingen ophielden en
het christendom ingang vond in de hoven en paleizen van koningen, verwisselde
het de nederige eenvoud van Christus en zijn apostelen voor de pracht en praal
van heidense priesters en vorsten en stelde het menselijke theorieën en tradities
in de plaats van Gods eisen.
De zogenaamde bekering van Constantijn in het begin van de vierde eeuw
verwekte grote blijdschap. De wereld trad met een schijn van gerechtigheid toe
tot de gemeente. Toen begon het verderf snel om zich heen te grijpen. Het
heidendom, dat schijnbaar overwonnen was, werd de echte overwinnaar. Zijn
geest beheerste de gemeente. Heidense leerstellingen, praktijken en bijgeloof
werden opgenomen in het geloof en de godsdienst van mensen die zich voor
Christus' volgelingen uitgaven. Het compromis tussen het heidendom en het
christendom leidde tot het ontstaan van de mens der wetteloosheid", die zich
volgens de profetie zou verzetten tegen en zich ook zou verheffen boven God.
Dit reusachtige stelsel van dwaalleringen is een meesterwerk van Satans macht,
een monument van zijn pogingen om zichzelf op de troon te plaatsen en over de

wereld te heersen naar eigen goeddunken.
Satan heeft eens een compromis met Christus willen sluiten. Hij kwam tot Gods
Zoon in de woestijn en liet Hem alle koninkrijken der wereld en hun heerlijkheid
zien. Hij bood Christus alles aan op voorwaarde dat Hij de heerschappij van de
vorst der duisternis zou erkennen. Christus bestrafte deze arrogante verleider en
dwong hem weg te gaan. Maar Satan heeft meer succes wanneer hij zich met
dezelfde verleidingen bij de mens aandient. Ter wille van materieel voordeel en
wereldse eer ging de kerk erkenning en steun zoeken bij de groten dezer aarde en
toen ze Christus door haar handelwijze had verworpen, bewees ze haar trouw
aan de vertegenwoordiger van Satan, de bisschop van Rome. Volgens één van de
belangrijkste leerstellingen van de rooms-katholieke kerk is de paus het
zichtbare hoofd van Christus' wereldkerk en is hij bekleed met de hoogste macht
over bisschoppen en priesters in alle delen van de wereld. Maar daar blijft het
niet bij: men heeft de paus de namen en aanspreektitels van de Godheid gegeven.
De paus wordt Here God de Paus" genoemd en hij is onfeilbaar verklaard (zie
Aanhangsel onder Titels van de paus" en Onfeilbaarheid"). Hij wil dat alle
mensen hem eer bewijzen. Zo wordt dezelfde eis die Satan in de woestijn heeft
gesteld nog altijd herhaald door bemiddeling van de kerk van Rome. Zeer veel
mensen zijn bereid hem deze eer inderdaad ook te bewijzen.
Maar zij die God dienen en eren reageren op deze hemeltergende aanmatiging
zoals Christus dat gedaan heeft met de verleidingen van de sluwe vijand: Gij zult
de Here, uw God, aanbidden en Hem alleen dienen" (Lucas 4:8).
God heeft nergens in zijn Woord ook maar enige aanwijzing gegeven dat Hij een
mens heeft aangesteld tot hoofd van de gemeente. De leer van de pauselijke
heerschappij druist lijnrecht in tegen de leer van de Bijbel. De paus heeft slechts
macht over Christus' gemeente gekregen door wederrechtelijke toe-eigening.
Rooms-katholieken hebben de protestanten altijd van ketterij en moedwillige
afscheiding van de ware kerk beschuldigd. Maar eigenlijk moeten ze zichzelf
daarvan beschuldigen. Zij hebben de banier van Christus omlaag gehaald en zij
zijn afgeweken van het geloof, dat eenmaal de heiligen overgeleverd is" (Judas
3).
Satan wist wel dat de Heilige Schrift de mensen in staat zou stellen zijn bedrog
te ontdekken en dat ze zich dan tegen zijn macht zouden verzetten. Met dit
Woord had zelfs de Verlosser der wereld zijn aanvallen afgeslagen. Bij elke

aanval hield Christus hem het schild van de eeuwige waarheid voor door het
uitspreken van de woorden: Er staat geschreven". Tegenover elk voorstel van de
verleider plaatste Hij de wijsheid en macht van het Woord. Wilde Satan zijn
heerschappij over de mensen behouden en de macht van de pauselijke
overweldiger vestigen dan moest hij hen in onwetendheid aangaande de Schrift
houden.
De Bijbel verheerlijkt God en zet de sterfelijke mens op zijn plaats. Daarom
moesten zijn heilige waarheden verborgen blijven en onderdrukt worden. Deze
redenering werd door de rooms-katholieke kerk overgenomen. Eeuwenlang was
de verspreiding van de Bijbel verboden. De mensen mochten Gods Woord niet
lezen of in huis hebben en gewetenloze priesters en prelaten legden zijn leer op
zo'n manier uit dat hun onrechtmatige aanspraken erdoor werden gesteund.
Daarom werd de paus door bijna iedereen erkend als de stedehouder van God op
aarde, bekleed met macht over Kerk en Staat.
Toen het instrument dat de dwalingen aan het licht brengt eenmaal uit de weg
was geruimd, kon Satan naar eigen inzichten handelen. Volgens de profetie zou
het pausdom er op uit zijn tijden en wet te veranderen" (Daniël 7:25). Dit werk
werd onmiddellijk ondernomen. Om de bekeerlingen uit het heidendom iets in
de plaats te geven voor de verering van hun afgoden en zodoende hun
zogenaamde aanvaarding van het christendom te vergemakkelijken, werd het
aanbidden van beelden en relikwieën langzamerhand in de christelijke
godsdienst opgenomen. Een oecumenisch concilie (zie Aanhangsel onder
Beeldendienst") keurde later deze afgodendienst goed. Om het godslasterlijke
werk af te ronden, heeft Rome zich het recht toegeëigend het tweede gebod, dat
de beeldendienst verbiedt, uit Gods wet te schrappen en het tiende gebod te
splitsen om toch het juiste aantal te behouden.
De geest van toegevingen aan het heidendom baande de weg voor een nog
grotere aanslag op Gods gezag. Satan bediende zich van oneerlijke leiders in de
gemeente om ook het vierde gebod te veranderen en hij probeerde de
eeuwenoude sabbat, de dag die door God was gezegend en geheiligd, (Genesis
2:2,3) opzij te schuiven en in plaats daarvan het feest dat de heidenen vierden als
de eerbiedwaardige dag van de zon" in te voeren.
Aanvankelijk werd deze verandering niet direct openlijk doorgevoerd. In de
eerste eeuwen was de ware sabbat door alle christenen gevierd. Zij ijverden voor
Gods eer en daar ze geloofden dat zijn wet onveranderlijk was, waakten ze
ijverig over de heiligheid van haar geboden. Maar Satan ging met grote sluwheid

te werk om het beoogde doel door bemiddeling van zijn medewerkers te
bereiken. Om de aandacht van de mensen op de zondag te richten, maakte men
er een feestdag van. Er werden kerkdiensten op die dag gehouden. Toch werd de
zondag alleen als een dag van ontspanning beschouwd en werd de sabbat nog
altijd geheiligd.
Om de weg te bereiden voor het werk dat hij van plan was tot stand te brengen,
had Satan nog vóór de komst van Christus de Joden de sabbat met zeer strenge
voorschriften laten verzwaren, waardoor sabbatsviering een last werd. Hij
profiteerde van het ongunstige licht waarin de sabbat werd geplaatst en
brandmerkte de sabbat als een Joodse instelling. Terwijl de christenen de zondag
bleven vieren als een feestdag, zorgde hij ervoor dat ze van de sabbat een
vastendag, een dag van droefheid en somberheid maakten om op die manier hun
haat tegenover het jodendom te tonen.
In het begin van de vierde eeuw vaardigde keizer Constantijn een bevel uit
waarbij de zondag in het hele Romeinse rijk tot openbare feestdag werd
uitgeroepen (zie Aanhangsel onder ,De zondagswetten van Constantijn'). De dag
van de zon werd door zijn heidense onderdanen gevierd en werd door de
christenen in ere gehouden. Het beleid van de keizer was erop gericht de
tegenstrijdige belangen van het heidendom en het christendom met elkaar te
verzoenen. Hij werd daartoe aangespoord door de bisschoppen van de kerk, die
door eerzucht en machtswellust gedreven, meenden dat wanneer zowel
christenen als heidenen dezelfde dag vierden het christendom door vele heidenen
zogenaamd zou worden aangenomen en dat op die manier de macht en luister
van de kerk zouden worden vergroot.
Maar hoewel veel godvrezende christenen langzamerhand de zondag een zekere
graad van heiligheid begonnen toe te kennen, vierden zij nog altijd de ware
sabbat als de heilige dag des heren en heiligden zij hem in gehoorzaamheid aan
het vierde gebod. Maar daarmee was het werk van de aartsbedrieger nog niet af.
Hij was vastbesloten de christelijke wereld onder zijn banier te scharen en er
macht over uit te oefenen door bemiddeling van zijn stedehouder, de trotse
bisschop, die zich uitgaf voor de vertegenwoordiger van Christus. Hij bereikte
zijn doel door de medewerking van halfbekeerde heidenen, eerzuchtige prelaten
en wereldsgezinde kerkleden.
Van tijd tot tijd werden er grote concilies gehouden, waartoe de kerkelijke
waardigheidsbekleders uit de gehele wereld bijeengeroepen werden. Op bijna elk

concilie werd de sabbat die God had ingesteld wat verder verlaagd, terwijl de
zondag in dezelfde mate werd verhoogd. Zo werd de heidense feestdag op den
duur als een goddelijke instelling vereerd, terwijl de sabbat van de Bijbel werd
gedoodverfd als een overblijfsel van het jodendom en de mensen die hem
vierden werden vervloekt.
De grote afvallige was erin geslaagd zich te verheffen tegen al wat God of
voorwerp van verering heet" (2 Tessalonicenzen 2:4). Hij had het énige gebod
van de heilige wet dat het hele mensdom duidelijk wijst op de ware en enige
God veranderd. In het vierde gebod wordt God geopenbaard als de Schepper van
hemel en aarde. Het maakt daardoor een onderscheid tussen Hem en de afgoden.
De zevende dag werd als een gedenkteken van het scheppingswerk en als een
rustdag voor de mens ingesteld. Het moest de mens voortdurend herinneren aan
God als de bron van alle leven en het voorwerp van verering en aanbidding.
Satan wil de mens afleiden van zijn trouw aan God en van de gehoorzaamheid
aan zijn wet. Daarom keert hij zich vooral tegen het gebod dat naar de Schepper
verwijst.
De protestanten beweren tegenwoordig dat de zondag door de opstanding van
Christus op die dag tot christelijke sabbat is verheven. Daar is echter geen enkel
bewijs voor te vinden in de Bijbel. Christus en zijn apostelen hebben de zondag
die eer niet bewezen. Het vieren van de zondag als een christelijke instelling
vindt zijn oorsprong in het geheimenis der wetteloosheid" (2 Tessalonicenzen
2:7), dat reeds in Paulus' dagen in werking was. Waar en wanneer heeft de Here
dit geesteskind van het pausdom aangenomen? Welke geldige reden kan men
aanvoeren voor een verandering die de Schrift niet goedkeurt?
In de zesde eeuw had het pausdom al een stevige positie verworven. De zetel
van zijn macht was gevestigd in de hoofdstad van het keizerrijk en de bisschop
van Rome werd tot hoofd van de hele kerk uitgeroepen. Het heidendom had
plaats gemaakt voor het pausdom. En de draak gaf hem zijn kracht en zijn troon
en grote macht" (Openbaring 13:2), (zie Aanhangsel onder Profetische
tijdperken").
Toen begonnen de 1260 jaren van pauselijke onderdrukking, die waren
aangekondigd in de profetieën van Daniël en de Openbaring (Daniël 7:25;
Openbaring 13:5-7). De christenen werden voor de keus gesteld hun geloof de
rug toe te keren en de roomse ceremoniën en eredienst te aanvaarden óf de rest
van hun leven door te brengen in kerkers en ter dood gebracht te worden op de

pijnbank, de brandstapel of het schavot.
Toen gingen de woorden van Jezus in vervulling: En gij zult overgeleverd
worden zelfs door ouders en broeders en verwanten en vrienden, en zij zullen
sommigen van u doden, en gij zult door allen gehaat worden om mijns naams
wil" (Lucas 21:16,17). De vervolgingen die over de gelovigen losbarstten waren
heviger dan ooit tevoren en de wereld werd één groot slagveld. Eeuwenlang
vond de gemeente van Christus een toevlucht in de afzondering en de
eenzaamheid. De profeet zegt in dit verband: ,,En de vrouw vluchtte naar de
woestijn, waar zij een plaats heeft, door God bereid, opdat zij daar
twaalfhonderd en zestig dagen onderhouden zou worden" (Openbaring 12:6).
Toen de rooms-katholieke kerk aan de macht kwam, begonnen de donkere
Middeleeuwen. Naarmate haar macht groeide, werd die duisternis groter. Het
geloof in Christus, het ware fundament, werd op de paus van Rome
overgedragen.
De mensen vertrouwden niet meer op de Zoon van God voor de vergeving van
hun zonden en hun eeuwige zaligheid, maar richtten hun blik naar de paus en
naar de priesters en prelaten die hij met macht had bekleed. Men leerde hen dat
de paus hun aardse middelaar was en dat niemand tot God kon komen dan door
hem; men zei ook dat hij Gods vertegenwoordiger was en dat de mensen hem
daarom onvoorwaardelijk moesten gehoorzamen.
Als ze van deze bevelen afweken, was dat al een reden om de strengste straffen
op het lichaam en de geest van de overtreders toe te passen. Zo werden de harten
van de mensen van God afgeleid en keken ze op naar feilbare, dwalende en
wrede mensen en naar de vorst der duisternis, die zijn macht door hen
uitoefende. De zonde werd vermomd onder de dekmantel van heiligheid.
Wanneer de Schrift wordt onderdrukt en de mens zichzelf boven alles verheft,
kan men slechts bedrog, misleiding en verderfelijke goddeloosheid verwachten.
Door de verheffing van menselijke wetten en overleveringen werd de
verdorvenheid, die altijd volgt op de verwerping van Gods wet, openbaar.
Het waren gevaarlijke dagen voor Christus' gemeente. Er waren maar zeer
weinig trouwe dragers van de kruisbanier. Hoewel er altijd getuigen voor de
waarheid zijn geweest, was het op sommige ogenblikken alsof dwaling en
bijgeloof helemaal de overhand zouden krijgen en de ware godsdienst van de
aarde zou worden gebannen. Men verloor het evangelie uit het oog, terwijl de

godsdienstige vormen in aantal toenamen en het volk onder de strenge eisen
gebukt ging.
Men vertelde de mensen niet alleen dat ze de paus als hun middelaar moesten
beschouwen, maar men leerde ze ook vertrouwen op hun eigen werken ter
verzoening van hun zonden. Lange pelgrimstochten, boetedoening, het vereren
van relikwieën, het bouwen van kerken, heiligdommen en altaren, het betalen
van grote sommen aan de kerk en nog veel andere verplichtingen werden aan de
mensen opgelegd om Gods toorn te verminderen of om zijn gunst af te smeken,
alsof God is als de mensen en door onbenulligheden toornig wordt of door giften
en boetedoening gunstig wordt gestemd. Ondanks de goddeloosheid die zelfs
onder de leiders van de rooms-katholieke kerk heerste, scheen haar invloed
voortdurend te groeien. Tegen het einde van de achtste eeuw kwamen de
pausgezinden voor de dag met de bewering dat de bisschoppen van Rome in de
eerste eeuwen van de kerk dezelfde geestelijke macht hadden uitgeoefend als die
waar ze op dat ogenblik recht op meenden te hebben. Om deze bewering kracht
bij te zetten moesten ze wel een middel vinden om er een schijn van gezag aan te
geven.
De vader der leugen zorgde daar in een handomdraai voor: de monniken
vervalsten enkele oude documenten en men ontdekte besluiten van
kerkvergaderingen waar geen mens ooit van gehoord had. Volgens deze
vervalsingen zou het oppergezag van de paus al in de vroegste tijden zijn
vastgelegd. De kerk, die de waarheid de rug had toegekeerd, nam dit bedrog
gretig aan (zie Aanhangsel onder vervalsingen"). De weinige trouwe bouwmeesters die bouwden op het ware fundament (l Korinthiërs 3:10,11), werden in de
war gebracht en gehinderd door het puin van de valse leerstellingen die hun
werk in de weg stonden. Zoals de bouwlieden die in Nehemia's dagen de muur
van Jeruzalem bouwden, waren enkelen geneigd te zeggen: De kracht der
dragers schiet te kort en puin is er te veel; wij zijn niet in staat de muur te
bouwen" (Nehemia 4:10).
Afgemat door de voortdurende strijd tegen vervolging, bedrog, goddeloosheid en
door elke andere hindernis die Satan maar kon bedenken om hun vooruitgang te
stuiten, werden sommige van de trouwe bouwlieden ontmoedigd. Ter wille van
de vrede en de veiligheid van hun eigen bezittingen en hun leven wendden zij
zich af van het ware fundament. Anderen werden niet verschrikt door de
tegenstand van hun vijanden en zeiden onbevreesd:

Vreest toch niet voor hen; denkt aan de grote en geduchte Here" (Nehemia 4:14)
en gingen verder met hun werk en elk had zijn zwaard aan zijn zij (Efeziërs
6:17).
Dezelfde geest van haat en verzet tegen de waarheid heeft de vijanden van God
in alle eeuwen bezield en zijn dienaren moeten dezelfde waakzaamheid en
getrouwheid aan de dag leggen. De woorden van Christus aan de eerste
discipelen slaan ook op zijn volgelingen aan het einde der tijden: Wat Ik u zeg,
zeg Ik allen: Waakt!" (Marcus 13:37).
De duisternis scheen nog dichter te worden. De beeldendienst werd steeds
algemener. Men brandde kaarsen voor de beelden en er werden gebeden tot hen
gericht. De dwaaste en meest bijgelovige praktijken vierden hoogtij. De geesten
van de mensen waren zo in de ban van het bijgeloof dat de rede alle macht
scheen te hebben verloren. Daar de priesters en bisschoppen wellustig, zinnelijk
en verdorven waren, is het geen wonder dat de mensen die naar hen opkeken
voor leiding totaal onwetend waren.
In de elfde eeuw werd er nog een stap gezet op de weg van de pauselijke
aanmatiging toen paus Gregorius VII de volmaaktheid van de rooms-katholieke
kerk afkondigde. Eén van de stellingen die hij verdedigde luidde: De kerk heeft
volgens de Schrift nooit gedwaald en kan ook nooit dwalen". Maar hij staafde
zijn bewering niet met bewijzen uit de Schrift. De trotse bisschop wilde ook de
macht hebben om keizers af te zetten. Hij verklaarde dat geen enkel vonnis dat
hij had uitgesproken door iemand anders kon worden vernietigd, maar dat hij
wel het recht had de beslissingen van anderen ongedaan te maken (zie
Aanhangsel onder Dictafus Papae" Gregorius VII). Een sprekend voorbeeld van
het tirannieke karakter van deze verdediger van de onfeilbaarheid is zijn
behandeling van de Duitse keizer Hendrik IV. Deze vorst werd
geëxcommuniceerd en onttroond omdat hij het gewaagd had geen rekening te
houden met het gezag van de paus. Hij werd verschrikt door de bedreigingen van
zijn eigen vorsten, die hem in de steek lieten en in hun opstand tegen hem werden aangemoedigd door pauselijk verordening, waardoor hij wel genoodzaakt
was vrede te sluiten met Rome.
Met zijn vrouw en een trouwe dienaar trok hij in het hartje van de winter over de
Alpen om zich voor de paus te verootmoedigen. Toen hij aankwam op het
kasteel waar Gregorius zich had teruggetrokken, werd hij zonder geleide naar
een voorhof gebracht en moest daar in de strenge winterkou, blootshoofds,

barrevoets en in een schamel kleed gehuld, wachten tot het ogenblik dat de paus
hem toestemming zou geven in zijn tegenwoordigheid te komen. Pas nadat hij
drie dagen had gevast en zijn schuld had beleden, verwaardigde de paus zich
hem vergiffenis te schenken. En zelfs toen was het nog op voorwaarde dat de
keizer zou wachten op de toestemming van de paus om weer de tekenen van zijn
waardigheid te dragen of zijn keizerlijke macht uit te oefenen. Gregorius, die
ontzettend blij was met deze overwinning, was er trots op dat het zijn taak was
de trots van de aardse machthebbers te breken.
Hoe opvallend is de tegenstelling tussen de hoogmoed van de paus en de
ootmoed en zachtmoedigheid van Christus, die zegt dat Hij aan de deur van het
hart staat en vraagt om binnen gelaten te worden, zodat Hij vergiffenis en vrede
kan brengen, en zijn discipelen leerde: En wie onder u de eerste wil zijn, zal uw
slaaf zijn" (Matteüs 20:27).
In de daaropvolgende eeuwen slopen er steeds meer dwalingen in de
leerstellingen die door Rome werden verkondigd. Zelfs al vóór het instellen van
het pausdom had men belangstelling getoond voor de leer van heidense
wijsgeren en hadden zij grote invloed uitgeoefend op de kerk. Velen die
beweerden dat ze bekeerd waren, geloofden nog in de leerstellingen van hun
heidense wijsbegeerte en bleven die niet alleen nog verder bestuderen, maar
drongen ze ook op aan anderen om door middel daarvan hun invloed onder de
heidenen te vergroten. Zo slopen ernstige dwalingen het christelijk geloof
binnen. De belangrijkste daarvan zijn het geloof in de natuurlijke
onsterfelijkheid van de mens en het bewustzijn na de dood. Deze leer legde het
fundament waarop Rome het aanroepen van de heiligen en de verering van de
Maagd Maria grondvestte. Hieruit ontstond ook de ketterij van de eeuwige straf
voor degenen die onboetvaardig stierven, een punt dat al heel vroeg in de
pauselijke leer werd opgenomen.
Toen stond de weg open voor de invoering van nog een ander verzinsel van het
heidendom, dat Rome het vagevuur" noemde en gebruikt werd om de
lichtgelovige en bijgelovige massa schrik aan te jagen. Volgens deze ketterij
bestaat er een plaats van pijniging waar de zielen van mensen die geen eeuwige
verdoemenis hebben verdiend voor hun zonden moeten boeten en vanwaar uit zij
in de hemel worden toegelaten nadat ze van hun onreinheid zijn gezuiverd (zie
Aanhangsel onder Het Vagevuur").
Er was nog een ander verzinsel nodig om het Rome mogelijk te maken munt te

slaan uit de vrees en de zonden van haar aanhangers. Dit gebeurde door de leer
van de aflaten. De volledige vergeving van zonden van verleden, heden en
toekomst en de kwijtschelding van alle opgelopen straffen en boeten werden
beloofd aan alle gelovigen die zouden deelnemen aan de oorlogen van de paus
om zijn wereldlijke macht uit te breiden, zijn vijanden te straffen of om allen uit
te roeien die het zouden wagen zijn geestelijk oppergezag niet te erkennen. Ook
leerde men de mensen dat ze zich door het betalen van geld aan de kerk konden
vrijkopen van zonde en ook de zielen van hun overleden vrienden die in het
vagevuur waren, konden verlossen. Met zulke middelen vulde Rome haar
schatkist en betaalde ze voor de pracht en praal, de weelde en de ondeugden van
de zogenaamde vertegenwoordigers van Hem, die geen plaats had om zijn hoofd
neer te leggen (zie Aanhangsel onder Aflaten"). De bijbelse instelling van het
Heilig Avondmaal was vervangen door het afgodische misoffer. De roomse
priesters beweerden dat ze met hun zinloos gemompel het eenvoudige brood en
de wijn veranderden in het ware lichaam en bloed van Christus" (Kardinaal
Wiseman, The Real Presence of the Body and Blood of Our Lord Jesus Christ in
the Blessed Eucharist, Proved From Scripture, lecture 8, sec.3, par.26).
Met godslasterlijke aanmatiging eigenden zij zich openlijk de macht toe om
God, de Schepper van alle dingen, te scheppen. Van alle christenen werd op
straffe des doods geëist dat ze zouden geloven in deze gruwelijke, hemeltergende
ketterij. Talloze mensen die weigerden dat te doen, werden aan de vlammen
prijsgegeven. (Zie Aanhangsel onder De Mis").
In de dertiende eeuw werd het vreselijkste werktuig van het pausdom in gebruik
genomen: de inquisitie. De vorst van de duisternis werkte samen met de leiders
van de pauselijke hiërarchie. In hun geheime beraadslagingen beheersten Satan
en zijn engelen de geesten van de mensen terwijl ongemerkt een engel van God
in hun midden was en het vreselijke verslag van hun schandelijke besluiten
opmaakte en de geschiedenis optekende van daden die te verschrikkelijk zijn om
door de ogen van mensen te worden gezien. Het grote Babyion" was dronken
van het bloed der heiligen". De verminkte lichamen van miljoenen martelaren
riepen tot God om wraak op deze afvallige macht.
De paus was de tiran van de wereld geworden. Koningen en keizers bogen zich
voor de bevelen van de paus in Rome. Het lot van de mensen, voor tijd en
eeuwigheid, scheen in zijn handen te zijn. Honderden jaren lang werden de
leerstellingen van Rome overal onvoorwaardelijk aanvaard; haar riten werden in
ere gehouden en haar feesten werden algemeen gevierd. Haar geestelijkheid

werd geëerd en met milde hand gesteund. De rooms-katholieke kerk heeft nooit
meer zo'n aanzien, luister en macht gekend.
Maar de middagglans van het pausdom was het middernachtelijk duister van de
wereld" (J.A. Wylie, The History of Protestantism, b. l, ch. 4). De Heilige Schrift
was zo goed als onbekend, niet alleen bij het volk, maar ook bij de priesters.
Zoals de Farizeeën van vroeger haatten de roomse leiders het licht dat hun
zonden zou openbaren.
Daar Gods wet, de maatstaf van gerechtigheid, opzij was geschoven, hadden ze
een onbegrensde macht en gaven ze zich over aan een ongebreidelde
goddeloosheid. Bedrog, hebzucht en losbandigheid heersten overal.
De mensen deinsden voor geen enkele misdaad terug waardoor ze rijkdom of
een goede positie konden verwerven. In de paleizen van pausen en prelaten
deden zich de laagste uitspattingen voor. Enkele van de regerende pausen
maakten zich schuldig aan zulke weerzinwekkende misdaden, dat wereldlijke
machthebbers deze kerkelijke waardigheidsbekleders probeerden af te zetten
omdat deze monsters te gemeen waren om te worden geduld. Eeuwenlang werd
in Europa geen vooruitgang geboekt op het gebied van wetenschap, kunst of
beschaving. De christenheid was het slachtoffer geworden van morele en
intellectuele verlamming.
De toestand van de wereld onder rooms-katholieke heerschappij was een
verschrikkelijke en treffende vervulling van de woorden van de profeet Hosea:
Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis. Omdat gij de kennis
verworpen hebt, verwerp Ik u (...) daar gij de wet van uw God vergeten hebt, zal
ook Ik uw zonen vergeten". Er (is) geen trouw, geen liefde en geen kennis Gods
in het land. Vloeken, liegen, moorden, stelen en echtbreken! Men pleegt geweld,
bloedbad volgt op bloedbad" (Hosea 4:6,1,2). Dat waren de gevolgen van het
verbieden van Gods Woord. ("Het Grote Conflict" E.G.White)

4 - De Waldenzen
Ondanks de duisternis tijdens de lange periode van pauselijke heerschappij is het
licht der waarheid nooit helemaal uitgedoofd. In elke eeuw waren er gelovigen
die Christus als de enige Middelaar tussen God en de mensen aanvaardden, de
Bijbel als de enige leefregel beschouwden en de ware sabbat heiligden. Het
nageslacht zal nooit weten hoeveel de wereld aan hen te danken heeft. Ze
werden als ketters gebrandmerkt. Hun motieven werden bestreden. Hun karakter
werd beklad. Hun geschriften werden onderdrukt, vervalst of vernietigd. En toch
volhardden ze. Van eeuw tot eeuw bewaarden ze hun geloof in al zijn reinheid
als een heilig erfdeel voor het nageslacht.
De geschiedenis van Gods volk tijdens de donkere eeuwen die op de
heerschappij van Rome volgden, is in de hemel opgetekend. Er is echter niet
veel van terug te vinden in de historische documenten van de mens. Er zijn maar
weinig sporen van hun bestaan. Alleen in de beschuldigingen van hun vervolgers
kan men enkele aanwijzingen vinden. Rome wilde namelijk elk spoor dat wees
op de verwerping van haar leer en van haar bevelen uitwissen. Ze probeerde
alles wat ketters was, zowel mensen als geschriften, te vernietigen. Twijfel of
vragen over het gezag van de pauselijke dogma's waren al voldoende om rijk en
arm, hoog- en laaggeplaatsten van het leven te beroven. Rome probeerde ook elk
bewijs van haar wreedheid tegenover andersdenkenden te vernietigen.
Boeken en geschriften waarin zulke onderwerpen werden behandeld, werden op
bevel van pauselijke concilies verbrand. Vóór de uitvinding van de
boekdrukkunst waren er maar weinig boeken en door hun vorm konden ze
minder goed bewaard worden. Daardoor was er weinig dat de rooms-katholieken
kon beletten hun plannen ten uitvoer te brengen.
Geen enkele gemeente binnen de invloedssfeer van Rome behield haar
gewetensvrijheid erg lang. Zodra het pausdom aan de macht kwam, strekte het
zijn arm uit om iedereen die zijn heerschappij niet wilde erkennen te
verpletteren. De ene kerk na de andere onderwierp zich dan ook aan zijn gezag.
In Groot-Brittannië had het christendom al heel vroeg in zijn oorspronkelijke
vorm wortel geschoten.

Het evangelie dal de Britten in de eerste eeuwen hadden ontvangen, was niet
vervalst door de afvalligheid van Rome. Vervolgingen door heidense keizers die
zelfs deze afgelegen gebieden bereikten, waren het enige geschenk" dat de eerste
gemeenten van Groot-Brittannië van Rome hadden ontvangen.
Veel christenen vluchtten voor de vervolgingen uit Engeland en vonden een
schuilplaats in Schotland, vanwaar de waarheid ook naar Ierland werd gebracht.
In al deze landen werd de boodschap met blijdschap ontvangen. ("Het Grote
Conflict" E.G.White)
Toen de Saksen Groot-Brittannië veroverden, kreeg het heidendom de overhand.
De overwinnaars vonden het beneden hun waardigheid door hun slaven te
worden onderwezen. De christenen moesten zich toen in de bergen en op de
woeste heide terugtrekken. Toch bleef het licht, dat voor een tijd werd
verborgen, verder schijnen. Een eeuw later scheen het in Schotland. Het was zó
helder dat het tot verafgelegen streken uitstraalde. Uit Ierland kwamen de vrome
Columba en zijn medewerkers, die de verspreide gelovigen op het verlaten
eiland Iona rondom zich schaarden en deze plaats tot het centrum van hun
zendingswerk maakten. Onder deze evangelisten was er ook iemand die de
sabbat van de Bijbel heiligde en zo leerden de mensen ook deze waarheid
kennen. Er werd op Iona een school opgericht vanwaar zendelingen niet alleen
naar Schotland en Engeland, maar ook naar Duitsland, Zwitserland en zelfs naar
Italië werden uitgezonden. Maar Rome had haar oog op Groot-Brittannië laten
vallen en was vastbesloten het onder haar heerschappij te brengen. In de zesde
eeuw bekeerden haar zendelingen de heidense Saksen. Ze werden goed ontvangen door de trotse barbaren en haalden vele duizenden over tot het roomse
geloof. Naarmate dit werk vooruitging, kwamen de rooms-katholieke leiders en
hun bekeerlingen in contact met de christenen die het oorspronkelijke geloof
hadden behouden. Er was een opvallend verschil tussen de twee groepen. De
christenen waren eenvoudig, nederig en bijbels in karakter, leer en gebruiken,
terwijl de anderen het bijgeloof, de praal en de aanmatiging van de katholieke
godsdienst openbaarden.
De afgezant van Rome eiste dat deze christelijke gemeenten het gezag van de
paus zouden erkennen. De Britten antwoordden echter in alle nederigheid dat ze
alle mensen liefhadden, maar dat de paus geen recht had op opperheerschappij in
de gemeente en dat ze hem alleen de onderdanigheid verschuldigd waren die
iedere volgeling van Christus toekwam. Herhaalde malen heeft men geprobeerd
hen tot gehoorzaamheid aan Rome te dwingen, maar deze nederige christenen,

die verbaasd waren over de hoogmoed van Rome's afgezanten, antwoordden
vastberaden dat ze geen andere meester kenden dan Christus.
Toen kwam de ware geest van het pausdom aan het licht. De roomse leider zei:
Als jullie de broeders die jullie vrede brengen niet willen ontvangen, zullen jullie
vijanden ontvangen die jullie oorlog brengen. Als jullie niet met ons willen
samenwerken om de Saksen de juiste levenswijze te leren, zullen jullie door hen
gedood worden" (J.H. Merle D'Aubigné, History of the Reformation of the
Sixteenth Century, b.17, ch.2).
Dit waren geen loze bedreigingen. Oorlog, list en bedrog werden aangewend
tegen deze getuigen voor een bijbels geloof, totdat de gemeenten van GrootBrittannië waren vernietigd of waren gedwongen zich aan het gezag van de paus
te onderwerpen.
In de landen die buiten de invloedssfeer van Rome lagen, zijn er eeuwenlang
groepen christenen geweest die bijna volledig gevrijwaard zijn gebleven van de
geloofsafval van het pausdom. Ze waren omringd door het heidendom en namen
in de loop der eeuwen enkele dwalingen daarvan over, maar ze bleven de Bijbel
beschouwen als het enige richtsnoer voor het geloof en namen vele van zijn
waarheden aan. Deze christenen geloofden in de onveranderlijkheid van Gods
wet en heiligden de sabbat van het vierde gebod. In Midden-Afrika en onder de
Armeniërs van Azië waren er gemeenten die dit geloof en deze gebruiken
hadden aangenomen.
De Waldenzen waren echter de belangrijkste groep die zich tegen de inbreuken
van het pausdom verzetten. In Italië waar het pausdom zijn zetel had gevestigd,
werd er bijzonder hardnekkig weerstand geboden aan zijn bedrog en
afvalligheid. De gemeenten van Piémont bleven eeuwenlang onafhankelijk, maar
toen brak de tijd toch aan dat Rome hun onderwerping eiste. Na een vruchteloze
strijd tegen zijn tirannie erkenden de leiders van deze gemeenten met tegenzin de
heerschappij van de macht die schijnbaar door de hele wereld werd aanvaard. Er
waren echter enkele gelovigen die weigerden zich aan het gezag van de paus en
de prelaten te onderwerpen. Ze waren vastbesloten God trouw te blijven en de
zuiverheid en eenvoud van hun geloof te behouden. Zo kwam er een scheiding.
Zij die het oude geloof trouw bleven, trokken zich terug. Enkelen verlieten de
Alpen, waar ze geboren waren, en verhieven de banier van de waarheid in
vreemde landen. Anderen trokken zich terug in de afgelegen dalen en
rotsvestingen van de bergen en waren daar vrij om God te dienen zoals zij dat

wilden. Het geloof dat de Waldenzen eeuwenlang hadden beleden en onderwezen, week zeer sterk af van de dwalingen die Rome verkondigde. Hun
godsdienstige opvattingen waren gebaseerd op het geschreven Woord van God.
de ware bron van het christelijke geloof. Maar deze eenvoudige landbouwers,
die leefden in hun verborgen schuilhoeken, van de wereld waren afgesloten en
elke dag onder hun kudde en in hun wijngaarden werkten, hadden niet uit
zichzelf de waarheid ontdekt die in strijd was met de dogma's en ketterijen van
de afvallige kerk. Hun geloof was niet iets nieuws. Hun godsdienstige
overtuiging was het erfdeel van hun vaderen. Ze streden voor het geloof van de
apostolische gemeente ,,- het geloof, dat eenmaal de heiligen overgeleverd is"
(Judas 3). De gemeente in de woestijn -" en niet de trotse priesterheerschappij
die de troon bezette in de hoofdstad van het wereldrijk - was Christus' ware
gemeente en de bewaarder van de schatten der waarheid die God aan zijn volk
heeft toevertrouwd om ze aan de wereld door te geven.
Eén van de belangrijkste oorzaken die tot de scheiding tussen de ware gemeente
en Rome hadden geleid, was de haat van Rome tegen de sabbat van de Bijbel,
(zie Aanhangsel onder De Waldenzen en de sabbat"). Zoals in de profetieën was
voorzegd, wierp de pauselijke macht de waarheid neer.
Gods wet werd met voeten getreden, terwijl menselijke overleveringen en
gebruiken werden geëerd. De kerken die onder het gezag van het pausdom
stonden, werden al vroeg verplicht de zondag te heiligen. Door de heersende
dwalingen en het bijgeloof raakten velen, zelfs onder het ware volk van God, zó
in de war dat ze wel de sabbat heiligden, maar 's zondags ook niet werkten. Maar
daar waren de rooms-katholieke leiders niet mee tevreden. Ze eisten niet alleen
dat de zondag gevierd werd, maar ook dat de sabbat zou worden ontheiligd. Ze
veroordeelden iedereen die de sabbat heiligde in de felste bewoordingen. Men
kon Gods wet alleen in vrede gehoorzamen als men voor de roomse macht
vluchtte.
De Waldenzen waren één van de eerste volken in Europa die een vertaling van
de Heilige Schrift hadden (zie Aanhangsel onder de Waldenzen en de Bijbel").
Eeuwen vóór de Hervorming hadden ze de Bijbel in manuscript in hun eigen
taal. Daar ze de onvervalste waarheid hadden, werden ze het bijzondere doelwit
van haat en vervolging. Ze verklaarden dat de kerk van Rome het afvallige
Babyion van de Openbaring was en stelden hun leven in de waagschaal door
zich tegen haar dwalingen te verzetten. Terwijl enkelen onder druk van
langdurige vervolgingen hun geloof verloren en geleidelijk de bijbelse

beginselen prijsgaven, hielden anderen vast aan de waarheid.
In de eeuwen van duisternis en afvalligheid waren er Waldenzen die de
heerschappij van Rome verwierpen, de beeldendienst als afgoderij bestempelden
en de ware sabbat heiligden. In de zwaarste stormen van tegenwerking behielden
ze hun geloof. Hoewel ze werden doorstoken door de spies van de Savoyaarden
en op de brandstapels van Rome terecht kwamen, stonden ze pal voor Gods
Woord en Gods eer. Achter de hoge bergen, de schuilplaats van vervolgden en
verdrukten in de loop der eeuwen, vonden de Waldenzen een toevluchtsoord.
Hier werd het licht der waarheid tijdens de lange periode van middeleeuwse
duisternis brandend gehouden. Duizend jaar lang bewaarden deze getuigen voor
de waarheid hier het oude geloof
God had zijn volk een ontzaglijk grootse tempel bereid die paste bij de
belangrijke waarheden die hun waren toevertrouwd. De bergen waren voor deze
trouwe ballingen een zinnebeeld van Gods onveranderlijke gerechtigheid. Ze
wezen hun kinderen op de spitsen die zich in onveranderlijke majesteit boven
hen verhieven en spraken met hen over God, "bij wie geen verandering is of
zweem van ommekeer", en wiens Woord even vast staat als de eeuwige bergen.
God heeft de bergen gegrondvest en ze met kracht omgord. Alleen de machtige
arm van de Oneindige kan ze van plaats doen veranderen. Zo heeft Hij ook zijn
wet het fundament van zijn bestuur in de hemel en op aarde, vastgelegd. De arm
van de mens kan misschien zijn medemensen treffen en ze van het leven
beroven, maar zoals die arm de bergen niet van hun fundament kan verzetten en
ze niet in zee kan werpen, zo kan hij ook geen enkel gebod van Gods wet
wijzigen en geen van zijn beloften aan hen die zijn wil doen, te niet doen. Gods
kinderen moeten in hun getrouwheid aan zijn wet even standvastig zijn als de
onwrikbare bergen.
De bergen die de laaggelegen dalen omringden, getuigden voortdurend van Gods
scheppingsmacht en waren een blijvende verzekering van zijn bescherming en
zorg. Deze pelgrims leerden de stille zinnebeelden van Gods aanwezigheid
liefhebben. Ze klaagden niet over hun lot. Ze voelden zich nooit eenzaam in de
verlatenheid van de bergen. Ze dankten God dat Hij hun een schuilplaats had
bereid tegen de boosheid en wreedheid van de mensen. Ze waren blij dat ze Hem
in alle vrijheid konden dienen. Wanneer ze door hun vijanden werden vervolgd,
was de sterkte van de heuvels een veilige bescherming. Van menige hoge
bergspits zongen zij Gods lof en de legers van Rome konden dat danklied niet

doen verstommen.
De vroomheid van deze volgelingen van Christus was rein, eenvoudig en vurig.
De beginselen van de waarheid hadden in hun ogen meer waarde dan huizen,
grondbezit, vrienden, bloedverwanten, ja, ze waren waardevoller dan het leven
zelf. Ze deden hun uiterste best om deze beginselen in het hart van de jongeren
in te prenten. Al in hun vroegste kinderjaren leerden de kinderen de Bijbel
kennen en leerde men hen de eisen van Gods wet heilig achten. Er waren maar
weinig exemplaren van de Bijbel en daarom werden zijn kostbare woorden uit
bet hoofd geleerd. Vele Waldenzen konden grote gedeelten uit het Oude en
Nieuwe Testament opzeggen. Zij associeerden de gedachten over God zowel met
het prachtige natuurschoon rondom hen als met de eenvoudige zegeningen van
het dagelijks leven. De kleine kinderen leerden met dankbaarheid lot God opzien
als de Schenker van elke gunst en van elke troost. De ouders hielden van hun
kinderen, maar hadden ze veel te lief om ze aan een gemakkelijk leven te
wennen. Er stond hun een leven van beproevingen en ontberingen en misschien
zelfs de marteldood te wachten. Van kindsbeen af werd hun geleerd ontberingen
te verdragen, zich aan het gezag te onderwerpen en toch zelfstandig te denken en
te handelen. Ze moesten al op jonge leeftijd verantwoordelijkheid dragen. Ze
leerden hun woorden wikken en wegen en leerden ook dat het soms beter was te
zwijgen. Een enkel onvoorzichtig woord kon niet alleen het leven van de
spreker, maar ook dat van honderden medegelovigen in gevaar brengen als het
werd opgevangen door hun tegenstanders, want de vijanden van de waarheid
vervolgden iedereen die de godsdienstvrijheid durfde te verdedigen als wolven
die hun prooi achterna zitten.
De Waldenzen hadden hun aardse voorspoed ter wille van de waarheid
opgeofferd en zwoegden met volharding en geduld voor hun dagelijks brood.
Elk plekje landbouwgrond tussen de bergen werd met zorg verbeterd. De dalen
en de minder vruchtbare hellingen werden zó bewerkt dat ze wel iets opbrachten.
Zuinigheid en een zeer strenge zelfverloochening waren een onderdeel van de
opvoeding die de kinderen meekregen als hun enig erfdeel. Men leerde hen dat
God wilde dat het leven aan de tucht onderworpen zou zijn en dat ze alleen in
hun behoeften konden voorzien door persoonlijke arbeid, gehoorzaamheid,
overleg en geloof. Deze taak was zwaar en uitputtend, maar leerzaam en precies
wat de gevallen mens nodig heeft.
Het was de leerschool die God had bestemd voor hun opvoeding en
ontwikkeling. Terwijl de jongeren werden gehard tegen arbeid en ontberingen,

werd hun intellectuele ontwikkeling niet uit het oog verloren. Ze leerden dat al
hun krachten God toebehoorden en dat ze verbeterd en ontwikkeld moesten
worden voor zijn dienst.
De gemeenten van de Waldenzen leken in hun reinheid en eenvoud op de
apostolische gemeente. Ze verwierpen de heerschappij van de paus en de
prelaten en beschouwden de Bijbel als het enige, hoogste en onfeilbare gezag. In
tegenstelling tot de trotse priesters van Rome volgden hun voorgangers het
voorbeeld van hun Meester, die niet was gekomen om gediend te worden, maar
om te dienen. Zij voedden de kudde Gods en leidden hen naar de grazige weiden
en de levende fonteinen van zijn heilig Woord.
Ver van de monumenten van menselijke pracht en praal kwamen de mensen
samen, niet in prachtige kerken of grootse kathedralen, maar in de schaduw van
de bergen, in de valleien van de Alpen of in een rotsvesting in tijden van gevaar,
om naar de woorden die door Gods boodschappers werden verkondigd te
luisteren. De leraren predikten niet alleen het evangelie, maar bezochten ook de
zieken, gaven de kinderen godsdienstonderwijs, vermaanden de dwalenden en
probeerden geschillen bij te leggen en eendracht en broederliefde te bevorderen,
in vredestijd werd in hun onderhoud voorzien door de vrijwillige gaven van het
volk, maar zoals Paulus, de tentenmaker, leerde elk van hen een vak of een
beroep zodat zij indien nodig in hun eigen onderhoud konden voorzien. De
jongeren werden door predikanten onderwezen. Hoewel er ook aandacht aan
algemene vakken werd besteed, was de studie van de Bijbel hoofdzaak. Ze
leerden het evangelie van Matteüs en van Johannes en ook vele zendbrieven uit
het hoofd. Ze schreven ook de handschriften van de Bijbel over. Sommige
handschriften bevatten de volledige Bijbel, andere maar korte schriftgedeelten
waaraan enkele eenvoudige tekstverklaringen werden toegevoegd door bevoegde
bijbeluitleggers. Zo werden de schatten der waarheid, die zo lang waren
verborgen door degenen die zich boven God probeerden te verheffen, weer aan
het licht gebracht.
Ze waren geduldig en onvermoeibaar bij het kopieéren, dat soms in de diepe,
donkere spelonken van de aarde bij het licht van fakkels gebeurde. Zo werd de
heilige Schrift vers voor vers en hoofdstuk na hoofdstuk overgeschreven; zo ging
het werk vooruit en straalde de geopenbaarde wil van God als zuiver goud.
Hoeveel helderder, duidelijker en krachtiger door de beproevingen die ze ervoor
moesten lijden, konden alleen zij die zich met dit werk bezighielden getuigen.
Engelen uit de hemel omringden deze trouwe arbeiders.

Satan had de roomse priesters en prelaten ertoe aangezet het Woord der waarheid
te bedelven onder het puin van hun dwalingen, ketterijen en bijgeloof, maar het
werd op een zeer wonderbaarlijke manier onvervalst bewaard in de loop van al
die donkere eeuwen. Het droeg niet het stempel van de mens, maar het zegel
Gods.
De mensen hebben niets onbeproefd gelaten om de duidelijke, eenvoudige
betekenis van de Schrift te verduisteren. Ze hebben alles gedaan om de Bijbel
zichzelf te laten tegenspreken, maar het Woord van God trotseert de stormen die
het dreigen te vernietigen, zoals de ark op de golven van de zee. Zoals een mijn
rijke goud- en zilveraderen onder de oppervlakte verbergt, zodat allen die de
schatten willen ontdekken moeten graven, bevat ook de Heilige Schrift schatten
van waarheid die alleen geopenbaard worden aan degene die er ernstig, nederig
en biddend naar zoekt.
God heeft de Bijbel gegeven als een leerboek voor de hele mensheid, - voor het
kind, voor de jeugd, voor de volwassene - een Boek dat in alle tijden onderzocht
moet worden. Hij gaf de mens zijn Woord als een openbaring van Zichzelf Elke
nieuw ontdekte waarheid is een nieuwe openbaring van het karakter van de
Schrijver. Het onderzoek van de Schrift is het door God ingestelde middel om de
mens nauwer in contact te brengen met zijn Schepper en om hem zijn wil beter
te leren kennen. Het is het communicatiemiddel tussen God en de mens.
De Waldenzen beschouwden de vreze des Heren als het begin der kennis, maar
hechtten toch belang aan het contact met de wereld, aan mensenkennis en aan
een actief leven voor de ontwikkeling van hun verstand en hun kritische zin.
Sommige jongeren werden van hun scholen in de bergen naar
onderwijsinstellingen in de steden van Frankrijk en Italië gestuurd, waar er meer
gelegenheid was voor studie en voor de ontwikkeling van het denken en het
waarnemingsvermogen dan in hun geboortestreek, de Alpen.
De jongeren die de bergen om studieredenen hadden verlaten, werden
blootgesteld aan verleidingen, zagen allerlei misbruiken in hun nieuwe
omgeving, kwamen in aanraking met de sluwe medewerkers van Satan, die hun
de listigste ketterijen en gevaarlijkste misleidingen influisterden. Maar de
Waldenzen hadden hun jongeren tijdens hun opvoeding op dit alles voorbereid.
In de scholen waar ze kwamen, mochten ze niemand in vertrouwen nemen. Hun
kleren waren zó gemaakt dat ze er hun grootste schat de kostbare handschriften
van de Bijbel in konden verbergen. Deze handschriften, die het resultaat waren

van maanden en zelfs jaren lange arbeid, hadden ze altijd bij zich en wanneer ze
vermoedden dat ze geen argwaan wekten, maakten ze van de gelegenheid
gebruik om voorzichtig een gedeelte voor te leggen aan de mensen die bereid
schenen te zijn naar de waarheid te luisteren. Van kindsbeen af waren de
jongeren met dit doel voor ogen opgeleid. Zij kenden hun werk en deden het met
getrouwheid. Ze brachten in deze onderwijsinstellingen anderen tot het ware
geloof en zeer vaak werden hele instellingen doordrongen van hun beginselen.
Zelfs met de grondigste opsporingsmethodes konden de roomse leiders de bron
van de zogenaamde verderfelijke ketterijen" niet achterhalen.
De geest van Christus is een zendingsgeest. Het vernieuwde hart streeft er in de
eerste plaats naar anderen tot Jezus te brengen. Dat was ook de geest die de
Waldenzen inspireerde. Ze beseften dat God meer van hen eiste dan alleen maar
het behouden van de waarheid in al haar reinheid in hun eigen gemeenten. Ze
waren zich bewust van de grote verantwoordelijkheid die op hen rustte om het
licht ook te laten schijnen voor mensen die nog in de duisternis waren. Door de
grote kracht van Gods Woord probeerden ze hen te bevrijden uit de slavernij die
Rome hun had opgelegd.
De Waldenzische predikanten werden als zendelingen opgeleid en iedereen die
het predikambt wilde uitoefenen, moest eerst ervaring opdoen als evangelist. Ze
moesten drie jaar in één of ander zendingsgebied doorbrengen voordat ze met de
zorg van een eigen gemeente werden belast. Deze taak die van begin af aan
zelfverloochening eiste, was een goede inleiding tot de pastorale zorg in een tijd
die de mensen zo zwaar op de proef stelde. Wie tot dit heilig ambt werd
ingezegend, had geen aardse rijkdom en eer te venvachten, maar een zwaar en
gevaarlijk leven, met de mogelijkheid te moeten sterven als een martelaar.
De zendelingen vertrokken twee aan twee, zoals ook Jezus zijn discipelen had
uitgezonden. Gewoonlijk vergezelde een oudere, ervaren man een jongere. De
jonge man stond onder leiding van zijn metgezel, die ook verantwoordelijk was
voor zijn opleiding. Van de jongere werd venvacht dat hij de raad van de oudere
zou opvolgen. De twee medewerkers waren niet altijd samen, maar kwamen wel
vaak samen om te bidden en om overleg te plegen en zo steunden ze elkaar in
het geloof.
Als ze hun ware bedoeling bekend maakten, zou hun opdracht zeker tot
mislukken gedoemd zijn. Daarom hielden ze hun identiteit zorgvuldig geheim.
Iedere prediker kende een vak of een beroep en de zendelingen zetten hun

zendingswerk voort terwijl ze zichzelf beschermden door het uitoefenen van een
beroep. Gewoonlijk waren ze handelaar of rondreizend koopman. Ze hadden
zijden stoffen, juwelen en andere goederen bij zich die toen alleen op
verafgelegen markten verkrijgbaar waren. Ze werden met open armen ontvangen
als kooplieden, terwijl ze als zendelingen zouden zijn afgewezen" (Wylie, b. 1,
ch. 7).
Ze zagen voortdurend op naar God voor wijsheid, opdat ze een schat zouden
kunnen aanbieden die kostbaarder was dan goud of edelstenen. Ze hadden
volledige of gedeeltelijke kopieën van de Bijbel bij zich en zodra de gelegenheid
zich voordeed, vestigden ze de aandacht van de klant op deze manuscripten.
Dikwijls konden ze bij de mensen belangstelling wekken om Gods Woord te
lezen en ze lieten graag een gedeelte achter bij degenen die dat verlangden. Het
werk van deze zendelingen begon in de vlakten en dalen aan de voet van de
bergen in hun eigen streek, maar het strekte zich tot ver buiten die gebieden uit.
Op blote voeten en met ruwe kleren die erg te lijden hadden gehad van hun verre
tochten, zoals dat ook het geval was geweest met hun Meester, trokken ze door
steden en drongen door in verafgelegen streken. Overal strooiden ze het kostbare
zaad. Er werden gemeenten gesticht op sommige plaatsen die ze hadden bezocht
en het bloed van de martelaren getuigde voor de waarheid. Op de dag des Heren
zal de rijke oogst aan zielen worden geopenbaard die is binnengehaald door het
werk van deze trouwe mannen. Bedekt en in stilte baande Gods Woord zich een
weg in de christelijke wereld. Het werd met blijdschap in de huizen en harten
van de mensen ontvangen.
Voor de Waldenzen was de Bijbel niet alleen een boek over Gods handelen met
de mens in het verleden en een openbaring van de verantwoordelijkheden en
verplichtingen voor het heden, maar voorzegde het ook de gevaren en de
heerlijkheid van de toekomst. Ze geloofden dat het einde aller dingen nabij was
en wanneer ze de Bijbel onder gebed en met tranen in de ogen bestudeerden,
kwamen zij steeds meer onder de indruk van zijn kostbare uitspraken en van hun
plicht om de zaligmakende waarheid aan anderen bekend te maken.
Zij lazen de duidelijke uiteenzetting over het verlossingsplan op de heilige
bladzijden en zij vonden troost, hoop en vrede in het geloof in Jezus. Naarmate
het licht hun verstand verhelderde en hun harten verblijdde, verlangden ze er
meer naar zijn stralen te laten vallen op de mensen die in de duisternis van de
pauselijke dwalingen leefden.

Zij zagen dat talloze mensen onder leiding van de paus en de priesters tevergeefs
vergiffenis probeerden te krijgen door hun lichaam te pijnigen voor hun zonden.
Daar men ze geleerd had dat ze op hun goede werken moesten vertrouwen om
gered te worden, zagen zij altijd op zichzelf en dachten ze voortdurend aan hun
zondige toestand. Ze meenden dat ze blootgesteld waren aan Gods toorn en
pijnigden daarom hun lichaam en geest, maar vonden toch geen troost. Zo waren
oprechte mensen gekluisterd door de leerstellingen van Rome. Duizenden
verlieten vrienden en verwanten en brachten hun leven door in kloostercellen.
Door voortdurend te vasten, door wrede geselingen, door nachtwaken, door
urenlang geknield te liggen op de koude, vochtige stenen van hun kamer, door
lange bedevaarten, door vernederende boetedoening en verschrikkelijke
folteringen probeerden duizenden mensen tevergeefs een gerust geweten te
krijgen. Velen gingen gebukt onder hun schuldgevoel en werden achtervolgd
door de vrees voor Gods gramschap. Ze bleven lijden totdat hun uitgeputte
lichamen daaronder bezweken en zonder een straaltje hoop in het graf
neerdaalden.
De Waldenzen wilden deze hongerige zielen het levende brood brengen, hun de
vredesboodschap van Gods beloften leren kennen en hen op Christus wijzen als
hun enige hoop op verlossing. Ze meenden dat de leer dat goede werken de
overtreding van Gods wet kunnen goedmaken in strijd was met de Bijbel. Het
vertrouwen op menselijke verdiensten verduistert het inzicht in Christus'
oneindige liefde.
Jezus is juist gestorven als een slachtoffer voor de mensheid, omdat de gevallen
mens uit zichzelf niets kan doen om God gunstig te sterrunen. De verdiensten
van een gekruisigde en opgestane Heiland vormen de grondslag van het
christelijk geloof. Het leven moet even volkomen van Christus afhankelijk zijn
en zijn verbondenheid met Hem moet even innig zijn als die van een
lichaamsdeel aan het lichaam of van een rank aan de wijnstok. Door de leer van
de pausen en priesters waren de mensen het karakter van God en zelfs dat van
Jezus als streng, somber en schrikwekkend gaan beschouwen. De Heiland werd
voorgesteld als Iemand die zó weinig kon meevoelen met de mens in zijn
zondige toestand dat de hulp van priesters en heiligen moest worden ingeroepen.
De Waldenzen die door Gods Woord waren verlicht, wilden deze mensen Jezus
leren kennen als hun meevoelende en liefhebbende Verlosser, die met
uitgestrekte armen allen uitnodigt om tot Hem te komen met hun zondenlast, hun
zorgen en hun moeiten. Zij wilden de hinderpalen uit de weg ruimen die Satan

had opgestapeld, opdat de mensen de beloften niet zouden kennen, en
rechtstreeks tot God zouden komen, hun zonden zouden belijden en vergiffenis
en vrede zouden ontvangen.
De Waldenzische zendeling deelde graag de kostbare waarheid van het evangelie
aan de onderzoekende geest mee. Voorzichtig haalde hij de zorgvuldig
geschreven gedeelten van de Heilige Schrift tevoorschijn. Het was zijn grootste
vreugde hoop te geven aan de oprechte, zondige mens, die alleen een op wraak
beluste God kende die zat te wachten op het uitvoeren van zijn vonnis. Met
bevende lippen en met ogen vol tranen vertelde hij, vaak op zijn knieën, aan zijn
broeders de kostbare beloften die de enige hoop van de zondaar waren. Zo drong
het licht van de waarheid door in veel duistere geesten en verdwenen de wolken
van somberheid totdat de Zon der gerechtigheid in het hart scheen en genezing
bracht met zijn stralen. Vaak werd een bijbelgedeelte op verzoek van de
toehoorder verscheidene keren gelezen, alsof hij er zeker van wilde zijn dat hij
wel goed gehoord had. Men wilde vooral dat deze woorden werden herhaald:
Het bloed van Jezus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde" (l Johannes 1:7), en
Gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zó moet ook de Zoon des
mensen verhoogd worden, opdat een ieder, die gelooft, in Hem eeuwig leven
hebbe" (Johannes 3:14,15).
Velen werden ontnuchterd door de aanspraken van Rome. Ze zagen in hoe
nutteloos de tussenkomst van mensen of engelen was voor de zondaar. Naarmate
het ware licht in hun geest opging, riepen ze verheugd uit: Christus is mijn
priester. Zijn bloed is mijn offer. Zijn altaar is mijn biechtstoel". Zij stelden hun
volle vertrouwen in de verdiensten van Jezus en herhaalden de woorden: Maar
zonder geloof is het onmogelijk (Hem) welgevallig te zijn" (Hebreeën 11:6). Er
is ook onder de hemel geen andere naam aan de mensen gegeven, waardoor wij
moeten behouden worden" (Handelingen 4:12).
De verzekering van de liefde van een Zaligmaker scheen voor sommige van deze
arme, gekwelde zielen gewoon onbegrijpelijk. De opluchting die dat besef met
zich meebracht was zó groot en het licht dat op hen straalde was zó intens dat ze
dachten dat ze in de hemel terecht waren gekomen. Ze legden hun handen vol
vertrouwen in Christus' handen en hun voeten stonden vast op de Rots der
eeuwen. Ze hadden niet de minste vrees voor de dood. Ze zouden nu wel de
gevangenis en de brandstapel verkiezen, als zij daardoor de naam van hun
Verlosser konden eren. Zo werd het Woord van God op verborgen plaatsen te
voorschijn gehaald en gelezen, soms voor één persoon, soms voor een kleine

groep die naar licht en waarheid zocht. Vaak brachten ze zo de hele nacht door.
De verbazing en bewondering van de toehoorders was altijd zó groot dat de
boodschapper van de waarheid vaak het lezen moest stopzetten tot hun verstand
de reddingsboodschap kon begrijpen. Dikwijls stelde men de vraag: Zal God
mijn offer werkelijk aannemen? Zal ik Hem welgevallig zijn? Zal Hij mij
vergeven? Dan werd het antwoord voorgelezen: Komt tot Mij, allen, die
vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven" (Matteüs 11:28).
Zij namen de belofte in geloof aan en men kon het blijde antwoord horen: Geen
lange bedevaarten meer. Geen moeizame tochten naar heilige plaatsen meer. Ik
mag tot Jezus komen zoals ik ben, zondig en onheilig, maar Hij zal het gebed
van de berouwvolle zondaar niet afwijzen. Uw zonden zijn u vergeven". Ook
mijn zonden, zelfs de mijne, kunnen worden vergeven!
Een heilige vreugde vervulde hun harten en ze prezen de naam van Jezus met
lofliederen en gebeden. De gelukkige mensen keerden huiswaarts om het licht te
verspreiden, om hun nieuwe ervaring zo goed als ze maar konden ook aan
anderen te vertellen, om hun te zeggen dat zij de ware, levende Weg hadden
gevonden. Er lag een bijzondere, heilige kracht in de woorden van de Bijbel, die
rechtstreeks sprak tot de harten van hen die naar de waarheid verlangden. Het
was de stem van God, die de mensen die wilden luisteren tot geloof bracht.
De boodschapper van de waarheid ging weer op weg, maar zijn nederigheid,
oprechtheid, ernst en geloofsijver waren nog dikwijls het onderwerp van de
gesprekken. In vele gevallen hadden zijn toehoorders hem niet eens gevraagd
vanwaar hij kwam of waarheen hij ging. Zó overweldigd waren ze, eerst door
verbazing en later door dankbaarheid en vreugde, dat ze er gewoon niet aan
gedacht hadden hem die vragen te stellen. Wanneer ze hem uitnodigden om met
hen mee te gaan naar huis, antwoordde hij dat hij de verloren schapen van de
kudde moest gaan opzoeken. Was hij misschien een engel uit de hemel?",
vroegen zij zich af.
Meestal zagen ze de boodschapper van de waarheid niet terug. Hij was naar
andere streken vertrokken, sleet zijn levensdagen in een donkere kerker;
misschien verbleekte de zon zijn beenderen op de plaats waar hij voor de
waarheid had getuigd. Maar de woorden die hij had achtergelaten, konden niet
worden vernietigd. Ze deden hun werk in de harten van de mensen: de
gezegende resultaten zullen pas in het oordeel ten volle bekend worden.

De Waldenzische zendelingen drongen het rijk van Satan binnen en de machten
van de duisternis werden tot grotere waakzaamheid aangezet. Iedere poging om
de waarheid te verspreiden, werd door de vorst van het kwaad gadegeslagen en
hij wekte vrees in de harten van zijn medewerkers. De roomse leiders zagen in
de arbeid van deze eenvoudige, rondreizende kooplieden een gevaar voor hun
zaak. Als het licht van de waarheid ongehinderd mocht schijnen, zou het de
zware wolken van dwaling, die de mensen in duisternis hielden, kunnen
verdrijven. Het zou de geesten van de mensen naar God alléén kunnen richten en
op den duur een eind maken aan de heerschappij van Rome. Alleen al het
bestaan van dit volk dat het geloof van de eerste christengemeente had
behouden, getuigde voortdurend tegen de afvalligheid van Rome en lokte
daarom de ergste haat en vervolging uit. Hun weigering de Schrift prijs te geven,
was ook een bron van ergernis die Rome niet kon verdragen. Het was Rome's
vast voornemen ze uit te roeien.
Nu begonnen de vreselijke kruistochten tegen Gods volk in hun woonplaatsen in
de bergen. Inquisiteurs werden uitgezonden om hen op te sporen en de
geschiedenis van de onschuldige Abel die door de bloeddorstige Kaïn werd
vermoord, werd vaak herhaald.
Herhaaldelijk werden hun vruchtbare akkers verwoest en hun huizen en kerken
vernield, zodat waar eens bloeiende velden en huizen van onschuldige, hard
werkende mensen waren geweest een woestenij overbleef. Zoals een
uitgehongerd dier wilder wordt bij het proeven van bloed, werd de woede van de
pausgezinden aangewakkerd door het lijden van hun slachtoffers. Vele van deze
getuigen voor een zuiver geloof werden over de bergen heen vervolgd en
opgejaagd in de dalen waar zij zich schuil hielden, omsloten door machtige
bossen en zeer hoge rotsen.
Er kon geen enkele beschuldiging worden ingebracht tegen het zedelijk gedrag
van deze verbannen groep mensen. Zelfs hun vijanden gaven toe dat zij een
vredelievend, rustig en vroom volk waren. Hun enige overtreding was dat zij
God niet wilden dienen zoals de paus dat wilde. En om deze misdaad werden ze
blootgesteld aan elke vernedering, belediging en marteling die de mensen of de
duivelen maar konden bedenken.
Toen Rome eenmaal had besloten de gehate sekte uit te roeien, vaardigde de
paus een bul uit waarin ze als ketters werden veroordeeld en aan de slachting
werden prijsgegeven. (zie Aanhangsel onder Edict tegen de Waldenzen"). Zij

werden er niet van beschuldigd luiaards of oneerlijke en wanordelijke mensen te
zijn. Men verklaarde dat ze een schijn van godsvrucht en heiligheid hadden die
de schapen van de ware kudde verleidde". Daarom gaf de paus het bevel: Als die
kwaadaardige en verfoeilijke sekte van boosdoeners weigert hun geloof af te
zweren, moeten ze als giftige slangen worden verpletterd" (Wylie, b. 16, ch. 1).
Heeft die hooghartige machthebber eraan gedacht dat hij die woorden eens weer
zou horen? Wist hij dat ze zijn opgetekend in de boeken des hemels, om hem bij
het oordeel te worden voorgelegd? Voorwaar, Ik zeg u, in zoverre gij dit aan één
van deze mijn minste broeders hebt gedaan, hebt gij het Mij gedaan" (Matteüs
25:40).
Dit pauselijk document riep alle leden van de kerk op om deel te nemen aan een
kruistocht tegen de ketters. Als aanmoediging om mee te doen aan deze
wreedheden schonk het vergiffenis voor alle kerkelijke straffen en boeten, zowel
de algemene als de bijzondere; het ontsloeg iedereen die deelnam aan de
kruistocht van elke eed die hij mocht hebben afgelegd; het erkende hun
aanspraak op alle eigendommen die ze onrechtmatig hadden verworven; het
beloofde vergiffenis van alle zonden aan iedereen die een ketter zou doden. Het
vernietigde alle contracten die waren opgemaakt ten gunste van één van de
Waldenzen, het gaf de mensen die in dienst van de Waldenzen waren opdracht
hun meesters te verlaten, het verbood iedereen ook maar enige hulp te verlenen
en het gaf iedereen toestemming beslag te leggen op hun eigendom" (Wylie, b.
16, ch. 1). Dit document openbaart duidelijk de geest van de meester achter de
schermen. Wij horen het gebrul van de draak en niet de stem van Christus. De
roomse leiders wilden hun karakter niet in overeenstemming brengen met de
verheven normen van Gods wet, maar stelden naar eigen goeddunken normen
vast en besloten iedereen te dwingen die te volgen, omdat Rome het wilde. De
gruwelijkste treurspelen werden opgevoerd. Corrupte en godslasterlijke priesters
en pausen deden het werk dat Satan hun opdroeg. Barmhartigheid was hun totaal
vreemd. Dezelfde geest die de bloeddorstige Nero ophitste tegen de gelovigen
van zijn dagen, was nu aan het werk om de aarde te bevrijden van hen die God
liefhad.
De vervolgingen waaronder de godvrezende Waldenzen eeuwenlang te lijden
hadden, werden verdragen met een geduld en een standvastigheid die hun
Verlosser eer aandeden. Ondanks de kruistochten en de onmenselijke slachtingen
waaraan ze werden blootgesteld, bleven ze hun zendelingen uitzenden om de
kostbare waarheid te verspreiden. Ze werden de dood ingejaagd, maar hun bloed

bevochtigde het uitgestrooide zaad en de vruchten bleven niet uit. Zo getuigden
de Waldenzen eeuwen voor de komst van Luther voor God. Ze waren over
verscheidene landen verstrooid en plantten het zaad van de Hervorming, die
begon in de tijd van Wyclif, zich uitbreidde en zich verdiepte in de dagen van
Luther en moet worden voortgezet tot het einde der tijden door degenen die
bereid zijn alles te lijden om het woord Gods en het getuigenis van Jezus"
(Openbaring 1:9).("Het Grote Conflict" E.G.White)

5 - John Wyclif
Vóór de Hervorming waren er soms maar heel weinig exemplaren van de Bijbel.
God heeft echter nooit toegelaten dat zijn Woord helemaal verloren ging. Zijn
waarheid zou niet voor altijd verborgen blijven.
God kon de woorden des levens even gemakkelijk van hun ketenen ontdoen als
Hij de deuren van de gevangenis en de ijzeren poorten kon openen om zijn
boodschappers in vrijheid te stellen. In verschillende landen van Europa zette
Gods Geest mensen ertoe aan naar de waarheid te speuren als naar verborgen
schatten". Zij werden door Gods voorzienigheid tot de Schrift gebracht en
bestudeerden haar met de grootste belangstelling. Ze waren bereid het licht tot
elke prijs aan te nemen. Hoewel ze niet alles goed begrepen, slaagden ze er toch
in vele waarheden te ontdekken die onder het stof der eeuwen lagen. Gods
boodschappers gingen voorwaarts, verbraken de ketenen van dwaling en
bijgeloof en riepen de mensen die zo lang in slavernij waren geweest op om
voortaan als vrije mensen te leven.
De Waldenzen hadden de Bijbel in de volkstaal, maar in de rest van Europa heeft
Gods Woord eeuwenlang bestaan in talen die alleen door geleerden konden
worden gelezen. Nu was echter de tijd aangebroken dat de Bijbel zou worden
vertaald en in de verschillende landen in de volkstaal toegankelijk zou zijn voor
alle mensen. Het middernachtelijk duister van deze wereld was voorbij. De uren
van donkerheid verstreken vlug en in vele landen kon men de tekenen zien die
de dageraad aankondigden.
In de veertiende eeuw verrees in Engeland de morgenster van de Hervorming".
John Wyclif was de heraut van de Hervorming in Engeland, maar ook voor de
hele christelijke wereld. Het protest tegen Rome dat hij onder woorden mocht
brengen, zou nooit meer worden onderdrukt. Dit protest was het begin van de
strijd die zou leiden tot de vrijmaking van mensen, kerken en volken.
Wyclif had een degelijke opleiding genoten en hij geloofde dat de vreze des
Heren het begin der kennis is. Op de universiteit was hij bekend om zijn ijver en
godsvrucht, zijn talenten en zijn grondige kennis. In zijn dorst naar kennis
streefde hij ernaar elk vakgebied grondig te beheersen. Hij werd opgeleid in de
scholastische wijsbegeerte, in het canoniek en burgerlijk recht, vooral met
betrekking tot Engeland.

In het werk dat hij later heeft gedaan, is de waarde van de opleiding in zijn jeugd
duidelijk naar voren gekomen. Door zijn grondige kennis van de speculatieve
wijsbegeerte van zijn eigen tijd kon hij haar dwalingen duidelijk aan het licht
brengen en door zijn studie van het nationaal en het kerkelijk recht was hij de
man om zich in te zetten voor burgerrechten en godsdienstvrijheid. Terwijl hij de
wapens die het Woord van God hem ter hand stelde goed kon gebruiken, had hij
zich ook de intellectuele discipline van de scholastiek eigen gemaakt en
beheerste hij de tactiek van de scholastici. Zijn genialiteit en de omvang en
grondigheid van zijn kennis dwongen bij vriend en vijand eerbied af. Zijn
aanhangers stelden met voldoening vast dat hun voorvechter één van de
vooraanstaande geesten van Engeland was en zijn vijanden konden onmogelijk
de zaak van de Hervorming in diskrediet brengen door te wijzen op de
onwetendheid of de zwakheid van haar verdediger. Toen Wyclif nog student was,
begon hij de Bijbel te onderzoeken. In die dagen, toen de Bijbel alleen in de
oude talen bestond, konden geleerden de weg naar de bron van waarheid wel
vinden, maar mensen die niet geschoold waren moesten het maar zonder stellen.
Zo was de weg al gebaand voor Wyclifs toekomstig werk als hervormer.
Geleerden hadden het Woord van God onderzocht en hadden de belangrijke
waarheid van Gods vrije genade, die in de Schrift wordt geopenbaard, leren
kennen. Ze hadden deze waarheid onderwezen en hadden anderen leren luisteren
naar de levende uitspraken van God.
Toen Wyclif de Bijbel begon te onderzoeken, deed hij dat met dezelfde
degelijkheid waarmee hij de scholastische wijsbegeerte had bestudeerd. Tot dat
ogenblik had hij een grote leemte gevoeld die noch zijn scholastische opleiding
noch de leer van de rooms-katholieke kerk had kunnen vullen.
In Gods Woord vond hij wat hij vroeger tevergeefs had gezocht: de openbaring
van het verlossingsplan. Hij leerde ook de waarheid kennen dat Christus de
enige middelaar is tussen God en de mens. Hij stelde zichzelf in dienst van
Christus en besloot de waarheden die hij had ontdekt aan anderen te
verkondigen.
Zoals de hervormers die na hem kwamen, heeft Wyclif bij de aanvang van zijn
werk niet kunnen vermoeden waartoe het zou leiden. Hij viel Rome niet
opzettelijk aan. Maar zijn eerbied voor de waarheid moest hem wel in conflict
brengen met de leugen. Hoe duidelijker hij de dwalingen van het pausdom inzag,
des te vuriger verkondigde hij de leer van de Bijbel. Hij stelde vast dat Rome het
Woord van God had prijsgegeven voor menselijke overlevering.

Onbevreesd beschuldigde hij de priesters ervan de Schrift te hebben verboden.
Hij eiste dat de Bijbel weer aan het volk zou worden gegeven en dat het gezag
van Gods Woord in de kerk zou worden hersteld.
Hij was een bekwaam en oprecht leraar en een welsprekend prediker. Bovendien
waren zijn leer en zijn leven volkomen met elkaar in overeenstemming. Zijn
kennis van de Bijbel, de kracht van zijn betoog, de reinheid van zijn leven en
zijn onwrikbare moed en oprechtheid bezorgden hem algemene achting en
vertrouwen. Velen vonden hun vroeger geloof onbevredigend. Zij zagen de
goddeloosheid in de rooms-katholieke kerk en namen de waarheid die Wyclif
aan het licht bracht met onverholen blijdschap aan. De rooms-katholieke leiders
waren echter buiten zichzelf van woede toen ze vaststelden dat de hervormer
meer invloed had dan zij. Wyclif gaf blijk van scherpzinnigheid bij het
ontdekken van dwalingen en hij viel vele van de misbruiken die door Rome
waren goedgekeurd onbevreesd aan. Toen hij hofkapelaan was, verzette hij zich
moedig tegen de betaling van een schatting die de paus aan de Engelse koning
wilde opleggen en toonde hij aan dat de aanspraken van de paus om macht uit te
oefenen over wereldlijke heersers in strijd waren met de rede en met de
openbaring. Men was zeer verontwaardigd over de eisen van de paus en Wyclifs
leer had grote invloed op de leiders van het land. De koning en de edellieden
waren eensgezind in hun verwerping van de pauselijke aanspraken op
wereldlijke macht en in hun weigering de schatting te betalen. Op die manier
werd een gevoelige slag toegebracht aan de pauselijke heerschappij in Engeland.
De hervormer heeft ook een lange en verbeten strijd gevoerd tegen een ander
kwaad: de bedelorden. De monniken van deze orden waren over heel Engeland
uitgezwermd en brachten de goede naam en de welvaart van het land ernstig in
het gedrang. Hun nadelige invloed was merkbaar in de economie, het onderwijs
en de openbare zeden.
Het luie bedelaarsleven van de monniken maakte niet alleen de bevolking armer,
maar was er ook de oorzaak van dat nuttige arbeid werd veracht. De jeugd werd
het slachtoffer van zedenverval en verdorvenheid. Onder invloed van de
monniken werden velen ertoe overhaald in het klooster te treden om een
monnikenleven te gaan leiden. Ze deden dat niet alleen zonder toestemming van
hun ouders, maar vaak ook buiten hun medeweten en tegen hun uitdrukkelijke
bevelen. Een van de vroegere kerkvaders, die de eisen van het monnikenleven
boven de liefde en de verplichtingen van het kind tegenover de ouders stelde,

zei: Ook al zou uw vader wenend en klagend voor uw deur liggen en ook al zou
uw moeder u de schoot die u gedragen heeft en de borsten die u gezoogd hebben
tonen, moet u ze onder de voet lopen en recht naar Christus gaan". Door deze
monsterachtige onmenselijkheid" zoals Luther het later zou noemen die meer
weg had van de wolf en de tiran dan van de christen en de mens", werden de
harten van de kinderen tegen hun ouders verhard (Barnas Sears, The Life of
Luther, pp.70,69) Zo stelden de rooms-katholieke leiders, net zoals de Farizeeën
in het verleden, het gebod van God buiten werking door hun eigen overlevering.
Zo werden gezinnen uit elkaar gerukt en werden ouders van hun kinderen
beroofd.
Zelfs de studenten aan de universiteiten werden door de valse voorstelling van
de monniken misleid en ertoe overgehaald tot hun orde toe te treden. Velen
hadden later spijt van deze stap wanneer het tot hen doordrong dat ze hun eigen
leven hadden verknoeid en hun ouders verdriet hadden aangedaan. Maar
wanneer ze eenmaal in de val zaten, was het onmogelijk weer vrij te komen.
Veel ouders weigerden uit vrees voor de monniken hun kinderen naar de
universiteit te sturen. Er kwamen aanzienlijk minder studenten naar de grote
universiteitssteden. De colleges" kwijnden weg en onwetendheid vierde hoogtij.
De paus had deze monniken de bevoegdheid gegeven biecht te horen en
vergiffenis te schenken. Dit werd een bron van veel kwaad. Daar deze monniken
erop belust waren hun eigen winst te vergroten, waren ze zo bereid vergiffenis te
schenken dat allerlei misdadigers zich tot hen wendden, met het gevolg dat de
ergste misdaden snel toenamen. De zieken en armen werden aan hun lot
overgelaten, terwijl de gaven die hun nood hadden kunnen lenigen aan de
monniken werden gegeven. De monniken persten de mensen met bedreigingen
aalmoezen af en hekelden de goddeloosheid van degenen die het aandurfden
geen geld aan hun orde af te staan. Ondanks hun gelofte van armoede nam de
rijkdom van de monniken zienderogen toe en de armoede van het volk ging
steeds schriller afsteken bij hun prachtige gebouwen en rijk gedekte tafels.
Terwijl zij hun tijd in weelde en genot doorbrachten, zonden ze achterlijke
mannen rond die alleen wonderverhalen en legenden konden opdissen en
moppen konden tappen om het volk te vermaken zodat ze nog meer onder de
knoet van de monniken kwamen. Zo behielden de monniken hun greep op de
bijgelovige massa. Ze leerden de mensen dat alle godsdienstige plichten vervuld
waren wanneer men het oppergezag van de paus erkende, de heiligen aanbad en
schenkingen deed aan de monniken. Ze beweerden dat dit voldoende was om
een plaats in de hemel te verdienen.

Geleerde en vrome mannen hadden tevergeefs geprobeerd een hervorming in
deze kloosterorden door te voeren, maar Wyclif met zijn scherp doorzicht pakte
het kwaad bij de wortel aan en zei dat het stelsel op zichzelf verkeerd was en dat
het moest worden afgeschaft. De mensen begonnen vragen te stellen en te
onderzoeken. Toen de monniken door het land trokken om pauselijke aflaten te
verhandelen, begonnen velen te twijfelen aan de mogelijkheid vergiffenis met
geld te kopen en zij vroegen zich af of ze niet beter vergiffenis van God zouden
afsmeken dan van de paus van Rome (zie Aanhangsel onder Aflaten").
Velen werden verontrust door de schraapzucht van de monniken, wier hebzucht
niet te bevredigen was. De mensen zeiden: De monniken en priesters van Rome
vreten ons op als de kanker. God moet ons van hen bevrijden of wij gaan ten
onder" (D'Aubigné, b.17, ch.7).
Om hun geldgierigheid te verdoezelen, beweerden de monniken dat ze het
voorbeeld van de Heiland volgden en zeiden dat Jezus en zijn discipelen in leven
waren gehouden door de gaven van het volk. Deze bewering deed echter afbreuk
aan hun zaak, want velen gingen toen zelfde Bijbel onderzoeken om de waarheid
te ontdekken - een gevolg dat Rome allesbehalve aanstond. De geesten van de
mensen werden gericht naar de Bron der waarheid, die Rome juist wilde
verbergen.
Wyclif begon traktaten tegen de monniken te schrijven en uit te geven. Hij wilde
niet zozeer met hen in discussie treden, maar probeerde vooral de aandacht van
de mensen bij de leer en de Schrijver van de Bijbel te bepalen. Hij zei dat de
paus niet méér recht had om vergiffenis te schenken en mensen in de ban van de
kerk te doen dan de gewone priesters en dat niemand echt geëxcommuniceerd
kon worden, tenzij hij eerst het oordeel Gods over zich had gebracht. Dit was de
beste methode die Wyclif kon gebruiken om het enorme stelsel van geestelijke
en wereldlijke heerschappij omver te werpen, een stelsel dat de paus in het leven
had geroepen en de zielen en lichamen van miljoenen mensen gevangen hield.
Weer werd er een beroep gedaan op Wyclif om de rechten van de Engelse kroon
te verdedigen tegen de onrechtmatige aanspraken van Rome. Hij werd benoemd
tot ambassadeur van de koning, bracht twee jaar door in de Nederlanden en
onderhandelde in die tijd met de vertegenwoordigers van de paus. Hij kwam in
contact met geestelijken uit Frankrijk, Italië en Spanje. Hij kon daardoor achter
de schermen kijken en kwam veel dingen te weten die voor hem verborgen
zouden zijn gebleven in Engeland. Hij leerde veel dat waardevol zou blijken te

zijn bij zijn later werk. Door deze vertegenwoordigers van het pauselijk hof
ontdekte hij het ware karakter en de echte doelstellingen van Rome. Hij keerde
naar Engeland terug en verkondigde openlijker en met overtuiging wat hij
vroeger al had onderwezen. Hij zei dat hebzucht, trots en misleiding de goden
van Rome waren.
In één van zijn traktaten schreef hij het volgende over de paus en zijn
geldinzamelaars: Ze halen alles uit ons land wat arme mensen nodig hebben om
in leven te blijven. Jaarlijks halen ze ook vele duizenden uit de schatkist van de
koning voor sacramenten en geestelijke zaken. Dit is gewoon de verderfelijke
ketterij die simonie heet. Ze laten de hele christenheid deze ketterij goedkeuren
en in standhouden. Ook al had ons koninkrijk een grote berg goud en niemand
nam er iets van, behalve de geldinzamelaars van deze hooghartige, wereldse
priester, dan zou deze berg na verloop van tijd opraken, want hij blijft geld uit
ons land wegzuigen en wij krijgen alleen Gods vloek voor zijn simonie" (John
Lewis, History of the Life and Sufferings of J. Wyclif, p.37).
Kort na zijn terugkeer in Engeland werd Wyclif door de koning benoemd tot
pastoor van Lutterworth. Dit betekende dat de vorst hem de duidelijke woorden
die hij had gesproken zeker niet had kwalijk genomen. Wyclifs invloed was
merkbaar in de beslissingen van het hof en in het godsdienstonderricht dat aan
het volk werd gegeven.
Het duurde dan ook niet lang of de pauselijke banbliksems werden naar hem
geslingerd. Er werden drie bullen naar Engeland gezonden: één naar de
universiteit, één naar de koning en één naar de prelaten. In alle drie werd geëist
dat er onmiddellijk afdoende maategelen zouden worden genomen om de
ketterse leraar het zwijgen op te leggen (Augustus Neander, General History of
the Christian Religion and Church, period 6, sec.2, pt.I, par.8). (Zie ook
Aanhangsel onder Wyclif).
Nog vóór de aankomst van de bullen hadden de bisschoppen in hun ijver Wyclif
al voor hun raad gedaagd om zich te verantwoorden. Maar twee van de
machtigste prinsen in het rijk gingen met hem mee naar de rechtbank en de
mensen die buiten het gebouw stonden en naar binnen stormden, joegen de
rechters de schrik zó op het lijf dat het proces werd verdaagd. Zo kon Wyclif in
vrede zijn gang gaan. Kort daarna stierf Edward III, die de prelaten op zijn oude
dag tegen de hervormer probeerden op te hitsen. Wyclifs vroegere beschermheer
werd regent over het koninkrijk. Maar toen de bullen aankwamen, kreeg

Engeland het onvoorwaardelijke bevel de ketter aan te houden en gevangen te
zetten. Zulke maatregelen riepen onmiddellijk beelden van de brandstapel op.
Het scheen bijna zeker dat Wyclif spoedig het slachtoffer van de wraak van
Rome zou worden. Maar Hij die tot Abram had gezegd: Vrees niet, Abram, Ik
ben uw schild" (Genesis 15:1), strekte zijn hand weer uit om zijn dienaar te
beschermen. Niet de hervormer stierf, maar de paus die Wyclif ter dood wilde
laten brengen. Gregorius XI stierf en de geestelijken die waren samengekomen
voor het proces van Wyclif gingen uiteen.
God leidde de gebeurtenissen nog verder zodat de Hervorming kon uitgroeien.
Na de dood van Gregorius werden er twee rivaliserende pausen gekozen. Twee
vijandige machten, die allebei onfeilbaar beweerden te zijn, wilden nu
gehoorzaamheid afdwingen. (Zie Aanhangsel onder Onfeilbaarheid"). Ze riepen
hun volgelingen op om hen te helpen in de oorlog tegen hun concurrent. Beiden
zetten hun eisen kracht bij door het uitspreken van krachtige banvloeken tegen
hun tegenstanders enerzijds en van beloften voor een hemelse beloning aan hun
medestanders anderzijds. Dit voorval verzwakte het pausdom ten zeerste.
De elkaar bestrijdende partijen hadden de handen vol met het bekampen van
elkaar en Wyclif werd enige tijd met rust gelaten. Banvloeken en
beschuldigingen vlogen over en weer. Er werd zeer veel bloed vergoten om hun
tegenstrijdige eisen kracht bij te zetten. Misdaden en schandalen rolden als een
vloedgolf over de kerk. Intussen had de hervormer zich teruggetrokken in de
stilte van zijn parochie te Lutterworth en deed alles om de mensen van de elkaar
bestrijdende pausen af te keren en wees hen op Jezus, de Vredevorst.
Dit schisma en al de strijd en corruptie die ermee gepaard gingen baanden de
weg voor de Hervorming, omdat de mensen de ware aard van het pausdom
gingen inzien. In een traktaat dat hij uitgaf onder de titel On the Schism of the
Popes" (Over het Schisma der Pausen) riep Wyclif de mensen op om er eens
over na te denken of die twee priesters geen gelijk hadden wanneer ze elkaar de
Antichrist noemden. Hij zei: God wil de duivel niet langer door één priester laten
regeren, maar... Hij heeft een scheuring teweeggebracht tussen de twee, zodat de
mensen door Christus allebei makkelijker kunnen overwinnen (K. Vaughan, Life
and Opinions of John Wycliffe, vol.2, p.6).
Wyclif predikte net zoals Jezus het evangelie aan de armen. Hij naam er geen
genoegen mee dat het licht alleen in hun eenvoudige woningen in zijn eigen
parochie te Lutterworth scheen. Hij besloot dat het naar alle delen van Engeland

moest uitstralen. Om dit plan uit te moeren vormde hij een groep predikers eenvoudige, godvruchtige mannen, die de waarheid liefhadden en niets vuriger
wensten dan haar aan anderen bekend te maken. Deze mannen gingen naar alle
delen van het land en predikten op marktpleinen, in de straten van grote steden
en op landwegen. Ze zochten bejaarden, zieke en arme mensen op en
verkondigden het goede nieuws van Gods genade. Wyclif predikte als hoogleraar
in de theologie te Oxford het Woord Gods in de collegezalen van de universiteit.
Hij verkondigde de waarheid zo getrouw aan zijn studenten dat hij de titel the
gospel doctor" (de leraar van het evangelie) kreeg. De vertaling van de Bijbel in
de volkstaal, het Engels, zou echter zijn levenswerk worden. In een publikatie,
On the Truth and Meaning of Scripture" (Over de Waarheid en de Betekenis van
de Schrift), zei hij dat hij de Bijbel wilde vertalen, zodat iedereen in Engeland
over Gods wonderen zou kunnen lezen in zijn eigen taal.
Plotseling moest zijn werk worden stopgezet. Hoewel hij nog geen zestig was,
hadden het zware werk, de studie en de aanvallen van zijn vijanden zijn krachten
ondermijnd en hem vóór zijn tijd oud gemaakt. Hij leed aan een ernstige ziekte.
De monniken waren erg blij toen ze dat nieuws hoorden. Ze dachten dat hij nu
wel spijt zou hebben van het kwaad dat hij de kerk had aangedaan en haastten
zich naar zijn ziekbed om zijn schuldbelijdenis te horen. De vertegenwoordigers
van de vier kloosterorden en vier ambtenaren stonden rond het bed van de man
die volgens hen op sterven lag. Ze zeiden: De dood ligt op uw lippen. Geef uw
fouten toe en herroep in onze tegenwoordigheid alles wat u gezegd heeft en ons
geschaad heeft". De hervormer luisterde zonder een woord te zeggen. Toen
vroeg hij zijn verzorger hem te laten opzitten in zijn bed. Terwijl zij op zijn
herroeping stonden te wachten, keek hij hen recht in de ogen en sprak met de
krachtige stem die hen al zo dikwijls had doen beven: Ik lig helemaal niet op
sterven. Ik blijf leven en zal nogmaals de boze daden van de monniken aan
iedereen vertellen" (D'Aubigné, b.17, ch.7). Verbaasd en beschaamd haastten de
kloosterlingen zich uit zijn kamer.
Wyclifs woorden werden waarheid. Hij leefde lang genoeg om zijn landgenoten
het machtigste wapen tegen Rome te schenken: hij gaf hun de Bijbel, het door
God aangewezen middel om het volk te bevrijden, te verlichten en te bekeren.
Wyclif moest bij de uitvoering van dit werk veel grote moeilijkheden
overwinnen. Hij zelf leed aan allerlei kwalen. Hij wist dat hij nog maar enkele
jaren had om dit werk te voltooien. Hij zag op welke tegenstand het stuitte, maar
door Gods beloften aangemoedigd, ging hij onverschrokken verder. Hij was
bekwaam, had een rijke ervaring en was door Gods bijzondere voorzienigheid in

leven gehouden en voorbereid voor deze taak, zijn levenswerk. Terwijl er onrust
heerste in de christelijke wereld legde de hervormer zich in zijn pastorie te
Lutterworth toe op zijn uitverkoren taak en lette niet op de stormen die
daarbuiten woedden.
Tenslotte was het werk af: de eerste vertaling van de Bijbel in het Engels. Het
Woord van God was beschikbaar voor Engeland. De hervormer was nu niet meer
bang voor de gevangenis of de brandstapel. Hij had het Engelse volk een licht
geschonken dat nooit meer zou worden uitgedoofd. Door zijn landgenoten de
Bijbel te geven, had hij meer gedaan om de boeien van onwetendheid en zonde
te verbreken en zijn land te bevrijden en te verbeteren, dan ooit was bereikt door
de schitterendste overwinningen op het slagveld. De boekdrukkunst was nog niet
uitgevonden en daarom konden er slechts door moeizame arbeid meer
exemplaren van de Bijbel met de hand worden overgeschreven. De
belangstelling om het boek in eigen bezit te hebben was zó groot dat velen
bereid waren het werk over te schrijven, maar de kopiisten konden nauwelijks
aan de vraag voldoen. Sommige rijke kopers bestelden de hele Bijbel. Anderen
kochten maar een gedeelte. Zo kwam Wyclifs Bijbel spoedig tot in de huizen van
de mensen.
De Bijbel deed een beroep op het verstand van de mensen en bevrijdde hen van
hun slaafse onderwerping aan pauselijke dogma's. Wyclif verkondigde de
typische leerstellingen van het protestantisme: verlossing door het geloof in
Christus en de onfeilbaarheid van de Schrift en de Schrift alléén. De predikers
die hij had uitgezonden, hadden zo'n succes bij de verspreiding van de Bijbel en
de geschriften van de hervormer dat het nieuwe geloof door bijna de helft van de
bevolking van Engeland werd aangenomen.
Het verschijnen van de Bijbel vervulde de kerkelijke overheid met ontzetting. Ze
moesten nu het hoofd bieden aan een instrument dat nog machtiger was dan
Wyclif, een instrument waartegen hun eigen wapens weinig zouden baten. Op
dat ogenblik waren er in Engeland geen wetten die het gebruik of het bezit van
de Bijbel verboden, want de Bijbel was nog nooit in de volkstaal uitgegeven.
Zulke wetten werden later wel ingevoerd en met harde hand toegepast. Intussen
had men ondanks de tegenwerking van de priesters de gelegenheid het Woord
van God te verspreiden.
Weer zette de rooms-katholieke geestelijkheid een samenzwering op touw om de
hervormer het zwijgen op te leggen. Hij werd achtereenvolgens voor drie

rechtbanken gedaagd, maar steeds zonder gevolg. Eerst verklaarde een
bisschoppensynode dat zijn geschriften ketters waren; ze slaagden erin de jonge
koning Richard II voor hun zaak te winnen en konden een koninklijk bevel van
hem loskrijgen waarbij iedereen die de veroordeelde leerstellingen aanhing met
gevangenisstraf werd bedreigd.
Wyclif beriep zich na de uitspraken van de synode op het Parlement. Onbevreesd
daagde hij de kerkelijke overheid voor de nationale raad en eiste een hervorming
van de enorme misbruiken die door de rooms-katholieke kerk werden
goedgekeurd. Hij leverde het overtuigend bewijs van het machtsmisbruik en de
corruptie van de pauselijke stoel. Zijn vijanden werden in verlegenheid gebracht.
Wyclifs vrienden en sympathisanten hadden zich moeten overgeven en men was
er zeker van dat ook de hervormer op zijn oude dag, eenzaam en zonder
vrienden, zou zwichten voor de vereende macht van kroon en mijter. Maar niets
daarvan. De pausgezinden werden verslagen. Het parlement was aangegrepen
door Wyclifs pleidooi en besloot het koninklijk bevel in te trekken. Weer was de
hervormer op vrije voeten. Hij werd voor de derde keer voor de rechtbank
gedaagd. Nu was het voor de hoogste kerkelijke rechtbank in het koninkrijk.
Men zou hier zeker niet mals zijn voor ketters. Hier zou Rome zegevieren, hier
zou er een einde worden gemaakt aan het werk van de hervormer. Tenminste dat
dachten de aanhangers van de paus. Als ze hun zin kregen, zou Wyclif worden
gedwongen zijn leer te herroepen of de rechtszaal verlaten om naar de
brandstapel te gaan.
Maar Wyclif herriep niets. Hij wilde niet huichelen. Onbevreesd bleef hij bij zijn
leer en verwierp de beschuldigingen van zijn vervolgers. Hij cijferde zichzelf,
zijn positie en de omstandigheden gewoon weg en daagde zijn toehoorders voor
Gods rechtbank. Hij woog hun drogredenen en misleidende leerstellingen in de
weegschaal van de eeuwige waarheid. De kracht van de Heilige Geest was
voelbaar in de rechtszaal. De toehoorders waren met stomheid geslagen. Zij
schenen geen kracht meer te hebben om de zaal te verlaten. Als pijlen uit Gods
pijlkoker drongen de woorden van de hervormer in hun harten. Hij beschuldigde
zijn tegenstanders op zijn beurt van ketterij. Hij vroeg hun hoe ze hun dwalingen
durfden verspreiden en waarom ze uit winstbejag Gods genade tot koopwaar
hadden gemaakt.
Tenslotte zei hij: Tegen wie denken jullie dat jullie strijden? Tegen een oude man
aan de rand van het graf? Neen. Tegen de Waarheid. De Waarheid, die sterker is

dan jullie en jullie ook zal overwinnen" (Wylie, b.2, ch.13). Met deze woorden
verliet hij de vergadering en géén van zijn tegenstanders durfde hem tegen te
houden.
Wyclifs taak was bijna volbracht. Hij zou het vaandel van de waarheid dat hij zó
lang had gedragen weldra moeten neerleggen. Maar hij zou nog eens van het
evangelie getuigen. De waarheid zou vanuit de vesting van het koninkrijk der
dwaling worden verkondigd. Wyclif werd gedaagd voor de pauselijke rechtbank
te Rome een rechtbank die al veel bloed van de heiligen had laten vloeien. Hij
was niet blind voor het gevaar dat hem bedreigde, maar hij zou toch op de
dagvaarding zijn ingegaan als een beroerte het hem niet onmogelijk had gemaakt
de reis te ondernemen.
Hoewel men zijn stem in Rome niet zou horen, kon hij per brief spreken en dat
besloot hij dan ook te doen. Vanuit zijn pastorie schreef de hervormer een brief
naar de paus waarin hij eerbiedig en met een christelijke geest de pracht en praal
van de pauselijke stoel scherp veroordeelde.
Hij schreef: Het is voor mij een ware vreugde mijn brief te openen met een
verklaring over het geloof dat ik belijd. Deze verklaring is gericht aan iedereen
en in het bijzonder aan de bisschop van Rome. Aangezien ik veronderstel dat
mijn geloof zuiver en waar is, hoop ik dat hij mijn geloof deelt. Als ik dwaal,
hoop ik dat hij mij zal terechtwijzen.
In de eerste plaats geloof ik dat het evangelie van Christus Gods volledige wet
omvat... Aangezien de bisschop van Rome de plaatsvervanger van Christus op
aarde is, neem ik aan en geloof ik dat hij het meest gebonden is aan die wet van
het evangelie. Want de grootheid van de discipelen van Christus bestond niet in
wereldse waardigheid of eer, maar in de stipte navolging van het leven en de
werken van Christus... Christus was tijdens zijn pelgrimstocht op aarde een zeer
arm man, die alle wereldse macht en eer van de hand wees... Een christen hoeft
de paus of de andere heiligen alleen te volgen voor zover zij de Here Jezus zelf
ook hebben gevolgd, want Petrus en de zonen van Zebedéüs waren God niet
welgevallig toen zij streefden naar de eer van de wereld en Christus' voorbeeld
niet wilden volgen. Daarom mogen wij hen niet in die dwaling volgen...
De paus behoort alle wereldlijke macht over te laten aan de wereldlijke overheid
en hij moet alle leden van zijn geestelijkheid nadrukkelijk daartoe aansporen,
want dat hebben Christus en zijn apostelen ook gedaan. Indien ik op één van

deze punten gedwaald heb, zal ik mij in alle nederigheid aan terechtwijzing
onderwerpen en indien nodig zelfs de doodstraf ondergaan. Ik wilde persoonlijk
voor de bisschop van Rome verschijnen, maar de Here heeft het anders beschikt
en Hij heeft mij geleerd Gode meer gehoorzaam te zijn dan mensen".
Hij eindigde zijn brief met de woorden: Laten wij God bidden dat Hij verder aan
het hart van onze paus Urbanus VI mag werken, opdat hij met zijn geestelijkheid
het leven en de werken van de Here Jezus Christus zou navolgen, dat hij het volk
grondig mag onderwijzen en dat zij hem in alles getrouw mogen volgen" (John
Foxe, Acts and Monuments, vol.3, pp.49,50).
Met die woorden stelde Wyclif de zachtheid en nederigheid van Christus aan de
paus en zijn kardinalen ten voorbeeld. Hij toonde daarbij niet alleen de paus en
zijn aanhangers, maar ook alle christenen, welke tegenstelling er bestond tussen
hen en de Meester, wiens vertegenwoordigers zij beweerden te zijn.
Wyclif was ervan overtuigd dat hij zijn geloof met zijn leven zou moeten
betalen. De koning, de paus en de bisschoppen waren vereend om zijn
ondergang te bewerken en het scheen alsof hij over enkele maanden zeker op de
brandstapel zou staan. Maar zijn moed was ongeschokt. Waarom willen jullie de
kroon van het martelaarschap in verre streken zoeken", zei hij. Predik het
evangelie van Christus aan hooghartige prelaten en je zal zeker een martelaar
worden. Zal ik daarom zwijgen? ... Nooit of te nimmer. Laat de slag maar
komen. Ik ben erop voorbereid" (10 D'Aubigné, b. 17, ch.8).
God beschermde nog altijd zijn boodschapper. De man die zijn hele leven
moedig de waarheid had verdedigd en elke dag zijn leven kon verliezen, zou
geen slachtoffer worden van de haat van zijn vijanden. Wyclif had nooit
geprobeerd zichzelf te beschermen, maar God was zijn beschermer geweest. Nu
zijn vijanden zich zeker waanden van hun prooi, nam de Here hem weg. Hij
stierf in zijn kerk te Lutterworth toen hij de communie zou uitdelen. Hij werd
door een beroerte getroffen en stierf niet lang daarna.
God had Wyclif zijn taak gegeven. Hij had de waarheid in zijn mond gelegd en
een wacht rondom hem gesteld, zodat zijn woorden het volk konden bereiken.
God had zijn leven beschermd en hij kon zijn werk voortzetten totdat het
fundament voor de Hervorming was gelegd. Wyclif leefde in de donkere
Middeleeuwen. Vóór hem was er niemand op wiens werk hij kon bouwen om
zijn hervorming door te voeren. Zoals Johannes de Doper had hij een bijzondere

opdracht: hij was de voorloper van een nieuw tijdperk. Toch was er in de
waarheid die hij naar voren bracht een eenheid en samenhang die de hervormers
na hem niet hebben verbeterd. Sommigen konden hem zelfs een eeuw later niet
evenaren. Het fundament dat hij had gelegd was zo breed, diep en stevig dat zijn
werk niet hoefde te worden overgedaan door de hervormers die na hem kwamen.
De hervormingsbeweging die Wyclif had ingeluid zou het geweten en het
verstand vrijmaken en volken die zo lang vastgeketend waren aan Rome's
zegewagen bevrijden. De beweging vond haar oorsprong in de Bijbel, de bron
van het water des levens dat vanaf de veertiende eeuw onafgebroken heeft
gevloeid.
Wyclif geloofde dat de Heilige Schrift de geïnspireerde openbaring van Gods wil
en de enige maatstaf voor geloof en zeden was. Door zijn opvoeding
beschouwde hij de kerk van Rome als het goddelijke, onfeilbare gezag. Hij had
de algemeen aanvaarde leerstellingen en gebruiken, die duizend jaar oud waren,
zonder kritiek aangenomen. Maar voortaan luisterde hij alleen naar Gods heilig
Woord. Dit was het gezag dat hij aan de mensen voorstelde. Hij wilde dat de
pauselijke uitspraken plaats moesten maken voor Gods uitspraken in zijn Woord,
de enige ware bron van gezag. Hij leerde niet alleen dat de Bijbel de volmaakte
openbaring is van Gods wil, maar ook dat de Heilige Geest zijn enige uitlegger
is en dat iedereen door het onderzoek van de Bijbel zijn plichten zelf moet leren
kennen. Zo leidde hij de mensen af van de paus en de kerk van Rome en
bepaalde hen bij het Woord van God.
Wyclif is één van de grootste hervormers. Weinigen die na hem kwamen hadden
zo'n brede kijk en zo'n heldere geest. Weinigen waren zo vastberaden en moedig
bij het verdedigen van de waarheid.
Deze eerste hervormer was integer, onvermoeibaar in zijn studie en zijn werk.
Hij was door en door eerlijk, betrouwbaar en toegewijd bij zijn pastoraal werk.
Hij had deze eigenschappen ondanks de geestelijke duisternis en het zedenverval
van de tijd waarin hij leefde.
Het karakter van Wyclif getuigt van de opvoedende waarde van de Schrift. Hij
was door de Bijbel gevormd. De inspanning om de grote geopenbaarde
waarheden te begrijpen, schenkt frisheid en kracht aan alle vermogens. Het geeft
een bredere kijk op de dingen, scherpt het waarnemingsvermogen en vormt de
kritische zin.

Het onderzoek van de Bijbel zal meer dan elke andere studie iedere gedachte, elk
gevoel en elk streven veredelen. Het zet aan tot volharding, geduld, moed en
vastberadenheid. Het verfijnt het karakter en heiligt de ziel. Een ernstig en
eerbiedig onderzoek van de Schrift brengt de geest van de onderzoeker in
verbinding met de oneindige Geest. Het vormt mensen met een scherpere en
creatievere geest en met hogere beginselen. Het zal betere resultaten opleveren
dan de beste opleiding waar menselijke inzichten aan ten grondslag lagen. De
dichter van de Psalmen zegt: Het openen van uw woorden verspreidt licht, het
geeft de onverstandigen inzicht" (Psalm 119:130). De leer die Wyclif had
verkondigd, werd nog enige tijd verspreid. Zijn volgelingen, de Wycliffieten of
Lollarden, trokken niet alleen door Engeland, maar gingen ook naar andere
landen en leerden de mensen het evangelie kennen. Nu hun leider er niet meer
was, werkten de predikers met nog grotere ijver dan vroeger. Grote groepen
kwamen samen om naar hun prediking te luisteren. Sommige edellieden en zelfs
de koningen werden bekeerd.
Op veel plaatsen was er een duidelijke verandering merkbaar in de zeden van de
mensen; ook werden de afgodische symbolen van het roomse geloof uit de
kerken verwijderd. Maar het duurde niet lang of een meedogenloze storm van
vervolgingen barstte los over degenen die het gedurfd hadden de Bijbel als hun
enige gids aan te nemen. De Engelse koningen, die erop gebrand waren hun
macht dank zij de steun van Rome uit te breiden, aarzelden geen moment om de
hervormers op te offeren. Voor de eerste keer in de geschiedenis van Engeland
werd de brandstapel ingevoerd voor de volgelingen van het evangelie. De één na
de andere stierf de marteldood. De verdedigers van de waarheid, die vogelvrij
werden verklaard en gemarteld werden, konden hun geroep slechts opzenden
naar de Here Zebaoth. Ze werden achtervolgd als vijanden van de kerk en als
landverraders, maar bleven op verborgen plaatsen preken. Ze vonden zo goed en
zo kwaad als dat ging onderdak bij de armen en hielden zich zelfs in holen en
spelonken schuil.
Ondanks het woeden van de vervolgingen protesteerden ze in de eeuwen die
volgden kalm, oprecht, ernstig en volhardend tegen de heersende geloofsafval.
De christenen uit de vroege tijd kenden de waarheid slechts ten dele, maar ze
hadden Gods Woord lief, gehoorzaamden het en leden geduldig ter wille van de
waarheid.
Velen gaven zoals in de tijd van de apostelen hun aardse bezittingen op voor de

zaak van Christus. Zij die in hun huis konden blijven wonen, waren gastvrij
tegenover hun verbannen broeders en toen ook zij werden verdreven,
aanvaardden zij hun lot met blijdschap. Duizenden die bang waren voor de
woede van hun vervolgers gaven hun geloof op om vrij te zijn en verlieten hun
gevangenissen in boeteklederen om op die manier hun herroeping aan iedereen
bekend te maken. Maar velen, zowel mensen van adel als eenvoudige mensen,
getuigden onbevreesd van de waarheid in hun cellen, in Lollard torens", op de
pijnbank en de brandstapel. Ze waren blij dat zij waardig bevonden waren om
deel te hebben aan zijn lijden".
Het was de pausgezinden niet gelukt met Wyclif te doen wat ze wilden toen hij
nog in leven was en hun haat was niet bevredigd nu hij daar zo rustig in het graf
sliep. Meer dan veertig jaar na zijn dood werden zijn beenderen op bevel van het
concilie van Konstanz opgegraven en in het openbaar verbrand. Zijn as werd in
een nabijgelegen beek uitgestrooid. Een schrijver uit het verleden zegt: Deze
beek voerde zijn as mee in de Avon, de Avon bracht dit in de Severn, de Severn
bracht het in de brede riviermonding en vandaar naar de oceaan. Zo is de as van
Wyclif het symbool van zijn leer, die nu over de hele wereld is verspreid"
(T.Fuller, Church History of Britain, b.4, sec.2, par.54). Zijn vijanden hadden
geen flauw vermoeden van de symbolische betekenis van hun daad.
Onder invloed van de geschriften van Wyclif verwierp Johannes Hus uit
Bohemen vele van de dwalingen van het rooms-katholicisme en begon ook hij
aan zijn hervorming. In deze twee landen, die zo ver uit elkaar liggen, werd dus
het zaad van de waarheid gezaaid. Vanuit Bohemen verspreidde het werk zich
naar andere landen. De geesten van de mensen werden weer bepaald bij het lang
vergeten Woord van God. God trof voorbereidingen voor de Hervorming van de
zestiende eeuw. ("Het grote Conflict" - E.G.White)

6 - Johannes Hus en Hiëronymus van Praag
Het evangelie was al in de negende eeuw in Bohemen verkondigd. De Bijbel
was vertaald en de kerkdiensten werden in de volkstaal gehouden. Maar
naarmate de paus machtiger werd, raakte het Woord van God meer op de
achtergrond. Gregorius VII, die de trots van de koningen wilde breken, was ook
vastbesloten het volk klein te krijgen. Daarom vaardigde hij een bul uit waarin
hij de kerkdiensten in de taal van Bohemen uitdrukkelijk verbood.
De paus beweerde dat Â„het de Almachtige behaagde dat zijn eredienst in een
onbekende taal werd gehouden en dat de overtreding van deze regel al tot veel
kwaad en ketterijen aanleiding had gegeven" (Wylie, b.3, ch.l). Rome beÂsliste
dat het licht van Gods Woord zou worden gedoofd en dat het volk in duisternis
zou worden gedompeld.
Maar God had voor andere middelen gezorgd om de gemeente in stand te
houden. Veel Waldenzen en Albigenzen die door de vervolgingen uit hun
woonplaatsen in Frankrijk en ItaliÃ« waren verdreven, gingen naar Bohemen.
Hoewel ze niet in het openbaar durfden te preken, werkten ze toch ijverig in het
geheim. Zo werd het ware geloof toch van eeuw tot eeuw behouden.
Nog vÃ³Ã³r de tijd van Hus hadden enkele mannen in Bohemen de misbruiken
in. de kerk en de losbandigheid van het volk openlijk veroordeeld. Hun werk had
op vele plaatsen bijval geoogst. De kerkelijÂke overheid was verontrust en
begon de aanhangers van het evangelie te vervolgen. Ze werden door soldaten
opgejaagd wanneer ze in de bossen en bergen hun diensten hielden en velen
werden gedood. Na enige tijd werd bepaald dat iedereen die afweek van het
rooms-katholicisme moest worden verbrand.
De gelovigen die hun leven gaven, hoopten dat het christendom toch de
overwinning zou behalen. Een van de gelovigen die leerde dat de mens alleen
door het geloof in de gekruisigde Heiland kon worden verlost, zei kort vÃ³Ã³r
zijn dood: Â„De woede van de vijanden van de waarheid haalt nu wel de
overwinning op ons, maar zo zal het niet blijven. Uit het gewone volk zal er
iemand opstaan, zonder zwaard en zonder macht, en men zal niets tegen hem
kunnen doen" (Tbid., b.3, ch.l).
De tijd van Luther was nog lang niet aangebroken en toch stond er iemand op

die door zijn getuigenis tegen Rome de volken in beroering zou brengen.
Johannes Hus was de zoon van eenvoudige mensen. Zijn vader stierf toen hij
nog heel jong was en zijn vrome moeder, die onderwijs en godsvrucht als het
kostbaarste in het leven beschouwde, wenste haar zoon dit erfdeel mee te geven.
Hus bezocht eerst de provinciale school en ging toen naar de universiteit in
Praag, waar hij kosteloos mocht studeren. Zijn moeder ging met hem mee naar
Praag. Als arme weduwe kon zij haar zoon geen aardse goederen schenken, maar
toen ze dicht bij de grote stad waren, knielde ze neer naast haar zoon, die geen
vader meer had, en smeekte de zegen van hun hemelse Vader voor hem af. Zijn
moeder kon toen niet vermoeden op welke manier haar gebed zou worden
verhoord. Op de universiteit onderscheidde Hus zich onmiddellijk door zijn
onvermoeibare ijver en zijn snelle vorderingen. Hij won ieders achÂting door
zijn onbesproken levenswandel en zijn vriendelijk, inneÂmend karakter. Hij was
een oprechte aanhanger van de rooms-kathoÂlieke kerk en verlangde vurig naar
de zegeningen die de kerk beweerde te schenken. Hij ging ter gelegenheid van
een jubel feest biechten, betaalde tot de laatste cent uit zijn schamel bezit en nam
deel aan de processies om de beloofde aflaat te verkrijgen. Toen hij afgestudeerd
was, werd hij priester. Hij klom spoedig op en na enige tijd werd hij aan het hof
van de koning verbonden. Aan de universiteit waar hij zijn opleiding had
genoten, werd hij tot hoogleraar en later tot rector benoemd. In korte tijd was de
eenvoudige student die kosteÂloos mocht studeren de trots van zijn land en een
beroemdheid in heel Europa geworden.
Hus begon zijn hervorming echter op een heel ander vlak. Verschillende jaren na
zijn priesterwijding werd hij tot kapelaan van de kapel van Bethlehem benoemd.
De stichter van deze kapel hechtte erg veel belang aan de verkondiging van het
evangelie in de volkstaal. Ondanks het verzet van Rome was het gebruik in
Bohemen niet helemaal afgeschaft. Maar de mensen kenden bijna niets van de
Bijbel en de ergste zonden woekerden onder alle lagen van de bevolking. Hus
veroordeelde dit kwaad onomwonden en beriep zich op het Woord van God om
de beginselen van waarheid en zuiverheid die hij verkondigde, kracht bij te
zetten.
Een burger van Praag - HiÃ«ronymus genaamd - die later zo nauw met Hus
verbonden zou zijn, had bij zijn terugkeer uit Engeland de werken van Wyclif
meegebracht.
De koningin van Engeland, die zich tot de leer van Wyclif had bekeerd, was een

Boheemse prinses en onÂder haar invloed werden de werken van de hervormer
overal in haar geboorteland verspreid. Hus las ze met grote belangstelling. Hij
geÂloofde dat ze waren geschreven door een oprecht christen en hij stond
positief tegenover hervormingen die Wyclif wilde invoeren. Hus was zonder dat
hij er zich van bewust was al een weg ingeslagen die hem steeds verder van
Rome zou verwijderen.
In die tijd waren er twee vreemdelingen uit Engeland in Praag aangekomen:
twee geleerden die het licht hadden ontvangen en het in dit verre land wilden
verspreiden.
Toen zij het oppergezag van de paus openlijk durfden aanvallen, legde de
overheid hun onmiddellijk een spreekverbod op. Ze wilden hun plan echter niet
opgeven en besloten daarom andere middelen te gebruiken. Daar deze predikers
ook kunÂstenaars waren, begonnen ze hun vak te beoefenen. Ze maakten twee
tekeningen op een plein. Een daarvan stelde de intocht van Jezus in Jeruzalem
voor, Â„zachtmoedig en rijdend op een ezel" (MatteÃ¼s 21:5), gevolgd door
zijn leerlingen in versleten kleren en op blote voeten. De andere tekening stelde
een pauselijke processie voor: de paus uitgedost in dure kleren, met de tiara op
zijn hoofd, rijdend op een opgetuigd paard, voorafgegaan door bazuinblazers en
gevolgd door kardinalen en prelaten in prachtige gewaden. Dit was een preek die
iedereen opviel. In dichte drommen kwamen de mensen naar de tekeningen
kijken. De bedoeling kon niemand ontÂgaan en velen werden diep getroffen
door de tegenstelling tussen de zachtmoedigheid en nederigheid van Christus, de
Meester, en de hoogmoed en verwaandheid van de paus, die zich zijn dienaar
noemÂde. Er ontstond grote beroering in Praag en na enige tijd achtten de
vreemdelingen het voor hun eigen veiligheid raadzaam te vertrekken. Maar de
les die zij hadden gegeven, werd niet vergeten. De tekeninÂgen hadden een
diepe indruk op Hus gemaakt en hij besloot de Bijbel en de werken van Wyclif
grondiger te bestuderen. Hoewel hij het toen nog niet eens was met alle
hervormingen die Wyclif wilde invoeren, begon hij het ware karakter van het
pausdom beter te begrijpen en veroordeelde hij de hoogmoed, eerzucht en
corruptie van de kerkelijÂke overheid met meer overtuiging.
Van Bohemen straalde het licht uit naar Duitsland, want door relleÂtjes aan de
universiteit van Praag moesten honderden Duitse studenÂten het land verlaten.
Velen onder hen hadden bij Hus hun eerste bijbelkennis opgedaan en toen ze in
hun land terug waren, verspreidden ze er het evangelie.

Rome werd op de hoogte gesteld van de gebeurtenissen in Praag en Hus moest
kort daarna voor de paus verschijnen. Als hij op de dagvaarding inging, zou hij
zeker ter dood gebracht worden. De koning en de koningin van Bohemen, de
universiteit, leden van de adel en regeringsfunctionarissen richtten gezamenlijk
een oproep tot de paus om Hus toestemming te geven in Praag te blijven en door
bemiddeling van een gevolmachtigde rekenschap af te leggen in Rome. De paus
wees dit verzoek van de hand en liet een onderzoek instellen naar de activiteiten
van Hus, waarna hij hem veroordeelde en de stad Praag in de ban deed.
In die tijd gaf zo'n veroordeling altijd aanleiding tot algemene ontsteltenis. De
plechtigheden die ermee gepaard gingen, moesten de bevolking schrik aanjagen.
Men beschouwde de paus immers als de vertegenwoordiger van God en als de
man die de sleutels van de hemel en de hel in handen had en zowel wereldlijke
als kerkelijke straffen kon opleggen.
Men geloofde dat de hemelpoort gesloten bleef voor mensen uit een gebied
waarover de banvloek was uitgesproken en dat de doden buiten Â„het oord der
gelukzaligen" moesten blijven tot het de paus zou behagen de ban op te heffen.
Alle kerken werden na zo'n verschrikkelijk onheil gesloten. Huwelijken werden
op kerkhoven gesloten. De doden, die niet in gewijde aarde mochten worden
begraven, werden zonder enige begrafenisplechtigheid in de sloten en op de
akkers begraven. Zo probeerde Rome het geweten van de mensen onÂder druk
te zetten met middelen die tot de verbeelding spraken.
De stad Praag was in rep en roer. Een grote groep mensen beschuldigde Hus
ervan de oorzaak van deze rampen te zijn. Ze eisten dat hij aan de wraak van
Rome zou worden overgeleverd. De hervormer trok zich enige tijd terug in zijn
geboortedorp om de storm te laten bedaren. Aan zijn vrienden die hij in Praag
had achtergelaten, schreef hij: Â„Ik heb me uit jullie midden teruggetrokken om
het gebod en het voorbeeld van Jezus Christus te volgen, om de bozen geen
aanleiding te geven zich de eeuwige verdoemenis op de hals te halen en voor de
vromen geen oorzaak van verdriet en vervolging te zijn. Ik heb mij ook
teruggetrokken uit vrees dat goddeloze priesters nog langer de prediking van het
Woord van God blijven verbieden, maar ik heb jullie niet verlaten om Gods
waarheid te verloochenen, want met Gods hulp ben ik bereid daarvoor te
sterven" (Bonnechose, The Reformers Before the Reformation, vol. l, p.87). Hus
bleef doorwerken. Hij reisÂde in de omgeving en preekte voor de mensen, die
graag naar hem kwamen luisteren. Juist door de maatregelen van de paus om het
evangelie te onderdrukken werd de blijde boodschap in ruimere kring verspreid.
Â„Want wij vermogen niets tegen de waarheid, maar wel voor de waarheid." (2

KorintiÃ«rs 13:8).
Â„In dit stadium van zijn loopbaan schijnt Hus een pijnlijke gewetensstrijd te
hebben uitgevochten. Hoewel de kerk hem met haar banbliksems wilde treffen,
verwierp hij haar gezag niet. Hij beschouwde de rooms-katholieke kerk nog
altijd als de bruid van Christus en de paus als de vertegenwoordiger en
plaatsvervanger van God.
Hus bestreed het machtsmisbruik, maar niet het beginsel op zichzelf. Dit leidde
tot een verschrikkelijk conflict tussen zijn overtuiging en de eisen van zijn
geweten. Hij geloofde dat het gezag rechtvaardig en onÂfeilbaar was, maar
vroeg zich af waarom hij zich dan toch verplicht voelde het niet te gehoorzamen.
Hij zag wel in dat hij zondigde als hij gehoorzaamde. Maar waarom leidde
gehoorzaamheid aan een onfeilÂbare kerk tot zo'n dilemma? Hij kon er maar
geen antwoord op vinden. Deze twijfel liet hem geen minuut los.
De beste verklaring die hij toen kon geven was dat de geschiedenis zich
herhaalde: zoals in de tijd van Christus waren de priesters van zijn tijd corrupt
geworden en maakten ze misbruik van hun wettig gezag om onwettige
doeleinden te bereiken. Daarom nam hij voor zichzelf een leidraad aan en
predikÂte die ook aan anderen: hij geloofde dat de voorschriften van de Bijbel
het geweten moeten leiden. Met andere woorden: God, die in de BijÂbel spreekt,
is de onfeilbare gids en niet de kerk, die spreekt bij monde van haar priesters"
(Wylie, b.3, ch.2).
Toen de storm in Praag na enige tijd was geluwd, keerde Hus naar zijn kapel van
Bethlehem terug om met nog meer ijver en moed het Woord van God te
verkondigen. Zijn vijanden waren actief en machtig, maar de koningin en vele
edellieden waren zijn vrienden. Bovendien koos de overgrote meerderheid van
het volk partij voor hem. Velen vergeleken zijn zuivere, positieve leer en zijn
heilig leven met de schandelijke dogma's die de rooms-katholieke kerk
verkondigde en met de hebzucht en de losbandigheid van de priesters. De
mensen beschouwden het als een eer aan de zijde van Hus te staan.
Tot dusverre had Hus de taak alleen op zich genomen, maar nu kreeg hij een
medewerker, HiÃ«ronymus, die tijdens zijn verblijf in Engeland de leer van
Wyclif had aangenomen.
Voortaan waren ze Ã©Ã©n in hun leven en zouden later ook Ã©Ã©n zijn in

hun sterven. HiÃ«ronymus muntte uit door zijn scherpzinnigheid, buitengewone
welsprekendheid en geleerdheid, waardoor hij bij iedereen in de gunst stond.
Hus had echter meer karaktersterkte. Zijn bezonken oordeel hield de impulsieve
geest van HiÃ«ronymus in toom. HiÃ«ronymus gaf zich in oprechte nederigheid
rekenschap van de innerlijke waarde van Hus en volgde zijn raad dan ook op.
Dank zij hun gemeenschappelijke inspanning nam de hervorming snel toe.
God gaf deze uitverkoren mannen een heldere geest en inzicht in vele dwalingen
van Rome. Maar ze kregen niet al het licht dat aan de wereld zou worden
geschonken. Door zijn twee boodschappers leidde God het volk uit de duisternis
van de roomse leer. Ze zouden echter nog vele grote hindernissen op hun weg
tegenkomen en daarom leidde God hen stap voor stap, zodat het hun niet te
zwaar viel. Ze waren er niet op voorbereid al het licht onmiddellijk te ontvangen.
Zoals het volle licht van de middagzon te fel is voor iemand die lang in het
donker heeft gezeten, was het volle licht van de waarheid ook te veel voor hen.
Daarom stemde God zijn openbaringen aan de leiders af op het
bevattingsvermogen van het volk. Van eeuw tot eeuw zouden ze worÂden
opgevolgd door andere trouwe arbeiders die het volk verder zouden leiden op de
weg van de Hervorming. Het schisma in de kerk duurde voort. Drie pausen
wedijverden nu voor het oppergezag. Door hun onderlinge strijd waren misdaad
en onrust schering en inslag in de christelijke wereld. Zij slingerden niet alleen
hun banbliksems naar elkaar, maar grepen ook naar de wapens. Elke partij
probeerde wapens te kopen en huurlingen aan te werven. Daar hadden ze
natuurlijk geld voor nodig. Om daaraan te komen werden aflaten, ambten en
zegeningen van de kerk te koop aangeboÂden (zie Aanhangsel onder
Â„Aflaten").
Ook de priesters die het voorÂbeeld van hun meerderen navolgden, zochten hun
heil in simonie en oorlogvoering om hun mededingers te vernederen en hun
eigen macht te vergroten. Hus veroordeelde deze gruwelen, die in naam van de
godsdienst werden bedreven, met een stoutmoedigheid die met de dag groter
werd. Het volk gaf de roomse leiders openlijk de schuld van de ellende waarmee
de christenheid geplaagd werd.
Weer scheen de stad Praag aan de rand van een bloedig conflict te staan. Zoals
vroeger werd de dienaar van God ervan beschuldigd dat hij Â„IsraÃ«l in het
ongeluk stort" (1 Koningen 18:17). Weer werd de stad in de ban gedaan. Hus
trok zich toen weer terug in zijn geboortedorp. Er kwam een einde aan zijn
trouw getuigenis in de kapel van Bethlehem, die hem zo dierbaar was. Hus zou

zijn actie nog uitbreiden en zich tot de hele christenheid richten voordat hij zijn
leven zou geven als een getuige voor de waarheid.
Om het onheil te herstellen dat Europa in beroering bracht, werd een
oecumenisch concilie bijeengeroepen te Konstanz. Op verzoek van keizer
Sigismund werd het concilie door Ã©Ã©n van de drie wedijverende pausen,
namelijk Johannes XXIII, belegd. Het verzoek viel helemaal niet in goede aarde
bij paus Johannes XXIII (1410-1415), want zijn levenswandel en beleid waren
helemaal niet van dien aard dat hij niet bang hoefde te zijn voor een onderzoek,
ook al was het in handen van geestelijken die het met de eerlijkheid niet zo nauw
namen. Hij durfde zich echter niet tegen de wil van Sigismund te verzetten (zie
Aanhangsel onder Â„Het Concilie van Konstanz").
De belangrijkste opdrachten die het concilie moest vervullen, waren het
beÃ«indigen van het schisma en het uitroeien van de ketterij. Daarom werden de
twee tegenpausen en de voornaamste verspreider van de nieuwe opvattingen,
Johannes Hus, opgeroepen. De twee tegenpausen vreesden voor hun veiligheid
en kwamen niet persoonlijk, maar werden door afgevaardigden
vertegenwoordigd.
Paus Johannes, die het concilie bijeen had geroepen, kwam met angstige
voorgevoelens, want hij vermoedde dat de keizer hem wilde afzetten en vreesde
ook rekenschap te moeten afleggen voor het kwaad dat de tiara te schande had
gemaakt en voor de misdaden die hij had gepleegd om de troon te bemachtigen.
Toch deed hij met veel pracht en praal zijn intrede in de stad Konstanz begeleid
door de hoge geestelijkheid en gevolgd door vele hovelingen. Alle geestelijken
en notabelen van de stad en een grote groep inwoners gingen tot buiten de
stadsmuren om hem te verwelkomen. Vier van de belangrijkste gezagsdragers
hielden een goudkleurig baldakijn boven zijn hoofd. VÃ³Ã³r hem droeg men
Â„het heilig sacrament" en de prachtige gewaden van kardinalen en edellieden
zetten het geheel veel luister bij. Intussen naderde een andere reiziger Konstanz.
Hus was zich beÂwust van de gevaren die hem bedreigden. Hij nam afscheid
van zijn vrienden en dacht dat hij ze nooit meer terug zou zien, want hij
vermoedde dat hij naar de brandstapel zou worden gebracht. Hoewel hij een
vrijgeleide van de koning van Bohemen had gekregen en onderÂweg ook
Ã©Ã©n van keizer Sigismund, regelde hij alles met het oog op zijn dood.
In een brief aan zijn vrienden te Praag zei hij: Â„Broeders... Ik vertrek met een
vrijgeleide van de koning om mijn vele doodsvijanden te ontmoeten... Ik

vertrouw helemaal op de almachtige God, op mijn Heiland. Ik hoop dat Hij jullie
vurige gebeden zal verhoren, dat Hij mij zijn voorzichtigheid en wijsheid in de
mond zal leggen, zodat ik tegen hen opgewassen zal zijn, dat Hij mij zijn Heilige
Geest zal schenken om mij in zijn waarheid te versterken, zodat ik moedig
verleidingen, gevangenschap en zo nodig de wrede dood onder ogen kan zien.
Jezus Christus heeft voor zijn beminden geleden. Moet het ons dan verwonderen
dat Hij ons zijn voorbeeld heeft nagelaten, opdat wij alles geduldig zouden
verdragen voor onze eigen zaligheid? Hij is God en wij zijn zijn schepselen; Hij
is de Here en wij zijn zijn dienaren; Hij is de Heer van de wereld en wij zijn
verachtelijke stervelingen. En toch is Hij ter dood gebracht! Waarom zouden wij
dan niet de marteldood sterven, vooral wanneer het lijden ons loutert? Daarom,
geliefden, als mijn dood kan bijdragen tot zijn eer, moeten jullie bidden dat ik
spoedig mag sterven en dat de Here mij in staat mag stellen om al mijn ellende
met goede moed te dragen. Maar als het beter is dat ik bij jullie terugkeer,
moeten wij bidden dat ik onberispelijk mag zijn, dat wil zeggen zonder dat ik
Ã©Ã©n jota van de waarheid van het evangelie heb verzwegen, om mijn
broeders een uitstekend voorbeeld ter navolging te geven. Daarom zullen jullie
mij waarschijnlijk nooit meer in Praag terugzien, maar mocht het de almachtige
God behagen mij bij jullie terug te brengen, laten wij dan met een standvastiger
hart in de kennis van en met liefde voor zijn wet vooruitgaan" (Bonnechose,
vol.1, pp. 147,148).
In een andere brief, gericht aan een priester die een volgeling van het evangelie
was geworden, sprak Hus met grote nederigheid over zijn eigen dwalingen en
beschuldigde hij zichzelf ervan Â„genoegen te hebben beleefd aan het dragen
van dure priestergewaden en uren te hebben verspild aan onbenulligheden". Hij
gaf ook de aangrijpende vermaning: Â„Moge de eer van God en de redding van
zielen je hoofdbekommernis zijn en niet het bezitten van prebenden en
landgoederen. Je moet ervoor oppassen dat je niet meer zorg besteedt aan je huis
dan aan je geestelijk leven. Zorg vooral voor het geestelijk bouwwerk. Wees
vroom en nederig bij de armen en verspil je geld niet aan smulpartijen. Als je je
leven niet betert en je je niet onthoudt van al het overbodige, vrees ik dat je
streng gestraft zal worden, zoals ikzelf... Je kent mijn leer, want ik heb je
daarover al in je jeugd onderricht. Daarom hoef ik je niet meer te schrijven.
Maar ik bezweer je bij de genade van Onze Here mij niet na te volgen in enige
ijdelheid waarin je mij hebt zien vallen". Op de enveloppe schreef hij: Â„Beste
vriend, ik smeek je dit zegel pas te verbreken als je er zeker van bent dat ik dood
ben" (Ibid., vol. l, pp.148,149).

Op zijn reis zag Hus overal aanwijzingen dat zijn leer ingang had gevonden en
dat de mensen gunstig stonden tegenover zijn zaak. Het volk stroomde toe om
hem te ontmoeten en in sommige steden werd hij door de notabelen rondgeleid.
Toen hij in Konstanz aankwam, mocht hij overal vrij rondlopen. Naast het
vrijgeleide van de keizer kreeg hij nog de persoonlijke verzekering van de paus
dat hij zou worden beschermd. Maar ondanks de vele plechtige verklaringen
werd de hervormer kort daarna op bevel van de paus gevangen genomen en in
een afschuwelijke cel opgesloten. Later werd hij naar een burcht op de andere
oever van de Rijn gebracht en daar gevangen gehouden. De paus beleefde niet
veel genoegen aan zijn woordbreuk, want hij werd in dezelfde gevangenis
opgesloten (Ibid., vol. l, p.247).
Het concilie had hem schuldig bevonden aan de gemeenste misdaden: moord,
simonie, ontucht en Â„zonden die men fatsoenshalve niet kan noemen", zoals
het concilie dat uitdrukte. Tenslotte werd hem de tiara ontnomen en kwam hij in
de gevangenis terecht. Ook de tegenpausen werden afgezet en er werd een
nieuwe paus verkozen.
De paus had gruwelen bedreven die erger waren dan de misdaden waarvan Hus
de priesters beschuldigde. Daarom had Hus trouwens aangedrongen op
hervormingen. Toch zou hetzelfde concilie dat de paus had afgezet de hervormer
ter dood laten brengen. De gevangenÂneming van Hus had grote
verontwaardiging uitgelokt in Bohemen.
Machtige edellieden protesteerden met aandrang bij het concilie tegen deze
schanddaad. De keizer, die niet wilde dat een vrijgeleide geschonden werd,
verzette zich tegen de maatregelen die tegen Hus werden genomen. Maar de
vijanden van de hervormer waren boosaarÂdig en vastberaden. Zij deden een
beroep op de vooroordelen van de keizer, op zijn vrees en op zijn geloofsijver.
Met lange uitgewerkte argumenten probeerden zijn vijanden te bewijzen Â„dat
men zijn woord niet hoefde te houden tegenover ketters of personen die van
ketterij worden verdacht, ook al hebben ze een vrijgeleide van de keizer en van
de koningen" (Jacques Lenfant, History of the Council of Con-stance, vol. l,
p.516).
En ze kregen wat ze wilden. Verzwakt door ziekte en gevangenschap, door de
vochtige, verpeste lucht in zijn cel en door de koorts die hem bijna het leven
kostte, werd Hus tenslotte voor het concilie gebracht. Geketend stond hij voor de

keizer, die op zijn eer en goede trouw plechtig had beloofd hem te zullen
beschermen. Tijdens het langdurig verhoor hield Hus onwrikbaar vast aan de
waarheid en in aanwezigheid van alle gezagsÂdragers van Kerk en Staat
protesteerde hij plechtig en oprecht tegen de corruptie van de kerkelijke
overheid. Toen hij moest kiezen tussen het herroepen van zijn leer en de
brandstapel verkoos hij de marteldood.
Gods genade gaf hem kracht. Tijdens zijn wekenlange lijdensweg vÃ³Ã³r het
eindvonnis werd hij van hemelse wede vervuld. In een brief aan een vriend zei
hij: Â„Ik schrijf deze woorden in de gevangenis, met mijn handen in boeien
geslagen in afwachting van mijn doodvonnis dat morgen wordt uitgesproken...
Als wij elkaar door Christus' genade terugzien in de heerlijke vrede van het
eeuwige leven, zal het je duidelijk worden hoe barmhartig God is geweest en hoe
Hij mij heeft geholpen in alle verleidingen en beproevingen" (Bonnechose,
vol.2, p.67). In zijn donkere cel kwam Hus tot de overtuiging dat het ware geloof
zou overwinnen. Hij droomde vaak van de kapel te Praag, waar hij het evangelie
had verkondigd. Hij zag hoe de paus en de bisschoppen de afbeeldingen van
Christus die hij op de muren had geschilderd uitwisten. Â„Deze droom ontstelde
hem, maar de volgende dag droomde hij dat vele schilders weer nieuwe
afbeeldingen in nog fellere kleuÂren op de muren aanbrachten. Zodra hun werk
afwas, riepen de schilders, die in een grote menigte stonden: Â„Laat de pausen
en bisschoppen nu maar komen! Zij zullen ze nooit meer uitwissen!"
Toen de hervormer zijn droom vertelde, zei hij: Â„Ik ben er zeker van dat het
beeld van Christus nooit meer zal worden uitgewist. Ze willen het vernietigen,
maar het zal weer in alle harten worden gegrift door predikanten die veel
bekwamer zijn dan ik" (D'AubignÃ©, b. 1, ch.6).
Hus verscheen voor de laatste keer voor het concilie. Er waren vele illustere
persoonlijkheden op de vergadering: de keizer, de vorsten van het keizerrijk, de
koninklijke afgevaardigden, kardinalen, bisÂschoppen, priesters en een
ontelbare menigte die wilde zien wat er zou gebeuren. Uit alle delen van Europa
waren de getuigen van dit grote offer in de lange strijd voor de gewetensvrijheid
samengekomen.
Toen Hus zijn definitieve beslissing kenbaar moest maken, weigerÂde hij zijn
beginselen te herroepen en met zijn doordringende blik keek hij naar de keizer,
die zo schaamteloos woordbreuk had gepleegd. Hij zei: Â„Ik ben uit vrije wil
voor dit concilie verschenen. De keizer, die hier aanwezig is, had beloofd mij te

beschermen. Ik heb al mijn vertrouwen in hem gesteld" (Bonnechose, vol.2,
p.84). Sigismund bloosde van schaamte toen de hele vergadering naar hem keek.
Toen het vonnis was geveld, begon de plechtigheid om Hus uit het priesterambt
te ontzetten. De bisschoppen staken hun gevangene in priesterkleren. Toen Hus
zijn albe aannam zei hij: Â„Men heeft onze Here Jezus Christus ook in een wit
kleed gestoken toen Herodes Hem naar Pilatus stuurde, omdat men Hem wilde
bespotten" (Ibid., vol.2, p.86).
Toen men Hus nogmaals aanspoorde om zijn leer te herroepen, richtte hij zich
tot de menigte en zei: Â„Hoe zou ik dan naar de hemel kunnen opkijken? Hoe
zou ik al die mensen kunnen aankijken aan wie ik het zuivere evangelie heb
verkondigd? Neen, ik vind hun zaligheid meer waard dan dit arme lichaam dat
nu ten dode is opgeschreven".
De delen van het priestergewaad werden Ã©Ã©n voor Ã©Ã©n verwijderd.
Elke bisschop die aan de plechtigheid deelnam, moest een vloek uitspreken.
Tenslotte zetten zij hem de papieren mijter beschilderd met afschuwelijke
duivels en met het duidelijk leesbare woord Â„Aartsketter", op het hoofd.
Â„Met grote blijdschap wil ik deze kroon van schande dragen om Uwentwil,
Heer Jezus, die voor mij een doornenkroon hebt gedragen", zei Hus.
Toen hij zo was Â„uitgedost", zeiden de prelaten: Â„Nu leveren wij u over aan
de duivel". Terwijl Johannes Hus zijn ogen naar de hemel opsloeg, zei hij: Â„In
uw handen beveel ik mijn geest, want Gij hebt mij verlost" (Wylie, b.3, ch.7).
Toen werd hij aan het wereldlijk gezag overgeleverd en naar de plaats van zijn
terechtstelling gebracht. Er volgde een zeer lange stoet: wapenknechten,
priesters, bisschoppen in dure gewaden en de inwoÂners van Konstanz. Toen hij
aan de paal was vastgebonden en alles in gereedheid was gebracht om het vuur
aan te steken, wees men de martelaar nogmaals op de mogelijkheid dat hij zijn
leven kon redden als hij zijn dwalingen wilde herroepen. Â„Welke dwalingen
moet ik herroepen?", vroeg Hus. Â„Ik weet dat ik mij aan geen enkele dwaling
heb schuldig gemaakt. Ik neem God tot getuige. Met mijn geschriften en preken
heb ik alleen zielen willen redden van zonde en ondergang. Daarom wil ik de
waarheid waarover ik geschreven en gepreekt heb vol blijdschap met mijn bloed
bezegelen" (Ibid., b.3, ch.7).
Toen het vuur rondom hem brandde, zong hij: Â„Jezus, Zone Davids, ontferm U
over mij". Hij hield pas op toen zijn stem voor altijd zweeg.

Zijn moed maakte zelfs op zijn vijanden een diepe indruk. Een vurig aanhanger
van de paus heeft over de marteldood van Hus en HiÃ«ronymus, die hem niet
lang daarna zou volgen, geschreven: Â„Ze waren kalm en vastberaden toen hun
stervensuur naderde. Ze maakten zich gereed voor de brandstapel alsof ze naar
een bruiloft gingen. Zij slaakten geen kreet van pijn. Toen de vlammen
opsloegen, begonnen zij te zingen. De hitte van het vuur kon hun lied nauwelijks
doen ophouden" (Ibid., b.3, ch.7).
Toen het lichaam van Hus helemaal was verast, werden zowel de as als de grond
waarop hij had gestaan in de Rijn uitgestrooid en naar zee gevoerd. Zijn
vervolgers dachten dat zij toen ook de waarheid die hij had verkondigd hadden
uitgeroeid. Ze beseften niet dat de as die naar zee werd gevoerd, zou zijn als
zaad dat over alle landen wordt uitgestrooid en in landen die toen nog niet
ontdekt waren overvloedig vrucht zou dragen en voor de waarheid zou getuigen.
De stem die in de conciliezaal te Konstanz had gesproken zou in de komende
eeuwen weerklinken. Hus is dood, maar de waarheid waarvoor hij stierf zal
blijven bestaan. Zijn voorbeeld van geloof en vastberadenheid zou talloze
mensen moed geven om de waarheid te blijven verdedigen ook wanneer ze met
foltering en met de dood werden bedreigd. Zijn terechtstelling had de gehele
wereld getoond hoe wreed Rome eigenlijk is. De vijanden van de waarheid
hadden zonder dat ze het beseften bijgedragen tot de vooruitgang van de zaak
die ze tevergeefs probeerden te vernietigen.
Maar er zou nog een andere brandstapel te Konstanz worden opgericht. Een
andere martelaar zou ook met zijn bloed voor de waarheid getuigen.
HiÃ«ronymus had Hus moed ingesproken toen hij naar het concilie vertrok. Hij
zei dat hij hem persoonlijk te hulp zou komen als hij in gevaar verkeerde. Toen
hij hoorde dat de hervormer gevangen genomen was, wilde de trouwe volgeling
onmiddellijk doen wat hij beloofd had. Hij vertrok met Ã©Ã©n reisgezel en
zonder vrijgeleide naar Konstanz. Toen hij daar aankwam, besefte hij dat hij
zichzelf slechts aan gevaren had blootgesteld zonder ook maar iets voor Hus te
kunnen doen. Hij vluchtte, maar werd op de terugweg gevangen genomen, in
boeien geslagen en door een bende soldaten naar Konstanz teÂruggebracht. Toen
hij de eerste keer voor het concilie verscheen, werden zijn pogingen om te
antwoorden op de beschuldigingen die tegen hem werden ingebracht, overstemd
door gebrul: Â„Naar de brandstapel met hem! Naar de brandstapel!"
(Bonnechose, vol.l, p.234).

Hij werd in een cel opgesloten, vastgeketend in een houding die hem erg veel
pijn deed en op water en brood gezet. Na enkele maanden werd HiÃ«ronymus
door die verschrikkelijke behandeling doodziek. Zijn vijanden vreesden dat hij
door de dood zou ontsnappen en begonnen hem wat menselijker te behandelen.
Toch zou hij een jaar in zijn cel blijven. De dood van Hus had niet het resultaat
opgeleverd dat de aanhangers van de paus ervan hadden verwacht. De schending
van het vrijgeleide had een storm van protest uitgelokt. Het concilie achtte het
daarom raadzaam HiÃ«ronymus niet naar de brandstapel te sturen. Ze wilden
hem zo mogelijk dwingen alles te herroepen. Hij werd voor de vergadering
gebracht en mocht kiezen tussen de openbare erkenning van zijn dwaling of
sterven op de brandstapel. Hij zou het als een zegen hebben beschouwd als hij
was gestorven toen hij pas in de gevangenis was, want hij had vreselijk geleden
tijdens zijn gevangenschap. Maar nu was hij verzwakt door ziekte, door het
harde leven in de gevangenis en door de foltering van angst en onzekerheid. Hij
was gescheiden van zijn vrienden en ontmoedigd door de dood van Hus. Daarom
zwichtte hij: hij stemde ermee in zich aan het concilie te onderwerpen. Hij
beloofde plechtig dat hij het rooms-katholicisme trouw zou blijven en
aanvaardde de beslissingen van het concilie, dat de leer van Wyclif en Hus had
veroordeeld, behalve de Â„heilige waarheden" die hij had onderwezen (Ibid.,
vol.2, p. 141).
Hierdoor probeerde HiÃ«ronymus zijn geweten te sussen en aan zijn
veroordeling te ontkomen. Maar in de stilte van zijn cel besefte hij beter wat hij
had gedaan. Hij dacht aan de moed en trouw van Hus en vergeleek die met zijn
eigen verloochening van de waarheid. Zijn gedachten gingen uit naar de
goddelijke Meester aan Wie hij had beloofd dat hij Hem zou dienen en die voor
hem aan het kruis stierf. VÃ³Ã³r de herroeping had hij ondanks al het lijden
troost gevonden in de zekerheid van Gods genade, maar nu werd hij door
wroeging en twijfel gekweld. Hij wist dat hij nog meer zou moeten herroepen
voor hij in vrede met Rome zou kunnen leven. De weg die hij had ingeslagen,
leidde alleen maar tot volledige afvalligheid. Zijn besluit stond vast. Hij wilde de
Here niet verloochenen om aan een korte lijdensweg te ontkomen.
Kort daarna stond hij weer voor de concilievaders. Zijn onderwerping had de
rechters toch geen voldoening geschonken. Hun bloeddorst, die door de dood
van Hus was geprikkeld, vroeg om nieuwe slachtoffers. HiÃ«ronymus kon zijn
leven alleen redden door een onvoorwaardelijke herroeping van de waarheid.
Maar hij was vastbesloten zijn geloof te belijden en zijn broeder die als een

martelaar was gestorven naar de brandstapel te volgen.
Hij trok zijn vroegere herroeping in en met de dood voor ogen vroeg hij plechtig
toestemming om zich te verdedigen. De prelaten vreesden voor de invloed die
van zijn woorden zou kunnen uitgaan, en wilden dat hij alleen de
rechtvaardigheid van de tegen hem ingeÂbrachte beschuldigingen zou
bevestigen of ontkennen.
HiÃ«ronymus protesteerde tegen zo'n wreedheid en onrechtvaardigheid.
Â„Jullie hebben mij driehonderd veertig dagen lang opgesloten in een
verschrikkelijke, vuile, ongezonde en stinkende cel. Ik had aan alles gebrek.
Jullie roepen mij op om voor het concilie te verschijnen. Jullie luisteren wel naar
mijn doodsvijanden, maar weigeren naar mij te luisteren. Als jullie echt wijs en
verstandig waren, zouden jullie niet onrechtvaardig zijn. Ik ben maar een
zwakke sterveling. Mijn leven is onbelangrijk. Als ik jullie vraag om geen
onrechtvaardig vonnis te vellen, spreek ik niet zo zeer in mijn eigen belang als
wel in jullie beÂlang" (Ibid., vol.2, pp. 146,147). Zijn verzoek werd dan toch
ingewilligd. In aanwezigheid van zijn rechters knielde hij neer en bad om de
leiding van de Heilige Geest bij het uitdrukken van zijn gedachten en bij de
keuze van zijn woorÂden, opdat hij niets zou zeggen dat de waarheid geweld
aandeed of zijn Meester onwaardig was. Op die dag ging de belofte van God aan
de eerste discipelen in vervulling: Â„Gij zult ook geleid worden voor
stadhouders en koningen om Mijnentwil... Wanneer zij u overleveren, maakt u
dan niet bezorgd, hoe of wat gij spreken zult: want het zal u in die ure gegeven
worden wat gij spreken moet; want gij zijt het niet, die spreekt, doch het is de
Geest uws Vaders, die in u spreekt" (MattheÃ¼s 10:18-20).
De woorden van HiÃ«ronymus dwongen zelfs bij zijn vijanden verbazing en
bewondering af. Hij had een heel jaar in de cel gezeten, had niets kunnen lezen
of zien, had lichamelijk en geestelijk veel geleden. Toch bracht hij zijn
argumenten zo duidelijk en overtuigend naar voÂren alsof hij volop de
gelegenheid had gekregen ze voor te bereiden. Hij wees zijn toehoorders op de
lange reeks heilige mannen die door onrechtvaardige rechters waren
veroordeeld. In bijna elke generatie zijn er mannen geweest die de mensen van
hun tijd tot betere gedachten en gevoelens probeerden te brengen, maar daarvoor
werden verÂoordeeld en verbannen. De mensen die na hen kwamen erkenden
echÂter hun verdiensten. Ook Christus werd als een boosdoener door de
onrechtvaardige rechters veroordeeld.

Bij de herroeping van zijn beginselen had HiÃ«ronymus ook toegegeven dat het
vonnis van Hus rechtvaardig was. Nu zei hij dat hij er spijt van had. Hij
verklaarde dat de martelaar een onschuldig en heilig man was: Â„Ik kende hem
al toen hij nog een jongen was. Hij was een voortreffelijk rechtvaardig en heilig
mens. Hij werd veroordeeld hoewel hij onschuldig wasÂ…... Ook ik ben bereid
te sterven: ik schrik niet terug voor martelwerktuigen die door mijn vijanden en
door valse geÂtuigen voor mij in gereedheid zijn gebracht. Maar eens zullen ze
voor de grote God, die niet kan worden bedrogen, rekenschap moeten afÂleggen
voor hun bedrog" (Bonnechose, vol.2, p.151).
HiÃ«ronymus verklaarde dat het hem speet dat hij de waarheid had ontkend en
zei ook: Â„Geen van de zonden die ik sinds mijn jeugd heb gedaan, drukt zÃ³
zwaar op mij en kwelt mijn geweten zÃ³ erg als de zonde die ik hier op deze
ellendige plaats heb bedreven, toen ik instemde met het zeer onrechtvaardige
vonnis dat tegen Wyclif werd uitgesproken en tegen de heilige martelaar
Johannes Hus, mijn leerÂmeester en vriend. Ja, ik belijd uit de grond van mijn
hart en ik verklaar met afschuw dat ik uit vrees voor de dood op een schandelijke
manier bezweken ben en hun leer heb veroordeeld. Ik smeek daarom ... de
almachtige God dat Hij al mijn zonden zou willen vergeven en vooral deze, de
ergste van alle". Hij wees met zijn vinger naar de rechters en zei vastberaden:
Â„Jullie hebben Wyclif en Johannes Hus veroordeeld, niet omdat zij de leer van
de kerk hebben ondermijnd, maar omdat zij het schandelijk gedrag van de
geestelijken hebben veroordeeld - hun pracht en praal, hun hoogmoed en alle
ondeugden van de prelaten en priesters. Wat zij hebben gezegd, kunnen jullie
niet weerleggen. Ik ben het met hen eens".
Hij werd onderbroken. De prelaten waren buiten zichzelf van woeÂde en
brulden: Â„Hebben we nog meer bewijzen nodig? Deze kerel is de
hardnekkigste ketter!" Onberoerd door de storm die opstak, zei HiÃ«ronymus:
Â„Denken jullie soms dat ik bang ben om te sterven? Jullie hebben me een heel
jaar opgesloten in een vreselijke cel die afschuwelijker was dan de dood. Jullie
hebben me wreder behandeld dan een Turk, Jood of heiden en mijn vlees is van
mijn beenderen weggerot. Toch klaag ik niet. Een moedig man doet dat niet. Ik
kan alleen mijn verbazing uitspreken over zo'n barbaarsheid tegenover een
christen" (Ibid., vol.2, pp.151-153).
Opnieuw barstte een storm van woede los. HiÃ«ronymus werd vlug naar de
gevangenis gebracht. Toch waren er sommigen in de vergadeÂring op wie zijn
woorden diepe indruk hadden gemaakt en die zijn leÂven wilden sparen.

Kerkelijke gezagsdragers kwamen hem opzoeken en drongen erop aan dat hij
zich aan het concilie zou onderwerpen. EÃ©n van hen beloofde hem een
schitterende toekomst als hij zijn verÂzet tegen Rome wilde opgeven. Maar
HiÃ«ronymus bleef standvastig zoals zijn Meester toen men Hem de
heerlijkheid van de wereld wilde aanbieden.
Â„Bewijs me uit de Heilige Schrift dat ik dwaal en ik zal mijn dwaÂling
herroepen", zei hij.
Een van de belagers zei: de Heilige Schrift! Moet men dan alles aan de hand van
dat boek beoordelen? Wie kan het begrijpen voordat de kerk het heeft
uitgelegd?"
Daarop antwoordde HiÃ«ronymus: Â„Zijn menselijke overleveringen
geloofwaardiger dan het evangelie van onze Heiland? Paulus heeft de gelovigen
aan wie hij schreef niet aangeraden menselijke overleveringen te volgen, maar
hij zei: 'Onderzoek de Schrift'".
Â„Ketter", was het antwoord. Â„Het spijt me dat ik zo lang met je heb gepraat.
Ik zie dat je een werktuig van de duivel bent!" (Wylie, b.3,ch.l0).
HiÃ«ronymus werd toen ter dood veroordeeld. Hij werd verbrand op dezelfde
plaats waar Hus op de brandstapel had gestaan. Zingend ging hij naar de plaats
van zijn terechtstelling. Zijn gezicht straalde van vreugde en vrede. Zijn blik was
op Christus gericht en de dood had voor hem al zijn verschrikking verloren.
Toen de beul die de brandstapel wilde aansteken achter hem ging staan, zei de
martelaar: Â„Kom maar vÃ³Ã³r mij staan! Steek het vuur aan terwijl ik het zie.
Als ik bang was, zou ik hier niet staan".
De laatste woorden die hij uitsprak toen de vlammen oplaaiden, waren tot God
gericht: Â„Here, almachtige Vader, heb medelijden met mij en vergeef mij mijn
zonden, want Gij weet dat ik altijd uw waarÂheid heb liefgehad" (Bonnechose,
vol.2, p. 168). Zijn stem was niet meer hoorbaar, maar zijn lippen prevelden een
gebed. Toen de martelaar verbrand was, werd zijn as verzameld met de aarde
waarop ze was gevallen en werd zoals die van Hus in de Rijn uitgestrooid.
Zo kwamen Gods trouwe getuigen om het leven. Maar het licht van do waarheid
die ze hadden verkondigd het licht van hun moedig voorbeeld kon niet worden
gedoofd. Zoals men de zon niet in haar loop kan tegenhouden, kan men ook de

dageraad die toen begon aan te breken niet tegenwerken. De terechtstelling van
Hus had een golf van verontwaardiging en afschuw in Bohemen uitgelokt.
Iedereen had de indruk dat hij het slachtoffer van de boosaardigheid van de
priesters en van de onbetrouwbaarheid van de keizer was geworden. Men vond
dat hij de waarheid getrouw had verkondigd en dat het concilie, dat hem had
laten terechtstellen, schuldig was aan moord. Zijn leer kreeg nu meer aandacht
dan ooit tevoren. De werken van Wyclif moesten op bevel van de paus worden
verbrand. Enkele daarvan waren aan de vlammen ontsnapt en werden nu
tevoorschijn gehaald. Ze werden samen met de Bijbel of met de bijbelgedeelten
die het volk bezat, bestudeerd en velen namen het geloof van de hervormers aan.
De moordenaars van Hus bleven niet werkeloos toezien toen zijn opvattingen op
grote schaal werden aangenomen. De paus en de keiÂzer werkten samen om de
beweging de kop in te drukken: De legers van Sigismund vielen Bohemen
binnen.
Maar er stond een bevrijder op. Ziska, die kort na het uitbreken van de oorlog
helemaal blind werd, was Ã©Ã©n van de bekwaamste generaals van zijn tijd.
Hij werd de leider van de Bohemers. Ze vertrouwden op Gods hulp, waren
overtuigd van de rechtvaardigheid van hun zaak en boden weerstand aan de
machtigste legers die tegen hen op de been werden gebracht. Telkens weer
huurde de keizer nieuwe troepen en viel Bohemen binnen, maar elke keer leed
hij een grote nederlaag. De Hussieten waren niet bang voor de dood en niemand
was tegen hen opgewassen. Enkele jaren na het uitbreken van de oorlog stierf de
dappere Ziska. Zijn plaats werd ingenomen door Procopius, een even moedig en
bekwaam generaal en in sommige opzichten een knapper leider.
De vijanden van de Bohemers, die wisten dat de blinde generaal dood was,
dachten dat het ogenblik nu gekomen was om alles wat ze hadden verloren te
heroveren. De paus organiseerde een kruistocht tegen de Hussieten en voor de
zoveelste keer werd een groot leger op de Bohemers losgelaten. Maar ook deze
strijdmacht leed een vreselijke nederlaag.
Er werd een tweede kruistocht georganiseerd. In alle pausgezinde landen van
Europa werden manschappen, geld en munitie bijeengebracht. Velen schaarden
zich achter de banier van de paus in de overtuiging dat ze eindelijk met de
ketterse Hussieten zouden afrekenen.
De enorme strijdmacht was er weer van overtuigd dat ze zou winnen en drong

Bohemen binnen. Het volk sloot zich aaneen om ze te verdrijven. De twee legers
rukten naar elkaar op tot ze alleen nog door de rivier van elkaar werden
gescheiden. Â„De kruisvaarders waren veel talrijker, maar staken de rivier niet
over om te strijden tegen de Hussieten, die ze al zover tegemoet waren gekomen.
Ze stonden de Hussieten aan te gapen, maar zeiden geen woord" (Wylie, b.3, ch.
17). Toen bekroop een geheimzinnige angst het vijandelijke leger. Het trok zich
zonder slag of stoot terug en verspreidde zich alsof het door een verborgen
kracht was verdreven. Het leger van de Hussieten richtte een groot bloedbad aan
onder de vluchtelingen.
Een grote buit viel in handen van de overwinnaars, waardoor de oorlog de
Hussieten niet armer, maar rijker maakte. Enkele jaren later werd er onder een
nieuwe paus nog een kruistocht georganiseerd. Ook nu werden uit alle
katholieke landen van Europa manschappen en middelen bijeenÂgebracht. Er
werd veel voorgespiegeld aan degenen die aan deze gevaarlijke onderneming
wilden deelnemen.
De afschuwelijkste misdaden zouden volledig worden kwijtgescholden. Wie in
de oorlog sneuvelde, zou een rijke beloning in de hemel krijgen en wie de oorlog
overleefde zou op het slagveld met eer en rijkdom worden overladen.
Weer werd er een enorm leger op de been gebracht dat de grens overschreed en
Bohemen binnenrukte. De strijdkrachten van de HusÂsieten trokken zich terug
en lokten de invallers steeds verder het land in, waardoor ze begonnen te geloven
dat ze de overwinning al hadden behaald. Toen hield het leger van Procopius halt
en rukte op naar de vijand om toe te slaan. De kruisvaarders zagen toen in dat ze
een fout hadden gemaakt en wachtten in hun kamp de aanval af. Toen ze het
gedreun van het oprukkende leger hoorden, brak er paniek uit onder de
kruisvaarders, nog voordat de Hussieten te zien waren. Vorsten, generaals en
gewone soldaten wierpen hun wapenrusting weg en sloegen in alle richtingen op
de vlucht. De pauselijke legaat die de invasie leidde probeerde tevergeefs zijn
verschrikte en in de war gebrachte strijdkrachten weer te verzamelen. Hij deed
alles wat hij kon, maar werd door de stroom vluchtelingen meegesleurd. Het
werd een verpletterende nederlaag en weer viel een zeer grote buit in handen van
de overwinnaars.
Zo vluchtte een zeer groot leger van moedige, krijgshaftige en goed geoefende
soldaten dat door de machtigste volken van Europa op de been was gebracht
voor de tweede keer zonder slag of stoot voor de verdedigers van een klein, en

tot op dat ogenblik, zwak volk.
God had zijn kracht weer geopenbaard. De invallers waren verschrikt door de
bovennatuurlijke kracht. De God die de legers van Farao in de Rode Zee had
vernietigd, de legers van Midian verdreef voor Gideon en zijn driehonderd man,
in Ã©Ã©n nacht de strijdkrachten van de trotse AssyriÃ«r had neergeslagen,
had weer zijn hand uitgestrekt om de macht van de verdrukker te vernietigen.
Â„Daar verschrikken zij, terwijl er geen verschrikking is; want God verstrooit
het gebeente van uw belager; gij doet hen beschaamd staan, want God heeft hen
verworpen" (Psalm 53:6).
De pausgezinde leiders die alle hoop hadden opgegeven om nog met geweld te
overwinnen, gingen later met sluwheid te werk. Er werd een overeenkomst
gesloten waarin werd bepaald dat de Bohemers gewetensvrijheid zouden krijgen.
In werkelijkheid werden ze aan de macht van Rome overgeleverd. De Bohemers
hadden vier voorwaarden gesteld om vrede met Rome te kunnen sluiten: De vrije
verkondiging van het evangelie; het recht van de hele gemeente op het brood en
de wijn bij het Heilig Avondmaal en het gebruik van de volkstaal voor
kerkdiensten; de geestelijkheid mocht geen enkel wereldlijk ambt bekleden of
wereldlijk gezag uitoefenen; in geval van een misdrijf mocht alleen een
burgerlijke rechtbank recht spreken over geestelijken en leken. De roomskatholieke leiders stemden er tenslotte mee in Â„dat de vier punten van de
Hussieten werden aanÂvaard, maar dat hun interpretatie, dus hun juiste
betekenis, aan het concilie - met andere woorden aan de paus en de keizer voorbehouÂden bleefÂ” (Wylie, b.3, ch.18). Op deze basis werd een verdrag
gesloten. Rome won door huichelarij en bedrog wat ze niet door strijd had
kunnen bereiken, want door haar interpretatie van de punten van de Hussieten
kon ze, zoals met de Bijbel, de betekenis in haar voordeel verdraaien.
Veel Bohemers begrepen dat de overeenkomst een gevaar betekende voor hun
vrijheid en weigerden ermee akkoord te gaan. Er ontstond tweedracht en
onenigheid. Dit leidde tot onderlinge strijd en bloedvergieten. De edele
Procopius sneuvelde in deze strijd en zo verloren de Bohemers hun vrijheid.
Sigismund, die Hus en HiÃ«ronymus verraden had, werd nu koning van
Bohemen. Hij hield geen rekening met de eed die hij gezworen had om de
rechten van de Bohemers te handhaven en voerde het rooms-katholicisme in.
Zijn onderdanigheid aan Rome bracht hem echter weinig voordeel. Twintig jaar
lang was zijn leven een aaneenschakeling van moeite en gevaar geweest. Zijn

legers waren gedecimeerd en zijn schatkist was leeg door de lange, vruchteloze
strijd. Na Ã©Ã©n jaar aan het bewind te zijn geweest stierf hij. Zijn koninkrijk
was aan de rand van een burgeroorlog en zijn naam was overladen met schande.
Er kwam maar geen einde aan de beroering, de strijd en het bloedvergieten.
Weer vielen vreemde legers Bohemen binnen en door de tweedracht kwam er
nog meer verwarring in het land. De trouwe volgelingen van het evangelie
werden aan bloedige vervolgingen blootgesteld.
Terwijl hun vroegere broeders een overeenkomst met Rome hadÂden gesloten
en haar dwaalleer gretig overnamen, hadden zij die het oude geloof hadden
behouden een afzonderlijke gemeente, de Broedergemeente, gesticht. Hierdoor
haalden zij zich de verwensingen van alle standen op de hals. Toch bleef hun
standvastigheid onwankelbaar. Ze moesten zich in bossen en holen
schuilhouden, maar kwaÂmen samen om de Bijbel te onderzoeken en God te
aanbidden.
Van de boodschappers die in het geheim naar verschillende landen werden
uitgestuurd, hoorden ze dat er hier en daar Â„enkelingen waren die de waarheid
hadden aangenomen, een paar in deze stad en dan weer een paar in een andere
stad; ze stonden zoals zijzelf ook bloot aan vervolgingen. Ze hadden ook
gehoord dat er in de Alpen een oude gemeente was die steunde op de
grondslagen van de Schrift en zich tegen de afgodische misbruiken van Rome
kantte" (Wylie, b.3, ch.19). Dit nieuws werd met grote vreugde ontvangen en de
BroederÂgemeente begon met de Waldenzen te corresponderen.
De Bohemers bleven onwrikbaar trouw aan het evangelie terwijl ze wachtten op
het einde van de nacht van hun vervolgingen. In het donÂkerste uur keken ze
nog naar de horizon zoals mensen die uitkijken naar de dageraad. Â„Ze moesten
in zeer moeilijke tijden leven, maar Â…... zij herinnerden zich de woorden die
Hus vroeger had gesproken en door HiÃ«ronymus waren herhaald: Â„Het zal
nog een eeuw duren eerde dageraad aanbreekt".
Deze woorden waren voor de Taborieten (Hussieten) zoals de woorden van Jozef
tot de stammen die in gevanÂgenschap leefden: Â„Ik ga sterven; God zal zeker
naar u omzien en u uit dit land voeren" (Ibid., b.3, ch.19). Â„Op het einde van de
vijftiende eeuw begonnen de Broedergemeenten langzaam maar zeker te
groeien. Ze konden niet helemaal ongestoord hun gang gaan, maar genoten toch
een betrekkelijke rust. In het begin van de zestiende eeuw waren er in Bohemen

en MoraviÃ« tweehonderd gemeenten" (Ezra Hall Gillett, Life and Times of
John Huss, vol.2, p.570).
Â„ZÃ³ talrijk was het overblijfsel dat aan het vuur en het zwaard was ontÂsnapt
en de dageraad mocht zien die Hus had voorzegd" (Wylie, b.3, Ch.19).

7 - Luther breekt met Rome
Maarten Luther was één van de belangrijkste hervormers die door God werd
uitgekozen om de kerk uit de duisternis van het pausdom naar het licht van een
zuiverder geloof te leiden. Hij was ijverig, enthousiast en toegewijd. Hij vreesde
alleen God en beschouwde de Bijbel als de enige grondslag voor het christelijk
geloof. Hij was de man aan wie zijn tijd dringend behoefte had. Hij werd door
God uitgekozen om de kerk te hervormen en de wereld te verbeteren.
Zoals de eerste discipelen kwam ook Luther uit een arm gezin. Zijn eerste
levensjaren bracht hij door in het eenvoudige huis van zijn ouders op het
platteland. Zijn vader was mijnwerker en moest hard werken om zijn zoon te
laten studeren. Hij wilde dat zijn zoon rechten zou studeren, maar God had de
jonge Luther uitgekozen om te werken aan de grote tempel die zo langzaam in
de loop der eeuwen werd opgetrokken. Ontberingen en strenge tucht waren de
middelen die God gebruikte om hem op zijn belangrijke levenstaak voor te
bereiden.
Luthers vader was intelligent en had een sterke persoonlijkheid. Hij was eerlijk,
vastberaden en integer. Hij was ook consequent en ging recht door zee. Hij
gebruikte zijn gezond verstand en stond daardoor wantrouwig tegenover het
kloosterwezen. Hij was erg boos toen Luther zonder zijn toestemming in het
klooster trad. Het duurde twee jaar eer Luthers vader zich met zijn zoon
verzoende, maar ook toen bleef zijn vader op zijn standpunt staan.
Luthers ouders besteedden veel zorg aan de opvoeding en opleiding van hun
kinderen. Ze wilden hen in de kennis van God opvoeden en hun de christelijke
deugden aanleren. Luthers vader bad vaak in bijzijn van zijn zoon dat de jongen
God trouw mocht blijven en eens zou mogen meewerken aan de verspreiding
van de waarheid. Ondanks het harde leven maakten zijn ouders dankbaar gebruik
van elke gelegenheid die zich voordeed om hun kinderen op moreel en
intellectueel gebied te begeleiden. Zij deden hun uiterste best om hun kinderen
voor te bereiden op een vroom en nuttig leven. Door hun onwrikbaar karakter
waren ze soms te streng. Luther gaf er zich later wel rekenschap van dat zijn
ouders het in sommige opzichten bij het verkeerde eind hadden, maar vond in
hun aanpak meer positiefs dan negatiefs.

Luther werd heel jong naar school gestuurd en werd er met harde hand en zelfs
met geweld behandeld. Zijn ouders waren zó arm dat hij onderweg tussen zijn
ouderlijk huis en zijn school, die in een andere stad lag, gedurende enige tijd zelf
aan de kost moest zien te komen door van deur tot deur te zingen. In die tijd leed
hij vaak honger. De sombere, bijgelovige opvattingen van toen maakten hem
bang. Vaak ging hij verdrietig naar bed en zag hij de toekomst met vrees
tegemoet. De angst sloeg hem om het hart als hij aan God dacht, want hij
beschouwde Hem meer als een hardvochtige, meedogenloze rechter en een
wrede tiran dan als een liefhebbende hemelse Vader.
Ondanks de vele redenen om ontmoedigd te zijn, streefde Luther toch vol
overtuiging naar de hoge morele en intellectuele idealen die hij zich had gesteld.
Hij wilde altijd méér weten en door zijn ernstige instelling en praktische aanleg
had hij meer belangstelling voor degelijkheid en nuttigheid dan voor het
opzienbarende en het oppervlakkige.
Toen hij op achttienjarige leeftijd aan de universiteit van Erfurt ging studeren,
stond hij er financieel veel beter voor dan vroeger en waren zijn vooruitzichten
gunstiger dan in zijn jeugd. Zijn ouders waren door spaarzaamheid en vlijt
welgesteld geworden en konden hem alle hulp bieden die hij nodig had. Onder
invloed van enkele verstandige vrienden waren de negatieve gevolgen van zijn
vroegere opvoeding gedeeltelijk verdwenen. Hij legde zich toe op de studie van
de beste schrijvers, verwerkte vol ijver hun diepste gedachten en wilde de
wijsheid van de wijzen verwerven. Ondanks de harde tucht van zijn vroegere
leraren bleek hij al heel vroeg een veelbelovend student te zijn. Dankzij de goede
begeleiding maakte hij snel vorderingen in zijn studie. Door zijn uitzonderlijk
geheugen, zijn levendige verbeelding, zijn buitengewone intelligentie en zijn
volledige toewijding was hij spoedig één van de beste studenten. De intellectuele
discipline stimuleerde zijn verstand, prikkelde zijn geest en scherpte zijn
kritische zin, zodat hij werd gewapend voor de levensstrijd. Luther leefde in de
vreze des Heren. Daardoor kon hij in het geloof volharden en zich voor God
verootmoedigen. Hij was zich altijd bewust van zijn behoefte aan Gods hulp. Hij
begon elke dag met een gebed en vroeg God voortdurend om leiding en steun.
Hij zei dikwijls: Goed bidden is méér dan de helft van de studie" (1 D'Aubigné,
b.2, ch.2).
Toen Luther eens langs de boekenrekken in de universiteitsbibliotheek liep,
ontdekte hij een bijbel in het Latijn. Zo'n boek had hij nog nooit gezien. Hij wist
zelfs niet dat zoiets bestond. Hij had wel gedeelten uit de evangeliën en de

brieven in de kerk horen voorlezen en had altijd gedacht dat de Bijbel daarmee
volledig was. Voor de eerste keer in zijn leven zag hij het volledige Woord van
God. Met eerbied en verwondering sloeg hij de bladen van het heilig Woord om.
Zijn pols klopte sneller en zijn hart bonsde toen hij de woorden des levens las.
Af en toe stopte hij even en zei: Ik hoop dat God mij zo'n boek zal geven!"
(Ibid., b.2, ch.2).
Engelen stonden naast hem en lichtstralen van Gods troon wezen hem de weg in
de schatkamer der waarheid. Hij was altijd bang geweest dat hij God zou
beledigen, maar nu werd hij zich meer dan ooit bewust van zijn zondige
toestand.
Hij wilde radicaal met de zonde breken en vrede vinden bij God. Daarom besloot
hij in het klooster te treden en monnik te worden. In het klooster moest hij de
meest vernederende en geestdodende karweitjes opknappen. Hij moest van deur
tot deur gaan bedelen. Hij was op een leeftijd gekomen dat de mens erg veel
behoefte heeft aan waardering en begrip. Dit vernederende werk kwetste hem
uitermate, maar hij verdroeg deze vernederingen geduldig omdat hij dacht dat hij
op die manier voor zijn zonden moest boeten.
Zodra hij even vrij was, wijdde hij zich aan de studie. Hij sliep te weinig en
gunde zich nauwelijks tijd om zijn karige maaltijden te gebruiken. Het liefste
wat hij deed was het overdenken van Gods Woord. Hij had een bijbel gevonden
die met een ketting aan de kloostermuur lag. Hij las er vaak in. Naarmate zijn
schuldgevoel groter werd, probeerde hij door zijn eigen goede werken vergeving
te krijgen en rust te vinden. Hij leidde een zeer streng leven en wilde door
vasten, waken en kastijding het kwaad in hem bedwingen, want het
kloosterleven had hem er niet van bevrijd.
Geen offer was hem te groot, als het hem maar van zijn zonden verloste, zodat
hij door God waardig gekeurd" kon worden. Ik was echt een vrome monnik. Ik
hield mij zeer stipt aan de regels van mijn orde. Als een monnik ooit door zijn
eigen goede werken de hemel kon verdienen ,zou ik daar zeker voor in
aanmerking komen.... Als ik nog langer met mijn zelfkastijding was doorgegaan,
zou ik er beslist aan bezweken zijn" (Ibid., b.2, ch.3). Hij verzwakte door de
pijnlijke kastijdingen en viel vaak flauw. Hij is de gevolgen van zijn
zelfdiscipline" eigenlijk nooit helemaal te boven gekomen. Ondanks al zijn
inspanningen vond hij geen rust. Op den duur was hij de wanhoop nabij.

Toen Luther dacht dat zijn geval hopeloos was, gaf God hem een vriend en
helper. De vrome von Staupitz legde hem het Woord van God uit en zei dat hij
zijn aandacht niet meer op zichzelf moest concentreren en niet meer aan de
eeuwige straf op de overtreding van Gods wet mocht denken. Von Staupitz gaf
hem de raad zijn denken te richten op Jezus, zijn Verlosser, die vergeving kon
schenken. Je moet je lichaam niet kastijden omdat je een zondaar bent, maar je
moet tot Jezus gaan. Vertrouw op Hem, op zijn gerechtigheid, op de verzoening
door zijn dood .. Luister naar Gods Zoon. Hij werd mens om je de zekerheid van
Gods genade te geven". Heb Hem lief die jou heeft liefgehad" (Ibid., b.2, ch 4).
Dit zei de boodschapper die hem Gods genade verkondigde. Zijn woorden
maakten diepe indruk op Luther. Na heel veel strijd tegen de dwalingen waar hij
al zo lang in geloofde, kreeg hij steeds meer inzicht in de waarheid en kwam er
een eind aan zijn verwarring.
Luther ontving de priesterwijding en werd daarna hoogleraar aan de universiteit
van Wittenberg. Hij legde zich toe op de studie van de Bijbel in de
oorspronkelijke talen. Hij begon college te geven over de Bijbel en leerde zijn
enthousiast publiek de psalmen, de evangeliën en de brieven kennen.
Von Staupitz, zijn vriend en overste, spoorde hem aan om op de kansel te gaan
en het Woord van God te preken. Luther aarzelde echter omdat hij zichzelf niet
waardig vond om in de naam van Christus tot het volk te spreken. Pas na een
lange strijd ging hij op het verzoek van zijn vriend in. Hij kende de Bijbel toen al
grondig en Gods genade rustte op hem. Zijn welsprekendheid boeide zijn
toehoorders. Door de duidelijkheid en overtuigingskracht waarmee hij de
waarheid verkondigde, kon hij zijn publiek tot andere gevoelens en gedachten
brengen.
Hij was nog een trouwe zoon van de rooms-katholieke kerk en zag dit trouwens
als de enige mogelijkheid. Door Gods voorzienigheid werd hij ertoe gebracht
een voetreis naar Rome te maken. Onderweg nam hij zijn intrek in kloosters. In
Italië verbaasde hij zich over de rijkdom, pracht en weelde die hij in de kloosters
zag. De monniken hadden een vorstelijk inkomen, woonden in mooie kamers,
droegen de duurste mantels en smulden aan een rijk gedekte tafel.
Luther was pijnlijk getroffen door de tegenstelling tussen dit luilekkerland en de
offers en ontberingen in zijn eigen leven. Hij was gewoon verbijsterd.
Toen hij de stad op de zeven heuvels in de verte zag verrijzen, knielde hij diep

ontroerd neer en riep uit: Heilig Rome, ik groet u!" (Ibid., b.2, ch.6). Hij trok de
stad in, bezocht de kerken, luisterde naar de verhaaltjes van de priesters en
monniken en vervulde alle godsdienstige plichten. Overal zag hij dingen die hem
met verbazing en afschuw vervulden. Hij stelde vast dat de geestelijkheid, van
hoog tot laag, in zonde leefde.
Prelaten vonden het niet beneden hun waardigheid allerlei schunnige moppen te
tappen. Luther werd met stomheid geslagen door hun hemeltergend gedrag, dat
ze zelfs tijdens de mis niet konden nalaten. Bij zijn contacten met monniken en
burgers merkte hij dat losbandigheid en uitspattingen welig tierden. Overal waar
hij kwam, vond hij heiligschennis in plaats van heiligheid. Men kan zich gewoon
niet voorstellen welke zonden en gruwelen er in Rome worden bedreven. Men
moet het met eigen ogen zien en met eigen oren horen. Daarom zeggen de
mensen dikwijls: Als er een hel is, dan is Rome erop gebouwd: Het is een poel
van alle denkbare gruwelen" (Ibid., b.2, ch.6). Kort tevoren had de paus een
aflaat beloofd aan iedereen die op zijn knieën de Pilatustrap zou beklimmen.
Volgens de overlevering zou Christus via deze trap naar beneden zijn gegaan
toen Hij de Romeinse rechtszaal verliet; de trap zou later op wonderbaarlijke
wijze van Jeruzalem naar Rome zijn overgebracht. Eens ging Luther op zijn
knieën deze trap op. Plots zei een stem als een donderslag: De rechtvaardige zal
uit geloof leven" (Romeinen 1:17). Hij sprong onmiddellijk overeind.
Beschaamd en vol afgrijzen ging hij zo vlug mogelijk weg.
Deze tekst heeft hem trouwens nooit meer losgelaten. Vanaf dat ogenblik besefte
hij duidelijker dan ooit dat het helemaal geen zin heeft om voor zijn zaligheid op
eigen goede werken te rekenen en begreep hij de noodzaak van een vast geloof
in de verdiensten van Christus. Zijn ogen waren nu voorgoed geopend voor de
misleidingen van het pausdom. Hij keerde Rome letterlijk en figuurlijk de rug
toe. Dit was het begin van de steeds groter wordende kloof tussen hem en de
rooms-katholieke kerk die tenslotte uitliep op een definitieve breuk met Rome.
Na zijn terugkeer uit Rome promoveerde hij tot doctor in de godgeleerdheid aan
de universiteit van Wittenberg. Vanaf dat ogenblik kon hij zich meer dan ooit
toeleggen op het onderzoek van de Bijbel. Hij had zich heilig voorgenomen zijn
geliefkoosd onderwerp, het Woord van God, elke dag van zijn leven grondig te
bestuderen en alleen de Schrift - niet de uitspraken en leerstellingen van pausen in alle getrouwheid te verkondigen. Hij was nu niet alleen monnik en hoogleraar,
maar ook de gezaghebbende verdediger van de Bijbel. God had hem uitgekozen
om de herder te zijn van zijn kudde, die naar waarheid hongerde en dorstte. Hij

verklaarde uitdrukkelijk dat christenen alleen leerstellingen mochten aannemen
die op het gezag van de Heilige Schrift steunden. Deze woorden, die het
grondbeginsel van de Hervorming uitdrukken, ondermijnden de grondslag van
het pauselijk oppergezag.
Luther begreep hoe gevaarlijk het is als menselijke theorieën boven het Woord
van God worden geplaatst. Hij viel de speculatieve wijsbegeerte van de
scholastici onvervaard aan. Hij kantte zich tegen de filosofie en theologie die zó
lang het denken van de mensen hadden beïnvloed. Hij vond ze niet alleen
nutteloos, maar ook gevaarlijk. Hij probeerde zijn toehoorders af te wenden van
de drogredenen van filosofen en theologen en wilde hun aandacht vestigen op de
eeuwige waarheden die de profeten en apostelen hadden verkondigd.
De mensen luisterden aandachtig naar zijn waardevolle boodschap. Zij hadden
zoiets nog nooit gehoord. Het goede nieuws van een liefdevolle Heiland en de
verzekering van vergeving en vrede door zijn verzoenend bloed maakte de
mensen blij en gaf hun een onvergankelijke hoop. In Wittenberg werd een licht
ontstoken dat tot de verste uithoeken van de aarde zou schijnen en tot het einde
der tijden steeds helderder zou stralen.
Licht en duisternis kunnen echter niet samengaan. Waarheid en dwaling zijn
absoluut onverenigbaar. Als men de waarheid verkondigt en verdedigt, valt men
onvermijdelijk het bedrog aan, en omgekeerd. Christus zei: Ik ben niet gekomen
om vrede te brengen, maar het zwaard" (Matteüs 10:34). Enkele jaren na het
begin van de Hervorming zei Luther: God leidt me niet, Hij stuwt me voort. Hij
sleept me mee. Ik ben geen baas meer over mezelf. Ik wil rustig leven, maar
moet van Hem in het strijdperk treden" (D'Aubigné, b.5, ch.2). Hij stond op het
punt dat ook te doen. De rooms-katholieke kerk had Gods genade tot koopwaar
gemaakt. De tafels van de geldwisselaars (Matteüs 21:12) stonden naast haar
altaren. Kopers en verkopers boden luidkeels tegen elkaar op. De paus had geld
nodig voor de bouw van de Sint-Pieterskerk in Rome en bood onder dit
voorwendsel in het openbaar aflaten voor de zonde te koop aan. Met de prijs die
de mensen voor hun zonden betaalden, wilde hij een tempel voor God bouwen
en met het loon van de ongerechtigheid zou hij de hoeksteen leggen! Maar de
middelen die werden gekozen om Rome luisterrijker te maken, brachten een
zware slag toe aan haar grootheid en macht. Hierdoor werd één van de
hardnekkigste en meest succesvolle vijanden van het pausdom tot actie aangezet.
Er ontbrandde een strijd die de pauselijke troon aan het wankelen bracht en de
tiara bijna van het hoofd van de paus stootte.

Tetzel werd door Rome belast met de verkoop van aflaten in Duitsland. Hij was
veroordeeld voor de gemeenste misdaden tegen de samenleving en was schuldig
aan de ergste vergrijpen tegen Gods wet. Hij slaagde er echter in door de mazen
van het net te glippen en werd ingeschakeld om de schraapzuchtige, gewetenloze
plannen van de paus te bevorderen. Hij vertelde zonder enige schaamte de
grofste leugens en diste allerlei verzinsels op om de onwetende, lichtgelovige
massa te misleiden. Als zij Gods Woord hadden zouden zij niet om de tuin zijn
geleid. De mensen mochten de Bijbel echter niet lezen omdat men ze onder het
juk van het pausdom wilde houden om de eerzuchtige leiders machtiger en rijker
te maken, (zie John C. L. Giesiler, A Compendium of Ecclesiastical History,
par.4, sec. l, par.5).
Wanneer Tetzel in een stad kwam, werd hij voorafgegaan door een heraut die
aankondigde: Wij brengen de genade van God en van de heilige Vader"
(D'Aubigné, b.3, ch.l).
Het volk verwelkomde de godlasterende bedrieger alsof hij God zelf was, die uit
de hemel was gekomen. Deze schandelijke handel werd in de kerk gedreven.
Tetzel verkondigde vanaf de kansel dat de aflaten het kostbaarste geschenk van
God waren. Hij beweerde dat elke zonde die een afnemer van zijn aflaatbrieven
later zou begaan, op grond van zijn aflaten zou worden vergeven en dat de
betrokkene zelfs geen berouw hoefde te hebben" (Ibid., b.3, ch.l). Hij gaf zijn
publiek bovendien de verzekering dat de aflaten niet alleen de levenden, maar
ook de doden konden redden. Zodra het geldstuk op de bodem van zijn
geldkoffer zou rinkelen, zou de ziel van degene voor wie men had betaald uit het
vagevuur worden verlost en naar de hemel gaan (zie K. R. Hagenbach, History
of the Reformation, vol. l, p.96).
Toen Simon de tovenaar de apostelen geld aanbood om ook wonderen te kunnen
verrichten, zei Petrus: Uw geld zij met u ten verdërve, daar gij gemeend hebt de
gave Gods voor geld te kunnen verwerven" (Handelingen 8:20). Maar duizenden
gingen gretig op het aanbod van Tetzel in. Goud en zilver vloeiden in zijn
schatkist. Verlossing die men met geld kon kopen, was gemakkelijker dan
wanneer men berouw en geloof moest hebben en zich moest inspannen om de
zonde te weerstaan en te overwinnen (zie Aanhangsel onder De mis").
De leer van de aflaten werd door geleerde en vrome mannen in de roomskatholieke kerk bestreden. Velen hechtten absoluut geen geloof aan beweringen

die zowel in strijd met de rede als met de openbaring waren. Geen enkele prelaat
durfde deze zondige handel te veroordelen. De mensen werden verontrust en
velen vroegen zich bezorgd af of God niet door iemand kon ingrijpen om zijn
kerk te zuiveren. Hoewel Luther nog altijd zeer pausgezind was, vervulden de
godlasterende beweringen van deze aflaatverkopers hem met afschuw. Veel
monniken van zijn eigen orde hadden aflaatbrieven gekocht en gingen naar hun
biechtvader om hun zonden te belijden. Ze wilden de absolutie hebben, niet
omdat zij berouw hadden en hun leven wilden beteren, maar op grond van de
aflaat. Luther weigerde ze echter de absolutie te geven en waarschuwde hen dat
zij in hun zonden zouden sterven als ze geen berouw hadden en hun leven niet
wilden beteren. Verbijsterd keerden ze naar Tetzel terug om zich erover te
beklagen dat hun biechtvader zijn aflaatbrieven niet wilde aannemen. Sommigen
wilden hun geld onmiddellijk terug hebben. Tetzel barstte van woede. Hij sprak
de vreselijkste vloeken uit, liet vuren op de pleinen aansteken en verklaarde dat
de paus hem de opdracht had gegeven alle ketters die zich tegen zijn
allerheiligste aflaten zouden verzetten, te laten verbranden" (D'Aubigné, b.3,
ch.4).
Luther trad toen onbevreesd in het strijdperk als voorvechter van de waarheid.
Hij liet zijn plechtige waarschuwing van de kansel horen. Hij wees het volk op
het weerzinwekkende van de zonde en leerde dat de mens onmogelijk door eigen
werken zijn schuld kan verminderen of aan de straf kan ontkomen. De zondaar
kan alleen gered worden door zijn berouw tegenover God en door geloof in
Christus. De genade van Christus is geen koopwaar, maar een geschenk. Hij gaf
de mensen de raad geen aflaten te kopen, maar hun vertrouwen te stellen in de
gekruisigde Christus. Hij vertelde zijn eigen pijnlijke ervaring toen hij tevergeefs
zijn zaligheid wilde bewerken door zelfkastijding en boetedoening en hij
verzekerde zijn toehoorders dat hij vrede en vreugde had gevonden toen hij zijn
aandacht niet meer op zichzelf concentreerde, maar in Christus geloofde.
Toen Tetzel niet met zijn handel en goddeloze beweringen wilde ophouden
besloot Luther krachtiger te protesteren tegen zijn hemeltergende misbruiken.
Kort daarna kreeg hij daartoe de kans. In de slotkerk van Wittenberg waren er
veel relikwieën die op bepaalde kerkelijke feestdagen aan het volk werden
getoond. Iedereen die op zo'n hoogtijdag naar de kerk ging en biechtte, kreeg
volledige kwijtschelding van zonden. Het volk stroomde op die dagen dan ook
naar de kerk. Eén van de belangrijkste kerkelijke feestdagen, het feest van
Allerheiligen, naderde. De dag vóór het feest liep Luther mee met de mensen die
al op weg waren naar de kerk en plakte zijn vijfennegentig stellingen tegen de

leer van de aflaten op de kerkdeur. Hij verklaarde daarin dat hij bereid was de
volgende dag zijn stellingen op de universiteit te verdedigen tegen alle bezwaren
van opponenten.
Zijn stellingen waren het gesprek van de dag. Ze werden gelezen, herlezen en
overal herhaald. Er was veel opschudding op de universiteit en in de stad. Luther
poneerde dat de bevoegdheid om zonden te vergeven en straffen kwijt te
schelden nooit aan de paus of aan enig ander mens was gegeven. Het systeem
was een klucht, een list om geld af te troggelen door handig misbruik te maken
van de bijgelovigheid van het volk, een plan van Satan om de levens van allen
die zulke leugens willen geloven in het verderf te storten. Hij stelde dat het
evangelie van Christus de kostbaarste schat van de kerk is en dat de genade van
God die daarin geopenbaard wordt overvloedig wordt verleend aan allen die er
in geloof en in ootmoed naar verlangen.
De stellingen van Luther lokten discussie uit, maar niemand durfde op zijn
uitdaging in te gaan. De problemen die hij stelde, werden in enkele dagen tijd
over het hele Duitse rijk verspreid en vonden in enkele weken tijd in heel Europa
weerklank. Veel trouwe rooms-katholieken die het vreselijke zedenverval in de
kerk zagen en betreurden, maar niet wisten hoe ze de voortwoekering ervan
moesten stuiten, namen met grote blijdschap kennis van de stellingen en dachten
dat God nu wel zou ingrijpen en zijn hand zou uitstrekken om de snel wassende
vloed van corruptie die van de pauselijke stoel uitging te keren. De vorsten en
notabelen lachten in hun vuistje omdat de macht die hun het recht ontzegde
tegen haar beslissingen in hoger beroep te gaan, zou worden gekortwiekt. Maar
de aan de zonde verknochte, bijgelovige massa was ontsteld toen de drogredenen
die hun angst hadden gesust, stuk voor stuk werden weerlegd. De sluwe
geestelijken waren woedend omdat ze werden gehinderd in hun pogingen om
misdrijven door de vingers te zien en omdat ze zich ook financieel bedreigd
voelden. Ze staken de koppen bij elkaar om hun zaak te verdedigen. De
hervormer moest het hoofd bieden aan de felle aanvallen van zijn tegenstanders.
Sommigen beschuldigden hem van onbezonnen en impulsief optreden. Anderen
vonden hem arrogant en beweerden dat hij niet door God werd geleid, maar
werd gedreven door hoogmoed en betweterij. Zijn reactie was: Het is een
algemeen bekend feit dat de meeste mensen die met nieuwe ideeën komen als
hoogmoedigen en onruststokers worden beschouwd. Waarom zijn Christus en
alle martelaren ter dood gebracht? Omdat men vond dat ze de wijsheid van hun
tijd verachtten en omdat ze met nieuwe ideeën voor de dag kwamen zonder dat

ze de gezaghebbende instanties eerst om hun zegen hadden gewaagd."
Hij zei ook: Wat ik wil doen, zal niet door menselijke beslissingen, maar door
het besluit van God tot stand worden gebracht. Als God ervoor is, wie kan er dan
tegen zijn? Wie zal dit werk tot een goed eind kunnen brengen als het Gods
goedkeuring niet wegdraagt? Niet mijn wil, niet de hunne, niet de onze, maar uw
wil, o heilige Vader, die in de hemel is" (Ibid., b.3, ch.6).
Hoewel Luther door Gods Geest werd aangezet om tot de hervorming over te
gaan, moest hij veel strijd leveren. De laster van zijn vijanden, hun verkeerde
voorstelling van zijn bedoelingen en de onrechtvaardige, gemene
verdachtmakingen in verband met zijn karakter en zijn motieven troffen hem
zeer pijnlijk en bleven niet zonder uitwerking.
Hij was ervan overtuigd geweest dat de leiders van het volk, zowel in de kerk als
in de onderwijsinstellingen, graag met hem zouden willen samenwerken om de
hervorming te verwezenlijken. De aanmoediging van invloedrijke personen had
hem met blijdschap en hoop vervuld. Hij zag al een nieuwe tijd voor de kerk
aanbreken. Maar nu beschuldigden en veroordeelden ze hem. Veel burgerlijke en
kerkelijke gezagsdragers waren wel overtuigd van de juistheid van zijn
stellingen, maar zagen ook onmiddellijk in dat het aannemen van deze
waarheden tot grote veranderingen zou leiden.
Als zij het volk informatie verstrekten en naar het evangelie terugvoerden,
zouden zij het gezag van Rome ondermijnen, de duizenden inkomstenbronnen
van haar schatkist afsnijden en daardoor de weelde en verkwisting van de
kerkelijke leiders grotendeels besnoeien.
Als zij het volk kritisch leerden denken en leerden dat zij op Christus moesten
vertrouwen voor hun verlossing zouden ze de pauselijke troon omverwerpen en
uiteindelijk hun eigen gezag ondermijnen. Daarom wezen zij de kennis die van
God kwam van de hand en stelden zij zich op tegen Christus en de waarheid
door hun verzet tegen de man die God had gezonden om hun meer inzicht te
geven. Luther beefde wanneer hij eraan dacht dat hij alleen stond tegenover de
grootste machten op aarde. Hij twijfelde er soms aan of God hem inderdaad in
zijn verzet tegen het gezag van de kerk had geleid. Wie was ik dat ik mij wilde
verzetten tegen de majesteit van de paus, voor wie ... de koningen der aarde en
alle mensen beefden? ...

Niemand weet welke angst ik in de eerste twee jaar heb doorstaan en hoe
moedeloos, ja hoe wanhopig ik toen was" (Ibid., b.3, ch.6). Maar God zorgde
ervoor dat er een eind kwam aan zijn ontmoediging. Toen de mensen hem in de
steek lieten, rekende hij alleen op God en besefte hij dat hij helemaal veilig was
als God zijn bondgenoot was.
Luther schreef aan een vriend die positief stond tegenover de Hervorming: Wij
kunnen de Bijbel niet door studie of door ons eigen verstand doorgronden. Je
moet eerst bidden. Bid God om je in zijn grote genade het juiste inzicht in zijn
Woord te schenken.
Er is geen andere uitlegger voor het Woord van God dan de Schrijver van het
Woord, die immers zelf heeft gezegd: ,,Ik leer en onderwijs u aangaande de weg
die gij gaan moet".
Reken niet op je eigen werken, vertrouw niet op je eigen inzichten, maar op God
alleen en op de invloed van zijn Geest. Neem dit aan van iemand die uit ervaring
spreekt" (Ibid., b.3, ch.7). Dit is een uitermate belangrijke les voor degenen die
denken dat God hen geroepen heeft om de plechtige waarheden voor hun tijd aan
anderen bekend te maken. Deze waarheden zullen de vijandschap van Satan en
van de mensen die dol zijn op hun eigen verzinsels opwekken. Voor de strijd
tegen de machten van het kwaad is er meer nodig dan intelligentie en menselijke
wijsheid.
Wanneer zijn vijanden zich op de gebruiken van de kerk, op de overlevering of
op de uitspraken en het gezag van de paus beriepen, weerlegde Luther alles met
de Bijbel en met de Bijbel alléén. Zij waren machteloos tegenover dit wapen.
Daarom wilden de slaven van vormendienst en bijgeloof hem vermoorden. Ze
volgden het voorbeeld van de joden, die luidkeels om het bloed van Christus
hadden geroepen. Hij is een ketter", brulden de rooms-katholieke fanatici.
Het is hoogverraad tegen de kerk als men zo'n ketter nog een uur langer laat
leven. Breng hem onmiddellijk naar het schavot" (Ibid., b.3, ch.9).
Luther viel niet ten prooi aan hun woede. God had een taak voor hem
weggelegd. Hij zond engelen uit de hemel om Luther te beschermen. Velen die
van Luther het kostbare licht hadden ontvangen, werden het mikpunt van Satans
gramschap en doorstonden onbevreesd foltering en dood ter wille van de
waarheid.

Luthers leerstellingen trokken de aandacht van alle kritische geesten in het
Duitse rijk. Zijn preken en publicaties droegen bij tot de bewustwording van
duizenden en verschaften hun inzicht. Een levend geloof kwam in de plaats van
het dode formalisme, dat de gelovigen zo lang slaafs hadden gevolgd. Elke dag
opnieuw verloren de mensen hun vertrouwen in de bijgelovige praktijken van
het rooms-katholicisme. Vooroordelen moesten wijken. Het Woord van God,
waaraan Luther iedere leerstelling en iedere uitspraak toetste, was als een
tweesnijdend zwaard dat diep in de harten van de mensen doordrong.
Overal begon men naar vooruitgang in het geestelijk leven te verlangen. Overal
dorstten de mensen naar gerechtigheid. Zoiets was al in eeuwen niet meer
voorgekomen. De mensen die zó lang hun vertrouwen in menselijke riten en
aardse middelaars hadden gesteld, kwamen vol berouw en in geloof tot Christus
en die gekruisigd". De algemene belangstelling verontrustte de rooms-katholieke
leiders nog meer. Luther werd gedagvaard om zich in Rome te verantwoorden
voor zijn ketterijen. Zijn vrienden werden bang toen ze hoorden dat er zo'n bevel
was uitgevaardigd. Ze waren zich maar al te goed bewust van het gevaar dat hem
bedreigde in die verdorven stad, die reeds dronken was van het bloed van de
martelaren voor Christus. Zij protesteerden tegen zijn vertrek naar Rome en
vroegen of hij zich in eigen land mocht verdedigen.
Rome keurde dit voorstel na enige tijd goed. Er werd een pauselijke legaat
aangewezen om de zaak te behandelen. In de richtlijnen die hij van de paus
kreeg, werd gezegd dat Luther al tot ketter was veroordeeld. Daarom moest de
legaat hem onverwijld vervolgen en laten opsluiten". Als hij zich bleef verzetten
en als de legaat er niet in slaagde hem te grijpen, mocht hij hem in elke streek
van het Duitse rijk vogelvrij laten verklaren. Al zijn aanhangers moesten worden
verbannen, vervloekt en in de ban van de kerk worden gedaan" (Ibid., b.4, ch.2).
Met het oog op de definitieve uitroeiing van deze verderfelijke ketterij" gaf de
paus zijn legaat bovendien opdracht dat allen die weigerden Luther en zijn
aanhangers gevangen te nemen om hen aan de wraak van Rome over te leveren
ook in de ban van de kerk moesten worden gedaan, ongeacht hun burgerlijke of
kerkelijke functie. Er mocht alleen een uitzondering worden gemaakt voor de
keizer.
Hieruit bleek de ware geest van het pausdom. Er was geen greintje christelijke
naastenliefde en zelfs geen gevoel van elementaire rechtvaardigheid in het hele

document te vinden. Luther was ver van Rome. Hij was niet in de gelegenheid
gesteld om zijn standpunt uit te leggen of te verdedigen. Nog voor zijn zaak was
onderzocht, werd hij zonder vorm van proces tot ketter veroordeeld en op
dezelfde dag vermaand, beschuldigd en gevonnist. Dit was dan het werk van een
man die zichzelf Heilige Vader" noemde en zichzelf als de enige, hoogste en
onfeilbare autoriteit in Kerk en Staat beschouwde!
In die dagen toen Luther zoveel behoefte had aan begrip en steun van een ware
vriend zond God in zijn voorzienigheid Melanchton naar Wittenberg. Hij was
jong, bescheiden en bedachtzaam en stond bij iedereen in hoog aanzien vanwege
zijn gezond oordeel, zijn grondige kennis, zijn innemendheid, zijn
welsprekendheid en zijn rechtschapenheid. Hij viel op door zijn uitzonderlijke
talenten en zijn innemend karakter. Na heel korte tijd werd hij een oprechte
volgeling van het evangelie en de beste vriend en meest gewaardeerde aanhanger
van Luther. Zijn vriendelijkheid, voorzichtigheid en stiptheid vulden de moed en
werkkracht van Luther aan. Hun samenwerking kwam de Hervorming
buitengewoon ten goede en was ook een bron van aanmoediging voor Luther.
Het proces zou in Augsburg plaatsvinden. De hervormer ging er te voet heen.
Men was erg bezorgd over het lot dat hem te wachten stond. Zijn tegenstanders
hadden openlijk gezegd dat ze hem onderweg gevangen zouden nemen en
vermoorden. Zijn vrienden smeekten hem om zich niet in het hol van de leeuw te
wagen. Ze hadden hem zelfs dringend verzocht voor enige tijd uit Wittenberg
weg te gaan en een veilige schuilplaats te zoeken bij degenen die hem wilden
beschermen. Maar Luther wilde de plaats die God hem had aangewezen niet
verlaten. Hij moest ondanks de stormen die hem boven het hoofd hingen trouw
blijven aan de waarheid. Hij zei: Ik ben zoals Jeremia een strijder en een teken
van verdeeldheid. Hoe erger hun bedreigingen, des te groter mijn blijdschap.
Mijn goede naam en faam hebben ze al door de modder gehaald. Ik heb nog één
ding: mijn ellendig lichaam. Als ze me gevangen nemen, kunnen ze mijn leven
maar een paar uur verkorten. Maar aan mijn ziel kunnen ze niet komen. Wie het
Woord van Christus aan de wereld wil brengen, moet op elk ogenblik gereed zijn
om te sterven" (Ibid., b.4, ch.4). De pauselijke legaat was heel blij toen hij
hoorde dat Luther in Augsburg was aangekomen. De vervelende ketter die de
aandacht van de hele wereld op zich vestigde, scheen nu in de macht van Rome
en de legaat was vastbesloten hem niet te laten ontsnappen.
De hervormer had niet voor een vrij geleide gezorgd. Zijn vrienden hadden hem
gesmeekt niet zonder vrijgeleide voor de legaat te verschijnen; daarom zorgden

zij zelf voor een vrijgeleide van de keizer. De legaat wilde Luther zo mogelijk
alles laten herroepen. Als hij daar niet in slaagde, zou hij hem naar Rome laten
overbrengen om hetzelfde lot als Hus en Hiëronymus te ondergaan. Daarom
probeerde hij Luther door middel van tussenpersonen zover te krijgen dat hij
zonder vrijgeleide zou verschijnen, waardoor hij aan zijn genade overgeleverd
zou zijn. De hervormer wees dit onvoorwaardelijk van de hand. Pas toen hij het
document had ontvangen waarin hem de bescherming van de keizer werd
toegezegd, verscheen hij voor de afgezant van de paus.
De rooms-katholieken wilden Luther door vriendelijkheid voor zich winnen. De
legaat deed zich heel vriendelijk voor in zijn gesprekken met Luther, maar eiste
dat Luther zich onvoorwaardelijk aan het gezag van de kerk zou onderwerpen en
ieder punt zonder discussie of twijfel zou toegeven. De legaat had het karakter
van de man met wie hij te doen had niet juist beoordeeld. Luther zei in zijn
repliek dat hij eerbied had voor de kerk, naar waarheid verlangde, bereid was
alle bezwaren tegen zijn leerstellingen te beantwoorden en ze ook aan sommige
belangrijke universiteiten wilde voorleggen.
Hij protesteerde echter ook tegen de tactiek van de kardinaal, die eiste dat hij
zijn leer zou herroepen zonder dat hij hem had aangetoond op welke punten hij
dwaalde. Het enige antwoord dat hij daarop gaf, was: Je moet alles herroepen!"
De hervormer toonde aan dat hij zijn standpunten aan de hand van de Bijbel kon
bewijzen. Hij verklaarde uitdrukkelijk dat hij de waarheid niet kon herroepen, de
legaat kon de argumenten van Luther niet weerleggen en overstelpte hem met
een vloed van verwijten, hatelijkheden en vleierij, doorspekt met citaten uit de
traditie en uitspraken van de kerkvaders, maar gaf de hervormer geen kans aan
het woord te komen. Luther begreep dat de bijeenkomst op die manier helemaal
zinloos zou zijn en kreeg met veel moeite toestemming om schriftelijk te
antwoorden. Hij schreef aan een vriend: Door deze benadering hebben de
verdrukten twee voordelen: In de eerste plaats kan men iets dat schriftelijk is
vastgelegd aan het oordeel van anderen voorleggen; in de tweede plaats kan men
beter gebruik maken van vrees en eventueel ook invloed uitoefenen op het
geweten van een verwaande, wauwelende despoot, die je anders door zijn
aanmatigende taal zou overdonderen" (Martyn, The Life and Times of Luther,
pp. 271,272).
Bij het volgende onderhoud gaf Luther een duidelijke, beknopte en overtuigende
uiteenzetting van zijn opvattingen, gestaafd met een groot aantal bijbelteksten.
Nadat hij de uiteenzetting had voorgelezen, gaf hij de tekst aan de kardinaal, die

het document echter met minachting terzijde schoof en zei: Een hoop ijdele
woorden en irrelevante citaten!" Luther ging toen over in het offensief en viel de
trotse prelaat aan op zijn eigen terrein: de traditie en de leer van de kerk. Luther
boorde al zijn beweringen in de grond. Toen de prelaat zag dat Luthers
uiteenzetting onweerlegbaar was, barstte hij van woede en brulde: Herroep alles
of ik laat je naar Rome overbrengen om te verschijnen voor de rechters die jouw
dossiers hebben onderzocht. Ik zal je in de ban doen, met al je aanhangers en
sympathisanten en jullie uit de kerk stoten". Hij besloot zijn scheldpartij op een
hoogmoedige en nijdige toon: Herroep alles of verdwijn" (D'Aubigné, b.4, ch.8).
De hervormer trok zich onmiddellijk met zijn vrienden terug. Hiermee wilde hij
duidelijk te kennen geven dat ze er niet op hoefden te rekenen dat hij iets zou
herroepen. Dat was niet de bedoeling van de kardinaal geweest. Hij had zich met
de hoop gevleid dat hij Luther met geweld tot onderwerping kon brengen. Hij
bleef alleen met zijn aanhangers achter. Ze keken elkaar uiterst geërgerd aan
vanwege de onverwachte mislukking van hun listen.
De ontmoeting was niet nutteloos. De vele aanwezigen konden de twee mannen
met elkaar vergelijken en zelf oordelen over hun instelling, degelijkheid en
oprechtheid. Wat een opvallende tegenstelling! De hervormer was eenvoudig,
nederig, overtuigd en sterk in de kracht van God, met de waarheid aan zijn kant.
De vertegenwoordiger van de paus was verwaand, aanmatigend, trots en
onredelijk; hij voerde geen enkel argument uit de Bijbel aan, maar schreeuwde:
Herroep alles of ik laat je naar Rome overbrengen om gestraft te worden."
Hoewel Luther een vrijgeleide had gekregen, wilden de aanhangers van de paus
hem grijpen en in de gevangenis laten opsluiten. Zijn vrienden zeiden hem dat
het helemaal geen zin had nog langer te blijven. Ze vonden dat hij onmiddellijk
naar Wittenberg moest terugkeren. Men moest ervoor zorgen dat niets van deze
plannen uitlekte. Vóór zonsopgang verliet hij Augsburg te paard en was slechts
vergezeld door een gids die het stadsbestuur hem ter beschikking had gesteld.
Met angstige voorgevoelens trok hij door de donkere, stille straten van de stad.
Waakzame en wrede vijanden wilden hem vermoorden. Zou hij ontkomen aan de
strikken die zij hadden gespannen? Hij was erg bang, maar vond kracht in het
gebed. Hij kwam aan een kleine poort in de stadsmuur, die voor hem werd
geopend zodat hij ongehinderd met zijn gids verder kon trekken. Toen zij
eenmaal veilig buiten de stad waren, spoorden de vluchtelingen de paarden aan
om harder te draven. Toen de legaat hoorde dat Luther was vertrokken, was hij al

buiten het bereik van zijn vervolgers. Satan en zijn medewerkers hadden het
onderspit gedolven. Ze dachten dat ze Luther in hun macht hadden, maar hij
ontkwam als een vogel aan de strik van de vogelvanger.
Toen de legaat vernam dat Luther ontsnapt was, werden zijn verbazing en zijn
woede hem te machtig. Hij had gehoopt dat hij geëerd zou worden voor zijn
wijsheid en voor de manier waarop hij deze rustverstoorder had aangepakt. Maar
daarin had hij zich deerlijk vergist. In een brief aan Frederik, keurvorst van
Saksen, gaf hij uiting aan zijn woede en viel hij Luther fel aan. De legaat wilde
dat keurvorst Frederik de hervormer naar Rome zou sturen of hem uit Saksen
zou verbannen. In zijn verweerschrift drong Luther erop aan dat de legaat of de
paus hem op grond van de Bijbel zou bewijzen dat hij dwaalde. Hij beloofde
plechtig dat hij zijn leerstellingen zou herroepen als zij konden aantonen dat zijn
leer in strijd was met Gods Woord. Hij dankte God dat hij waardig bevonden
was om voor zo'n heilige zaak te lijden.
De keurvorst kende nog niet veel van de leerstellingen van de Reformatie, maar
de oprechtheid, kracht en duidelijkheid van Luthers woorden hadden grote
indruk op hem gemaakt. Frederik besloot de hervormer te beschermen tot men
had bewezen dat hij dwaalde. In antwoord op het verzoek van de legaat schreef
hij: Aangezien dr. Maarten Luther te Augsburg verschenen is, zou u daar
genoegen mee moeten nemen. Wij hadden niet gedacht dat u hem zou willen
laten herroepen zonder hem van zijn dwaling te hebben overtuigd. Geen enkele
geleerde in ons vorstendom heeft mij laten weten dat de leer van Luther
goddeloos, antichristelijk of ketters is". Bovendien weigerde de vorst Luther naar
Rome te sturen of hem uit zijn vorstendom te verbannen" (D'Aubigné, b.4,
ch.10).
De keurvorst was er zich van bewust dat er grondige hervormingen nodig
zouden zijn om een eind te maken aan het algemene zedenverval in de
samenleving. Het ingewikkelde en dure gerechtsapparaat, dat misdrijven moest
beteugelen en bestraffen, zou overbodig zijn als de mensen de geboden van God
en de stem van hun gevormd geweten zouden erkennen en gehoorzamen. Hij
wist dat Luther hiernaar streefde en verheugde er zich in stilte over dat een frisse
wind door de kerk begon te waaien.
Hij wist ook dat Luther zijn werk op de universiteit uitstekend deed. De
hervormer had zijn leerstellingen amper een jaar geleden aan de slotkerk geplakt,
maar het aantal pelgrims dat op Allerheiligen naar de kerk kwam, was al sterk

verminderd. Rome had minder kerkgangers en offergaven, maar er kwamen nu
andere mensen naar Wittenberg: geen pelgrims om relikwieën te vereren, maar
studenten die de collegezalen vulden. De publicaties van Luther hadden overal
belangstelling gewekt voor de Heilige Schrift.
Niet alleen uit alle delen van Duitsland, maar ook uit andere landen kwamen
studenten bij Luther college lopen. Jongemannen die voor de eerste keer
Wittenberg zagen hieven hun handen naar de hemel en loofden God omdat Hij
het licht van de waarheid uit deze stad had laten schijnen. Wittenberg werd als
het Sion van vroeger zijn licht bereikte zelfs de verst afgelegen landen." (Ibid.,
b.4, ch.10).
Luther was nog maar gedeeltelijk van de dwalingen van het rooms-katholicisme
bekeerd. Hij stond telkens stomverbaasd wanneer hij de Bijbel met de pauselijke
decreten en verordeningen vergeleek. Hij schreef: Ik ben de decreten van de
pausen aan het lezen en... ik weet niet of de paus de antichrist zelf of zijn apostel
is, want Christus wordt in de pauselijke documenten helemaal verkeerd
voorgesteld en gekruisigd" (Ibid., b.5, ch.l). Toch was Luther op dat ogenblik
nog een aanhanger van de roomse kerk en dacht hij er helemaal niet aan ooit met
die kerk zou breken.
De werken en de leer van de hervormer werden in alle landen van Europa
verspreid. Het werk breidde zich uit tot Zwitserland en Nederland. Zijn
publicaties werden uitgegeven in Frankrijk en Spanje. In England werd zijn leer
ontvangen als het levende woord. Ook in Nederland en Italië drong de waarheid
door. Duizenden ontwaakten uit hun geestelijke slaap en kenden de vreugde en
hoop van een rijk geloofsleven. De aanvallen van Luther ergerden Rome steeds
meer. Sommige van zijn fanatieke tegenstanders en zelfs enkele geleerden van
rooms-katholieke universiteiten beweerden dat hij die de opstandige Luther
vermoordde geen zonde deed. Eens kwam een onbekende man met een pistool
onder zijn mantel op Luther af. Hij vroeg de hervormer waarom hij alleen op
weg was gegaan. Ik ben in Gods hand", antwoordde Luther. Hij is mijn kracht en
mijn schild. Wat kan een mens dan tegen mij doen?" (Ibid., b.6, ch.2). Toen de
onbekende dit hoorde, schrok hij en vluchtte. Het was alsof hij door engelen
werd achtervolgd."
Rome wilde Luther absoluut uit de weg ruimen, maar God beschermde hem.
Zijn leer werd overal verkondigd - in huizen en kloosters .. in de kastelen van
edelen, op de universiteiten en in de paleizen van koningen". Overal werd hij

door fijne mensen gesteund. (Ibid., b.6, ch.2)
In die tijd ontdekte Luther bij het lezen van de publicaties van Hus dat de
belangrijke waarheid van de rechtvaardiging door het geloof die hij verdedigde
en verkondigde ook door de hervormer uit Bohemen was onderwezen. Wij allen
- Paulus, Augustinus en ik zelf -zijn zonder dat wij het wisten Hussieten
geweest!" God zal de wereld zeker laten weten dat de waarheid een eeuw
geleden is gepredikt en met vuur is bestreden!" (Wylie, b.6, ch. 1).
In een oproep tot de keizer en de Duitse adel ten gunste van de hervorming van
het christendom schreef Luther over de paus: Het is verschrikkelijk dat de man
die zich de stedehouder van Christus noemt een pracht ten toon spreidt die geen
enkele keizer kan evenaren. Is hij zoals de arme Jezus en de nederige Petrus?
Men noemt hem de heer van de wereld! Maar Christus, wiens plaatsvervanger
hij beweert te zijn, zei: Mijn koninkrijk is niet van deze wereld." Kan de
heerschappij van een stedehouder verder reiken dan die van zijn meerdere?"
(D'Aubigné, b.6, ch.3).
Over de universiteiten schreef Luther het volgende: Ik vrees ten zeerste dat de
universiteiten de grote poorten van de hel zullen blijken te zijn als ze zich niet
volledig inspannen om de Heilige Schrift uit te leggen en haar in het verstand
van de jongeren griffen. Ik raad iedereen aan zijn kinderen niet te sturen naar
instellingen waar de Schrift niet de eerste plaats inneemt. Iedere instelling waar
mensen niet voortdurend met Gods Woord bezig zijn, wordt zeker verdorven"
(Ibid., b.6, ch.3).
Deze oproep werd snel in het hele Duitse rijk verspreid en had grote invloed op
de bevolking. Het hele rijk werd in beroering gebracht en zeer velen sloten zich
aan bij de Hervorming. Luthers tegenstanders waren weer op wraak belust. Ze
verzochten de paus dringend om radicale maatregelen tegen hem te nemen. Er
werd bepaald dat zijn leer onmiddellijk veroordeeld moest worden. De
hervormer en zijn aanhangers kregen zestig dagen de tijd. Als zij hun dwaling
niet openlijk wilden erkennen, zouden ze in de ban van de kerk worden gedaan.
Dit was een vreselijke beproeving voor de Hervorming. Eeuwenlang had de
banvloek van Rome machtige vorsten met angst vervuld en grote rijken in nood
en ellende gedompeld. Zij die door de banvloek waren getroffen, werden door
iedereen met vrees en afschuw behandeld. Ze mochten geen contact meer
hebben met hun medemensen. Ze werden vogelvrij verklaard, vervolgd en
uitgeroeid. Luther was niet blind voor de storm die over hem zou losbarsten.

Hij week echter geen duimbreed en was er zeker van dat Christus zijn steun en
schild zou zijn. Met het geloof en de moed van een martelaar schreef hij: ,,Ik
weet niet wat er ons te wachten staat. Het doet er trouwens niet toe ... Laat de
slag maar neerkomen; ik ben niet bang. Zelfs een blad valt niet van de boom
zonder dat onze hemelse Vader het wil.
Hoeveel te meer zal Hij voor ons zorgen! Het valt mij niet zwaar voor het Woord
te sterven, aangezien het Woord dat vleesgeworden is, zelf gestorven is. Als wij
met Hem sterven, zullen wij met Hem leven. Als wij meemaken wat Hij vóór
ons heeft meegemaakt, zullen wij komen waar Hij is en eeuwig bij Hem blijven"
(Ibid., 3d London ed., Walther, 1840,b.6,ch.9).
Toen Luther de pauselijke bul ontving, zei hij: Ik veracht en verwerp deze bul,
omdat zij goddeloos en vals is... Christus zelf wordt erin veroordeeld ... Ik ben
blij dat ik zoveel moet lijden voor de beste zaak ter wereld. Ik voel me al heel
wat vrijer. Nu weet ik tenminste dat de paus de antichrist is en dat hij op de troon
van Satan zit" (D'Aubigné, b.6, ch.9).
Toch bleef het bevelschrift van Rome niet zonder uitwerking. Gevangenschap,
foltering en het zwaard waren wapens die gehoorzaamheid konden afdwingen.
De zwakke, bijgelovige massa beefde voor het decreet van de paus. Velen
sympathiseerden wel met Luther, maar vonden dat hun leven te veel waard was
om het voor de Hervorming in de waagschaal te stellen.
Alles scheen erop te wijzen dat dit de genadeslag voor het werk van de
hervormer zou zijn.
Maar Luther was nog altijd even onbevreesd. Rome had haar banvloeken over
hem uitgesproken. De wereld keek toe. Iedereen was er zeker van dat hij zijn
verzet met de dood zou moeten bekopen of zou moeten zwichten. Maar met
volle overtuiging verwierp hij het vonnis van de paus en verklaarde in het
openbaar dat hij vastbesloten was definitief met Rome te breken. In
aanwezigheid van studenten, geleerden en burgers van elke stand verbrandde
Luther de pauselijke bul, samen met de kerkelijke wetten, de pauselijke
beslissingen en sommige werken waarin de macht van de paus werd verdedigd.
Mijn vijanden hebben door het verbranden van mijn boeken in de geest van het
gewone volk afbreuk gedaan aan de waarheid en zijn erin geslaagd hun ziel te

verwoesten. Daarom heb ik hun boeken ook verbrand. Dit is het begin van een
ernstige strijd. Tot nu toe heb ik de paus heel zacht aangepakt. Ik ben dit werk in
opdracht van God begonnen. Het zal zonder mij, maar door Zijn macht, worden
voltooid" (Ibid., b.6, ch.10). Toen zijn vijanden hem spottend wezen op het feit
dat zijn zaak er zo slecht voor stond, antwoordde Luther: Wie weet of God mij
niet gekozen en geroepen heeft. Zij zouden zich moeten afvragen of zij God niet
verwerpen als ze met mij spotten. Bij het vertrek uit Egypte stond Mozes alleen.
Elia stond alleen in het rijk van koning Achab.
Jesaja stond alleen in Jeruzalem. Ezechiël stond alleen in Babyion ... God heeft
nooit de hogepriester of een andere belangrijke persoonlijkheid als profeet
uitgekozen. Hij koos gewoonlijk nederige, verachte mannen. Eens koos hij zelfs
een schapenfokker: Amos.
De heiligen hebben altijd invloedrijke mensen, koningen, vorsten, priesters en
wijzen moeten vermanen en hebben daardoor zelfs hun eigen leven in gevaar
gebracht ...Ik zeg niet dat ik een profeet ben, maar beweer wel dat zij heel
voorzichtig moeten zijn omdat ik alleen sta en zij talrijk zijn. Ik ben er zeker van
dat het Woord van God mij gelijk geeft en dat zij ongelijk hebben" (Ibid., b.6,
ch.10).
Pas na een vreselijke innerlijke strijd besloot Luther definitief met de kerk te
breken. In die tijd schreef hij: Het wordt me elke dag duidelijker hoe moeilijk
het is de gewetensbezwaren die je van kindsbeen af hebt meegekregen van je af
te zetten. Hoewel de Schrift mij gelijk gaf, heeft het mij toch enorm veel pijn
gedaan toen ik mij tegen de paus verzette en hem de antichrist noemde!
Mijn hart heeft veel beproevingen doorstaan. Ik heb mezelf vaak verbitterd de
vraag gesteld die ik al zo vaak van de verdedigers van de paus had gehoord: Ben
jij alleen verstandig? Hebben alle anderen ongelijk? En als jij het nou bij het
verkeerde eind hebt en in je dwaling zoveel zielen meesleept die voor eeuwig
verdoemd zullen zijn?" Het was alsof ik tegen mezelf en tegen Satan vocht tot
Christus mij met zijn onfeilbaar Woord kracht gaf en een eind maakte aan mijn
twijfel" (Martyn, pp.372,373).
De paus had gedreigd Luther in de ban van de kerk te zullen doen als hij zijn
dwalingen niet wilde herroepen. Deze bedreiging werd nu uitgevoerd. Er werd
een nieuwe bul uitgegeven waarin Luthers definitieve breuk met de roomskatholieke kerk bekend werd gemaakt en de hervormer werd gebrandmerkt als

een door God vervloekte, terwijl allen die zijn leer zouden aannemen door
dezelfde veroordeling werden getroffen. De grote strijd was nu in alle hevigheid
ontbrand.
Iedereen die door God wordt uitgekozen om de waarheid voor zijn tijd te
verkondigen, moet op verzet rekenen. In Luthers dagen was er een belangrijke
waarheid die speciaal voor zijn tijd bestemd was. Er is ook een speciale
waarheid voor Gods gemeente in die tijd. De Almachtige plaatst mensen in
verschillende omstandigheden en geeft hun een taak die beantwoordt aan de
behoefte van hun tijd en aan de omstandigheden waarin zij leven.
Als zij het licht dat ze al hebben op prijs stelden, zouden zij een bredere kijk op
de waarheid krijgen. Maar de meeste mensen verlangen tegenwoordig niet méér
naar waarheid dan toen de aanhangers van de paus zich tegen Luther verzetten.
Ze willen net als de mensen van vroeger menselijke theorieën en overleveringen
aannemen in plaats van het Woord van God. De verkondigers van de waarheid
voor deze tijd moeten niet denken dat ze beter zullen worden ontvangen dan de
hervormers in het verleden. De grote strijd lussen waarheid en dwaling, tussen
Christus en Satan zal tot het einde van de geschiedenis van deze wereld in
hevigheid toenemen. Jezus zei aan zijn discipelen: Indien gij van de wereld
waart, zou de wereld het hare liefhebben, doch omdat gij van de wereld niet zijt,
maar Ik u uit de wereld uitgekozen heb, daarom haat u de wereld.
Gedenkt het woord, dat Ik tot u gesproken heb: Een slaaf staat niet boven zijn
heer. Indien zij Mij vervolgd hebben, zij zullen ook u vervolgen; indien zij mijn
woord bewaard hebben, zij zullen ook het uwe bewaren" (Johannes 15:19,20).
Christus zei ook onomwonden: Wee u, wanneer alle mensen wél van u spreken;
immers, op dezelfde wijze hebben hun vaderen met de valse profeten gehandeld"
(Lucas 6:26).
De geest van de wereld is tegenwoordig niet méér in overeenstemming met de
geest van Christus dan vroeger. Zij die het Woord van God in al zijn zuiverheid
verkondigen, zullen nu niet beter worden ontvangen dan toen. De vormen van
het verzet tegen de waarheid kunnen veranderen en de vijandschap is misschien
minder openlijk omdat zij sluwer is, maar dezelfde tegenstand bestaat nog altijd
en zal tot het einde der tijden tot uiting komen.

8 - Luther voor de Rijksdag
Karel V had intussen de troon van het Duitse rijk bestegen. De gezanten van
Rome boden hem onmiddellijk hun gelukwensen aan en wilden de vorst er direct
toe aanzetten zijn macht tegen de Hervorming te gebruiken. Aan de andere kant
deed de keurvorst van Saksen, aan wie Karel V in belangrijke mate zijn troon te
danken had, een dringend beroep op de keizer om geen enkele stap tegen Luther
te nemen voordat hij hem gehoord had. Hierdoor kwam de keizer in een
bijzonder moeilijk parket. De aanhangers van de paus zouden alleen genoegen
nemen met een keizerlijk edict dat Luther ter dood veroordeelde. De keurvorst
had duidelijk gezegd dat noch zijne keizerlijke majesteit, noch iemand anders
had aangetoond dat de werken van Luther waren weerlegd". Daarom vroeg hij
dat dr. Luther een vrijgeleide zou krijgen om voor een tribunaal van geleerde,
vrome en onpartijdige rechters te kunnen verschijnen" (D'Aubigné, b. 6, ch, 11).
De aandacht van alle partijen ging nu uit naar de vergadering van de Duitse
vorstendommen, die kort na de troonsbestijging van Karel V te Worms was
belegd. Deze nationale raad moest over belangrijke politieke problemen en
belangen beraadslagen. De Duitse vorsten zouden hun jonge keizer voor de
eerste keer op een Rijksdag ontmoeten. Uit alle delen van hel rijk waren er
kerkelijke en burgerlijke gezagsdragers gekomen. Machtige, adellijke vorsten,
die angstvallig over hun erfrechten waakten; kerkvorsten, die zich door en door
bewust waren van hun hoge positie en macht; adellijke ridders en hun gewapend
gevolg; gezanten uit vreemde en verre landen; zij allen kwamen samen in
Worms. Maar de zaak van de hervormer uit Saksen trok wel de grootste
aandacht.
Karel V had de keurvorst opdracht gegeven om samen met Luther naar de
Rijksdag te komen. De keizer had hem verzekerd dat hij hem zou beschermen en
had beloofd dat hij over de betwiste punten vrij van gedachten zou kunnen
wisselen met bevoegde personen. Het was Luthers vurige wens voor de keizer te
mogen verschijnen. Zijn gezondheid was in die tijd erg achteruit gegaan. Toch
schreef hij aan de keurvorst; Als ik niet in goede gezondheid naar Worms kan
gaan, zal ik gaan zoals ik ben, want als de keizer mij uitnodigt, is het voor mij
een onweerlegbaar bewijs dat deze oproep van God komt. Als zij geweld tegen
mij gebruiken - en dat is volgens mij zeer waarschijnlijk- (want ze hebben me
echt niet opgeroepen omdat ze meer informatie willen hebben), dan laat ik alles

aan God over.
Hij die de drie jongelingen uit de vurige oven heeft gered, leeft en heerst nog
altijd. Als Hij mij niet wil redden, is het niet erg, want mijn leven is van weinig
belang. Wij moeten er alleen voor zorgen dat het evangelie niet wordt
blootgesteld aan de spot van slechte mensen.
Wij moeten bereid zijn er ons bloed voor te vergieten als wij niet willen dat zij
overwinnen. Het ligt niet aan mij om te bepalen of mijn leven, dan wel mijn
dood, het meest tot de verlossing van allen zal bijdragen... Van mij kunt u alles
verwachten... behalve vaandelvlucht en herroeping. Ik kan niet wegvluchten, laat
staan herroepen." (Ibid,. b. 7, ch. l).
Toen het nieuws dat Luther voor de Rijksdag zou verschijnen in Worms de ronde
deed, was de stad in rep en roer. Aleander, de pauselijke legaat aan wie de zaak
was toevertrouwd, was verontrust en kookte van woede. Hij zag wel in dat de
afloop rampzalig zou zijn voor de paus. Het instellen van een onderzoek in een
zaak waar de paus al een veroordeling over uitgesproken had, betekende volgens
hem niet meer of niet minder dan een aantasting van het pauselijk gezag.
Bovendien was hij bang dat veel vorsten door de overtuigende argumenten van
deze man het pausdom de rug zouden toekeren. Daarom protesteerde hij
nadrukkelijk bij keizer Karel tegen het optreden van Luther te Worms. Rond die
tijd werd de bul waarbij Luther in de ban van de kerk werd gedaan gepubliceerd.
Door deze publicatie en onder druk van de bezwaren van de legaat zwichtte de
keizer. Hij schreef de keurvorst dat Luther maar in Wittenberg moest blijven als
hij zijn leer niet wilde herroepen.
Aleander nam geen genoegen met deze overwinning. Hij deed zijn uiterste best
en gebruikte al zijn sluwheid om Luther toch te laten veroordelen. Met een
volharding die hij liever voor een betere zaak had gebruikt, legde hij de zaak
voor aan de vorsten, prelaten en andere leden van de vergadering en
beschuldigde Luther van
"opruiing, opstandigheid, goddeloosheid en godslastering". Maar de ijver en de
hartstocht van de legaat bewezen heel duidelijk welke geest hem bezielde. Bijna
iedereen zei: ,,Hij wordt veeleer door haat en wrok dan door geloofsijver en
vroomheid gedreven" (Ibid., b. 7, ch. l). De meerderheid op de Rijksdag stond
meer dan ooit positief tegenover de zaak die Luther verdedigde.
Met nog grotere ijver wees Aleander de keizer op zijn plicht de pauselijke

decreten uit te voeren. Maar volgens de wetten van het Duitse rijk kon dat niet
zonder de medewerking van de vorsten. Op den duur gaf Karel V toe aan de
opdringerigheid van de legaat en verzocht hem zijn zaak aan de Rijksdag voor te
leggen. Het was een heerlijke dag voor de nuntius. Er waren veel mensen op de
vergadering aanwezig, want het was een bijzonder belangrijke kwestie. Aleander
zou het voor Rome ... de moeder en meesteres van alle kerken opnemen."
Hij zou het primaatschap van Petrus voor de vorsten van het christendom
verdedigen. Hij was welsprekend en was geknipt voor deze belangrijke zaak. De
voorzienigheid had het zo geregeld dat Rome voor het hoogste tribunaal door
haar knapste redenaar werd vertegenwoordigd en verdedigd, voordat ze werd
veroordeeld" (Wylie, b. 6, ch. 4).
De mensen die achter de hervormer stonden, zagen met bange voorgevoelens uit
naar de weerslag van de toespraak van Aleander. De keurvorst van Saksen was
niet aanwezig, maar had enkele van zijn raadslieden opdracht gegeven
aantekeningen te maken van de toespraak van de nuntius.
Aleander gebruikte al zijn welsprekendheid en geleerdheid om de waarheid te
weerleggen. Hij slingerde de ene beschuldiging na de andere naar het hoofd van
Luther, die hij bestempelde als een vijand van Kerk en Staat, van levenden en
doden, van geestelijken en leken, van concilies en individuele christenen. Er is
genoeg in de dwalingen van Luther om het verbranden van honderdduizend
ketters te rechtvaardigen", zei hij.
Tot besluit probeerde hij de aanhangers van de Hervorming belachelijk te
maken. Hij zei: "Wie zijn al die lutheranen? Een stelletje onbeschaamde
schoolvossen. corrupte priesters, liederlijke monniken, onwetende
rechtsgeleerden, aan lagerwal geraakte edellieden en al het gepeupel dat ze
hebben misleid en afvallig hebben gemaakt. Onze Kerk heeft veel meer
aanhangers, heeft meer bekwame mensen en is veel machtiger! Een eenparig
besluit van deze illustere vergadering zal de gewone mensen alles duidelijk
maken, de onvoorzichtigen waarschuwen, de twijfelaars overtuigen en de
zwakken kracht geven" (D'Aubigné, b. 7, ch. 3). De verdedigers van de waarheid
zijn in alle eeuwen met dergelijke wapens aangevallen. Nog altijd worden
dezelfde argumenten aangevoerd tegen allen die de algemeen aanvaarde
dwalingen bestrijden en de duidelijke uitspraken van Gods Woord verkondigen.
Welke mensen prediken deze nieuwe leerstellingen?", vragen zij die een
populaire godsdienst willen. Ze zijn niet geschoold, ze zijn gering in aantal en

hebben geen geld. Toch denken ze dat ze de waarheid in pacht hebben en Gods
uitverkoren volk zijn. Ze zijn achterlijk en hebben zich laten misleiden. Onze
kerk is veel groter en invloedrijker! Bij ons zijn er veel belangrijke en knappe
mannen! Wij zijn veel machtiger!" Deze argumenten maken grote indruk op de
wereld, maar ze zijn nu relevanter dan in de tijd van de hervormer.
De Hervorming eindigde niet met Luther, zoals velen hadden verondersteld,
maar zal tol het einde van de wereldgeschiedenis worden voortgezet. Luther had
een belangrijke taak te vervullen. Hij moest de kennis die God hem had gegeven
aan anderen doorgeven. Hij kreeg evenwel niet al het licht dat God aan de
wereld zou schenken. Vanaf die tijd is er voortdurend nieuw licht blijven
schijnen op de Schrift en zijn steeds weer nieuwe waarheden ontdekt.
De toespraak van de legaat maakte diepe indruk op de Rijksdag. Er was geen
man als Luther aanwezig die de verdediger van het pausdom met de duidelijke
en overtuigende uitspraken van Gods Woord kon weerleggen. Niemand nam de
verdediging van de hervormer op zich. Men wilde blijkbaar niet alleen Luther en
de leer die hij verkondigde veroordelen, maar eventueel ook alle ketterij volledig
uitroeien.
Rome had haar zaak in de gunstigste omstandigheden verdedigd. Alles wat tot
haar rechtvaardiging gezegd kon worden, was gezegd. Maar deze
schijnoverwinning was het begin van haar nederlaag. Voortaan zou de
tegenstelling tussen waarheid en dwaling nog duidelijker op de voorgrond
treden, omdat ze in het openbaar met elkaar geconfronteerd zouden worden.
Vanaf die dag heeft Rome nooit meer zo sterk gestaan als vroeger.
De meeste leden van de Rijksdag zouden geen moment geaarzeld hebben om
Luther aan de wraak van Rome over te leveren, ondanks het feit dat velen wisten
hoe diep de kerk gezonken was, haar verval betreurden en een eind wilden
maken aan de wantoestanden waarvan het Duitse volk het slachtoffer was ten
gevolge van de corruptie en hebzucht van de geestelijkheid. De legaat had het
pausdom heel gunstig afgeschilderd. God zette een lid van de Rijksdag er echter
toe aan een nauwkeurige beschrijving van de gevolgen van de pauselijke tirannie
te geven. Hertog George van Saksen stond ridderlijk en vastberaden op om het
woord te voeren op deze vergadering van vorsten. Met meedogenloze
nauwkeurigheid beschreef hij het bedrog en de gruwelen van het pausdom en de
verschrikkelijke gevolgen daarvan. Tot besluit zei hij:

Dit zijn enkele van de misbruiken die luid tegen Rome roepen. Ze hebben elk
schaamtegevoel verloren en hun enig oogmerk is... geld, geld en nog eens geld...
waardoor mensen die de waarheid zouden moeten verkondigen alleen leugens
vertellen. Dit wordt niet alleen geduld, maar ook beloond, want hun winst wordt
groter naarmate ze meer liegen. Uit deze onzuivere bron komt het verontreinigde
water. Losbandigheid en schraapzucht gaan hand in hand... Door het
schandelijke gedrag van de geestelijkheid worden helaas zoveel onschuldige
mensen voor eeuwig verdoemd. Er moet een algemene hervorming komen"
(Ibid., b. 7, ch. 4).
Zelfs Luther had de misbruiken van het pausdom niet beter en overtuigender
kunnen hekelen. Het feit dat de spreker een uitgesproken vijand van de
hervormer was, gaf meer gewicht aan zijn woorden. Als de ogen van de
aanwezigen geopend waren, zouden zij engelen in hun midden hebben gezien
die lichtbundels dwars door de duisternis van de dwaling lieten schijnen en het
hart van de mensen openden om de waarheid te ontvangen. De macht van de
God van waarheid en wijsheid hield zelfs de tegenstanders van de Hervorming in
bedwang en bereidde de weg voor het belangrijke werk dat op het punt stond te
worden volbracht. Maarten Luther was niet aanwezig, maar de stem van Iemand
die groter was dan hij werd in de vergadering gehoord.
De Rijksdag benoemde onmiddellijk een commissie die belast werd met het
opstellen van een lijst van de pauselijke lasten, die zo zwaar op het Duitse volk
drukten. Deze lijst met honderd en één bezwaren werd aan de keizer voorgelegd
met het verzoek direct maatregelen te nemen om een eind aan deze misbruiken
te maken. De opstellers van dit verzoekschrift zeiden: Talloze christenen gaan
verloren! Het hoofd van de kerk maakt zich schuldig aan zeer vele plunderingen
en afpersingen! Wij beschouwen het als onze plicht ons volk voor ondergang en
schande te behoeden. Daarom verzoeken wij u zeer beleefd, maar dringend
ervoor te zorgen dat er een algemene hervorming komt en onder uw toezicht tot
een goed eind wordt gebracht" (Ibid., b. 7, ch. 4).
De raad eiste toen dat Luther voor de afgevaardigden zou verschijnen. Ondanks
het herhaald verzoek, de protesten en de bedreigingen van Aleander ging de
keizer daar tenslotte mee akkoord en werd Luther voor de Rijksdag gedaagd. De
dagvaarding werd samen met een vrijgeleide uitgegeven. Men gaf Luther de
verzekering dat hij veilig zou kunnen terugkeren. Een heraut bracht de twee
documenten naar Wittenberg en kreeg ook opdracht Luther naar Worms te
brengen.

Luthers vrienden waren erg bang en maakten zich zorgen. Zij wisten hoe
bevooroordeeld en vijandig zijn tegenstanders waren. Ze vreesden dat men zelfs
met een vrijgeleide geen rekening zou houden, Ze smeekten hem zijn leven niet
in gevaar te brengen. Luthers antwoord daarop was: De aanhangers van de paus
willen mij niet in Worms hebben, maar ze willen dat ik veroordeeld en ter dood
gebracht word. Het kan mij niet schelen. Bid niet voor mij, maar voor het Woord
van God... Christus zal mij zijn Geest schenken om deze dienaren van de
dwaling te overwinnen. Ik veracht hen zolang ik leef. Ik zal hen door mijn dood
overwinnen. In Worms zijn ze druk in de weer om mij te dwingen mijn leer te
herroepen. Ik zal mijn herroeping zo formuleren: Vroeger zei ik dat de paus de
stedehouder van Christus was. Nu zeg ik dat hij de tegenstander van onze Heer
en de apostel van de duivel is" (Ibid., b. 7, ch. 6). Luther maakte zijn gevaarlijke
reis niet alleen. Behalve de heraut van de keizer besloten ook drie van zijn beste
vrienden mee te gaan. Melanchton wilde ook absoluut meegaan. Hij was Luthers
boezemvriend en wilde hem overal volgen. Hij was zelfs bereid met hem in de
gevangenis te gaan of met hem te sterven. Maar men stond hem dat niet toe. Als
Luther vermoord werd, moest zijn jeugdige medewerker de
verantwoordelijkheid voor de vooruitgang van de Hervorming op zich nemen.
Bij zijn afscheid zei Luther aan Melanchton: ,,Als ik niet terugkeer en als mijn
vijanden mij ter dood brengen, moet jij het evangelie blijven verkondigen en
volharden in de waarheid. Jij moet mijn taak overnemen... Als jij in leven blijft,
is het niet zo erg als ik sterf' (Ibid., b. 7. ch. 7).
De studenten en burgers die bijeengekomen waren om Luther te zien vertrekken,
waren erg onder de indruk. Velen die het evangelie hadden aangenomen, namen
bedroefd afscheid van hem. Zo vertrokken Luther en zijn vrienden uit
Wittenberg.
Onderweg konden ze de sombere voorgevoelens op de gezichten van de mensen
lezen. In sommige steden werden ze niet verwelkomd. Toen ze voor de nacht
halt hielden, gaf een vriendelijke priester uiting aan zijn bezorgdheid: Hij toonde
Luther het portret van een Italiaanse hervormer die de marteldood gestorven
was. De volgende dag hoorden ze dat de werken van Luther te Worms waren
veroordeeld. Herauten van de keizer maakten het keizerlijk decreet overal
bekend en maanden het volk aan de verboden boeken naar de magistraten te
brengen.
De heraut maakte zich zorgen om Luthers veiligheid op de Rijksdag en dacht dat
Luther nu misschien niet meer zo zeker van zijn stuk was. Hij vroeg aan Luther

of hij nog verder wilde. Hij antwoordde: Ja! Ook al zou in elke stad de banvloek
over mij zijn uitgesproken, ik zou toch verder gaan" (Ibid., b. 7, ch. 7).
Luther werd met grote eer in Erfurt ontvangen. Hij werd door veel bewonderaars
omgeven en liep weer door de straten waar hij zo vaak met zijn bedelzak had
gelopen. Hij bezocht zijn kloostercel en dacht aan de strijd die hij had gevoerd
om het licht dat nu zo overvloedig over het Duitse rijk scheen te kunnen
ontvangen. De mensen wilden dat hij zou preken. Dat was hem uitdrukkelijk
verboden, maar de heraut gaf hem toestemming. De monnik die eens de
werkezel van het klooster was geweest, ging op de kansel.
Hij sprak de samengestroomde menigte toe. Zijn preek ging over de woorden
van Christus: Vrede zij u!" Luther zei: ,,Wijsgeren, theologen en schrijvers
hebben zich uitgesloofd om de mensen te leren hoe ze het eeuwige leven kunnen
verkrijgen, maar ze zijn er niet in geslaagd. Ik zal u de weg wijzen: ... God heeft
één Man uit de doden opgewekt, onze Here Jezus Christus, opdat Hij de dood
zou overwinnen, de zonde zou uitroeien en de poorten van het dodenrijk zou
sluiten. Dit is het verlossingswerk ... Christus is de overwinnaar! Dat is het
goede nieuws. Wij worden behouden door zijn verdiensten en niet door onze
eigen werken ...
Onze Here Jezus Christus zei: Vrede zij u! Zie mijn handen". Daarmee bedoelde
Hij: Zie, o mens, Ik ben het. Ik alleen, die uw zonden heb weggenomen en u heb
vrijgekocht, zodat u nu vrede kunt hebben". Verder toonde hij aan dat het ware
geloof uit een heilig leven blijkt. Aangezien God ons heeft verlost, moeten wij
zó handelen dat Hij ons aanneemt. Ben je rijk? Gebruik je bezit om de nood van
de armen te lenigen. Ben je arm? Stel je dan in dienst van de rijke. Als de dingen
die je doet alleen jezelf ten goede komen, is je zogenaamde godsdienst een
leugen" (Ibid., b. 7, ch. 7).
De mensen luisterden als betoverd. Het brood des levens werd voor deze
hongerende zielen gebroken. Luther toonde hun dat Christus hoger stond dan
pausen, legaten, keizers en koningen. Hij repte echter met geen woord over zijn
eigen gevaarlijke positie. Hij probeerde op geen enkele manier sympathie of
medelijden voor zichzelf te wekken.
Bij de overdenking van Christus cijferde hij zichzelf helemaal weg. Hij plaatste
zichzelf achter de Man van Golgotha en wilde alleen Jezus als de Verlosser van
zondaars op de voorgrond plaatsen.

Overal waar de hervormer op zijn reis kwam, werd hij met grote belangstelling
gevolgd. Een geestdriftige menigte verdrong zich rondom hem en mensen die
met hem sympathiseerden waarschuwden hem voor de bedoelingen van de
pausgezinden. Ze zullen u naar de brandstapel brengen en u tot as verbranden,
zoals ze ook met Johannes Hus hebben gedaan", zeiden sommigen. Luther
antwoordde: Al zouden ze een vuur ontsteken dat brandde van Worms tot
Wittenberg en al zouden de vlammen tot de hemel reiken, ik zou er toch dwars
doorheen lopen in de naam van de Heer en voor hen verschijnen. Ik zal in de
muil van dit monster gaan, zijn tanden breken en de Here Jezus Christus
belijden" (Ibid., b. 7, ch. 7).
Het nieuws dat Luther Worms naderde, bracht grote opschudding teweeg. Zijn
vrienden maakten zich zorgen over zijn veiligheid. Zijn vijanden vreesden dat zij
het onderspit zouden delven. Men stelde alles in het werk om hem zover te
krijgen dat hij niet in de stad ging. Op aansporing van de aanhangers van de paus
verzocht men hem dringend naar het kasteel van een bevriende ridder te gaan,
waar er volgens hen voor alle moeilijkheden wel een minnelijke schikking kon
worden getroffen. Zijn vrienden probeerden hem bang te maken door de gevaren
te beschrijven die hem daar bedreigden. Al hun moeite was tevergeefs. Luther
verklaarde onbewogen: Zelfs al waren er in Worms evenveel duivels als
dakpannen, ik zou toch gaan" (Ibid., b. 7, ch.7).
Toen hij in Worms aankwam, ging een grote menigte naar de stadspoorten om
hem te verwelkomen. Zelfs bij de aankomst van de keizer was er niet zo'n grote
toeloop geweest. De mensen waren zeer uitbundig. Uit de menigte klonk een
schelle, klagende stem die een lijkzang zong om Luther te waarschuwen voor het
lot dat hem te wachten stond. God zal mij beschermen", zei hij toen hij uit zijn
rijtuig stapte.
De aanhangers van de paus hadden echt niet verwacht dat Luther de moed zou
hebben naar Worms te komen. Ze waren dan ook stomverbaasd toen hij er toch
was. De keizer ontbood zijn raadslieden onmiddellijk om te beraadslagen over
de gedragslijn die ze zouden volgen. Een van de bisschoppen, een papist in merg
en been, zei: Wij hebben deze zaak allang overwogen. Uwe keizerlijke majesteit
dient deze man op staande voet uit de weg te ruimen. Heeft Sïgismund Johannes
Hus niet naar de brandstapel gestuurd? Wij hoeven een ketter geen vrijgeleide te
geven en hoeven ons niet aan onze belofte te houden". Nee!", zei de keizer, we
moeten woord houden" (Ibid., b. 7, ch. 8) Daarom besloot men te luisteren naar

hetgeen de hervormer te vertellen had. De hele stad wilde deze merkwaardige
man zien. De kamers waar hij verbleef waren vrijwel onmiddellijk vol
bezoekers. Luther was nauwelijks hersteld van de ziekte die hij kort tevoren had
opgelopen. Hij was bovendien uitgeput door de reis, die twee volle weken had
geduurd. Hij moest zich ook voorbereiden op de belangrijke gebeurtenissen van
de volgende dag en had daarom behoefte aan stilte en rust.
Maar het verlangen hem te zien was zo groot dat hij maar een paar uren rust had
genoten toen edellieden, ridders, priesters en burgers zich rondom hem
verdrongen. Onder hen waren er vele edellieden die het hadden aangedurfd een
verzoek tot de keizer te richten om een eind te maken aan de wantoestanden in
de kerk en die volgens Luther allen bevrijd waren door mijn verkondiging van
het evangelie" (Martyn, p. 393).
Vriend en vijand kwamen de moedige monnik opzoeken. Hij ontving hen met
onverstoorbare kalmte en gaf aan iedereen een beleefd en verstandig antwoord.
Zijn optreden was moedig en vastberaden. Zijn bleek en mager gezicht, dat door
zware arbeid en ziekte was getekend, straalde van vriendelijkheid en blijdschap.
Zijn plechtige, ernstige woorden schonken hem een kracht die zelfs zijn vijanden
niet helemaal konden weerstaan. Zowel zijn vrienden als zijn tegenstanders
waren vol verbazing. Sommigen waren ervan overtuigd dat er een goddelijke
invloed van hem uitging. Anderen zeiden zoals de Farizeeën over Christus: Hij
is van de duivel bezeten!"
De volgende dag werd Luther opgeroepen om voor de Rijksdag te verschijnen.
Er werd een keizerlijke bode aangesteld om hem naar de vergaderzaal te
brengen. Toch kon hij de zaal met moeite bereiken. In alle stralen verdrongen de
mensen zich om de monnik te zien die het had aangedurfd zich tegen het gezag
van de paus te verzetten.
Kon vóór hij de rechtszaal binnentrad, zei een oude generaal, die zich vaak op
het slagveld had onderscheiden: ,,Arme monnik je zal nu voor hetere vuren
komen te staan dan ik of enige andere legeraanvoerder ooit in het bloedigste
gevecht hebben getrotseerd. Maar als je zaak rechtvaardig is en jij er zelf van
overtuigd bent, moet je met Gods hulp verder gaan en voor niemand bang zijn.
God zal je niet in de steek laten" (D'Aubigné, b. 7, ch. 8).
Eindelijk stond Luther dan voor de raad. De keizer zat op de troon. Hij was
omringd door de grootste beroemdheden uit zijn rijk. Nog nooit was er iemand

verschenen voor zo'n indrukwekkende vergadering als de Rijksdag waarop
Luther zich voor zijn geloof moest verantwoorden, Alleen al het feit dat hij
verscheen, was een schitterende overwinning op het pausdom. De paus had
Luther veroordeeld en hij stond nu voor een tribunaal dat zich alleen al door zijn
samenkomst boven de paus stelde. De paus had een interdict over hem
uitgesproken en hem uit de gemeenschap gestoten. Toch was hij in vriendelijke
bewoordingen gedagvaard en door de hoogste raad ter wereld ontvangen. De
paus had hem een eeuwigdurend spreekverbod" opgelegd, maar hij stond nu op
het punt he woord te voeren voor duizenden aandachtige toehoorders die uit de
verste delen van Europa waren samengekomen. God had door bemiddeling van
Luther een reusachtige omwenteling tot stand gebracht. Rome begon al afstand
te doen van haar troon. Het was de stem van een monnik die voor deze
vernedering zorgde" (Ibid., b. 7, ch. 8). Luther was van eenvoudige afkomst en
scheen onder de indruk. Hij was niet helemaal op zijn gemak toen hij voor de
machtige vorsten en prinsen stond. Verscheidene afgevaardigden merkten hoe hij
zich voelde en gingen naar hem toe. Een van hen fluisterde: Wees niet bevreesd
voor hen, die wél het lichaam doden, maar de ziel niet kunnen doden." Een ander
zei: Wanneer gij voor stadhouders en koningen geleid wordt om Mijnentwil, zal
het u in die ure gegeven worden wat gij spreken moet; want gij zijt het niet, die
spreekt, doch het is de Geest uws vaders, die in u spreekt." Zo werden de
woorden van Christus door de belangrijkste mannen op aarde aangehaald om
Gods boodschapper in het uur van de beproeving moed in te spreken.
Luther werd tot vlak vóór de troon van de keizer gebracht. Er viel een diepe
stilte in de grote vergadering. Toen stond een bode van de keizer op, wees naar
een stapel met Luthers werken en vroeg de hervormer op twee vragen te
antwoorden. Hij wilde weten of Luther erkende dat die publicaties van zijn hand
waren en of hij bereid was de opvattingen die hij daarin had verkondigd te
herroepen. Toen de titels van de boeken waren voorgelezen, antwoordde Luther
dat die boeken inderdaad door hem waren geschreven. ,,Wat de tweede vraag
betreft", zei hij, zou het onverstandig van mij zijn als ik antwoordde zonder na te
denken, want deze vraag heeft betrekking op het geloof, de zaligheid van
mensen en het Woord van God de grootste en kostbaarste schat in de hemel en
op aarde. Ik zou misschien minder erkennen dan in de gegeven omstandigheden
vereist is en op die manier zondigen tegen de woorden van Christus: Al wie Mij
verloochenen zal voor de mensen, die zal ook ik verloochenen voor mijn Vader,
die in de hemelen is" (Mattheüs 10: 33). Daarom verzoek ik uwe keizerlijke
majesteit in alle nederigheid mij de tijd te gunnen zodat ik de vraag kan
beantwoorden zonder tegen het Woord van God te zondigen" (D'Aubigné, b.

7,ch. 8).
Luther had er verstandig aan gedaan de keizer dit te vragen. Daardoor overtuigde
hij de Rijksdag dat hij niet uit hartstocht of in een opwelling handelde. Door zijn
kalmte en zelfbeheersing, die men niet had verwacht van iemand die zó moedig
en beginsel vast was geweest, stond hij sterker en kon hij later met wijsheid,
voorzichtigheid, vastberadenheid en waardigheid antwoorden. Daardoor
verbaasde hij zijn tegenstanders, stelde hen teleur en veroordeelde hun
onbeschaamdheid en trots.
De volgende dag moest hij voor de raad verschijnen om zijn definitief antwoord
te geven. Luther werd even ontmoedigd als hij dacht aan de machten die tegen
de waarheid samenspanden. Zijn geloof begon te wankelen. Hij werd door vrees
overmand en met angst vervuld. Hij werd door steeds meer gevaren bedreigd.
Het scheen alsof zijn vijanden zouden winnen en de machten van de duisternis
de overhand zouden krijgen. Donkere wolken trokken zich boven hem samen en
schenen een scheiding tussen hem en God te brengen. Hij wilde er zeker van zijn
dat de Here der heerscharen met hem zou zijn. Wanhopig wierp hij zich met zijn
gezicht ter aarde en uitte jammerklachten die God alleen volledig kan begrijpen.
Hij smeekte: Almachtige God, deze wereld is verschrikkelijk! Ze opent haar
muil om mij te verslinden en ik heb zo weinig vertrouwen in U ... Als ik alleen
op de macht van deze wereld moet rekenen, ben ik reddeloos verloren ... Mijn
laatste uur heeft geslagen; ik ben een veroordeeld man. ... O God, help mij tegen
alle wijsheid van deze wereld. Doe het... U alleen kan het; ... want dit is niet
mijn werk, maar uw werk. Ik kan hier niets verrichten. Ik kan niet tegen de
groten van deze aarde strijden. ... Het is uw rechtvaardige en eeuwige zaak. O
Here, help mij! Getrouwe en onveranderlijke God, ik stel mijn vertrouwen niet
in de mensen,... Alles wat van de mensen komt. is onbetrouwbaar. ...U heeft me
voor dit werk uitgekozen. ...Help mij terwille van uw geliefde Zoon Jezus
Christus, die mijn bescherming, mijn schild en mijn burcht is." (Ibid, b. 7, ch. 8).
In zijn wijsheid heeft God Luther de gevaren laten inzien opdat hij niet op eigen
kracht zou rekenen en zich niet overmoedig in het gevaar zou storten. Toch was
hij niet bang voor het persoonlijk lijden, de foltering of de dood die hem nu
boven het hoofd schenen te hangen. Hij was in een beslissend stadium gekomen
en voelde zich niet opgewassen tegen de problemen. Door zijn zwakheid zou hij
afbreuk aan de zaak van de waarheid kunnen doen. Hij streed niet met God voor
zijn eigen veiligheid, maar voor de overwinning van het evangelie.

Zijn angst en strijd waren als die van Jakob in dat nachtelijk gevecht met de
engel op de oever van de verlaten rivier. Zoals Jakob slaagde hij erin God te
overwinnen. Toen hij helemaal hulpeloos was, stelde hij al zijn vertrouwen in
Christus, de machtige Verlosser.
Hij scheen gesterkt door de zekerheid dat hij niet alleen voor de Rijksdag
verscheen. Hij kwam weer tot rust en was blij dat hij het Woord van God mocht
verdedigen voor de machthebbers van de volken.
Met zijn geest op God gericht, bereidde Luther zich voor op de strijd die hem te
wachten stond. Hij dacht erover na hoe hij zijn antwoord zou formuleren,
bestudeerde passages in zijn eigen boeken en haalde het juiste bewijsmateriaal
uit de Heilige Schrift om zijn stellingen te verdedigen. Toen legde hij zijn
linkerhand op de geopende bijbel die vóór hem lag en met zijn rechterhand ten
hemel geheven, beloofde hij trouw te zullen blijven aan het evangelie en
vrijmoedig zijn geloof te belijden, ook al zou hij zijn getuigenis met zijn bloed
moeten bezegelen" (Ibid,, b. 7, ch. 8).
Toen hij weer in de raadsvergadering werd binnengeleid, was er op zijn gezicht
geen spoor van vrees of verwarring. Rustig en kalm, maar toch moedig en
indrukwekkend stond hij als Gods getuige voor de groten van deze aarde. De
bode van de keizer vroeg hem of hij bereid was zijn leer te herroepen. Luther gaf
beleefd en in alle bescheidenheid, zonder opwinding of hartstocht antwoord. Hij
was ingetogen en eerbiedig, maar gaf toch blijk van vertrouwen en vreugde,
waardoor hij de aanwezigen verbaasde.
Zeer doorluchtige majesteit, hoogedele vorsten, genadige heren", zei Luther, ik
verschijn op deze dag voor u, overeenkomstig het bevel dat mij gisteren werd
gegeven. Bij Gods genade verzoek ik uwe doorluchtige majesteit en uwe
hoogheden beleefd te willen luisteren naar de verdediging van een zaak waarvan
ik overtuigd ben dat zij rechtvaardig en juist is. Als ik uit onwetendheid mocht
ingaan tegen de gebruiken en vormen van de rechtbanken, verzoek ik u mij te
vergeven, want ik ben niet in de paleizen van koningen, maar in de afzondering
van een klooster opgevoed" (Ibid., b. 7. ch. 8). Hij ging toen over tot de
beantwoording van de vraag en verklaarde dat zijn gepubliceerde werken niet
alle van denelfde aard waren. In sommige publicaties had hij het onderwerp van
het geloof en de goede werken behandeld. Hij zei dat zelfs zijn vijanden hadden
verklaard dat ze niet alleen onschadelijk, maar beslist positief waren. Als hij
deze werken afzwoer, zou hij tegelijk waarheden loochenen waar alle partijen

het over eens waren.
De tweede categorie bestond uit werken die de corruptie en misbruiken van het
pausdom behandelden. Als hij deze werken afzwoer, zou hij de tirannie van
Rome versterken en de deur verder openzetten voor nog meer goddeloosheid.
In de derde categorie had hij personen aangevallen die bestaande wantoestanden
hadden verdedigd. Hij gaf toe dat hij in deze werken feller was geweest dan
strikt nodig was. Hij beweerde niet dat hij vrij van schuld was, maar zelfs deze
boeken kon hij niet afzweren, want als hij dat deed, zouden de vijanden van de
waarheid worden aangemoedigd. Ze zouden van de gelegenheid gebruik maken
om Gods volk nog wreder te verdrukken.
Toch ben ik maar een mens en geen God", zei hij verder. Daarom zal ik mezelf
verdedigen zoals Christus dat gedaan heeft: Als ik kwaad gesproken heb, getuig
dan tegen het kwaad". ... Zeer doorluchtige keizer, hoogedele vorsten en alle
mensen van alle rangen en standen, ik verzoek u bij Gods genade mij uit de
boeken van de profeten en apostelen te bewijzen dat ik dwaal. Zodra ik daarvan
overtuigd ben, zal ik elke dwaling herroepen en zal ik de eerste zijn om mijn
boeken te verbranden.
Ik hoop dat met hetgeen ik zoëven heb gezegd duidelijk is aangetoond dat ik de
gevaren waaraan ik me blootstel zorgvuldig heb overwogen. Maar ik ben niet
bang. Integendeel! Ik ben blij dat het evangelie nu, zoals vroeger, een oorzaak
van moeilijkheden en verdeeldheid is. Dit is het kenmerk en het lot van Gods
Woord. Jezus zei: Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard".
God is wonderbaarlijk en vreselijk in zijn besluiten. U moet ervoor oppassen dat
u het Woord van God niet vervolgt. U zou zich de verschrikkelijke stortvloed
van onoverkomelijke gevaren, rampen en eeuwige verdoemenis op de hals
kunnen halen terwijl u in de waan verkeert dat u de verdeeldheid de kop indrukt.
...
Ik zou daar veel voorbeelden van uit Gods Woord kunnen aanhalen. Ik zou u
kunnen spreken over de farao's, de koningen van Babylon en die van Israël. Hun
inspanningen droegen met buitengewoon succes bij tot hun eigen ondergang
wanneer zij plannen maakten om hun macht uit te breiden en zij zichzelf erg wijs
vonden. God kan bergen verzetten, maar zij weten het niet" (Ibid., b. 7, ch. 8).
Luther had in het Duits gesproken. Men verzocht hem in het Latijn te herhalen

wat hij had gezegd. Hoewel hij uitgeput was door de inspanning die hij al had
geleverd, ging hij toch op het verzoek in en sprak nogmaals met dezelfde
duidelijkheid en kracht als de eerste keer. God wees in deze zaak de weg. Het
verstand van vele vorsten was door dwaling en bijgeloof zo verduisterd dat zij de
degelijkheid van Luthers uiteenzetting niet onmiddellijk door hadden. Nadat zij
het betoog voor de tweede keer hadden gehoord, werd alles duidelijk. Zij die hun
ogen dichtknepen voor het licht en niet van de waarheid overtuigd wilden
worden, waren woedend vanwege de overtuigingskracht van Luthers woorden.
Toen hij klaar was, zei de woordvoerder van de Rijksdag geërgerd: U heeft de
vraag die wij u hadden gesteld niet beantwoord ... U moet een duidelijk en
nauwkeurig antwoord geven. ... Bent u bereid uw leer te herroepen, ja of nee?"
De hervormer antwoordde: ..Aangezien uwe zeer doorluchtige majesteit en uwe
hoogheden een duidelijk, eenvoudig en nauwkeurig antwoord van mij
verwachten, zal ik het u geven: Ik kan mijn geloof niet aan de paus of aan de
concilies onderwerpen omdat het zonneklaar is dat zij vaak hebben gedwaald en
elkaar hebben tegengesproken, Als men mij niet met de Schrift of met
steekhoudende argumenten kan weerleggen, als men mij niet met de teksten die
ik heb aangehaald kan overtuigen en als men mij niet door middel van Gods
Woord kan aantonen dat ik ongelijk heb, kan ik en wil ik niets herroepen, want
een christen mag zijn geweten geen geweld aandoen. Hier sta ik; ik kan niet
anders. Zo helpe mij God. Amen" (Ibid., b. 7, ch. 8).
Deze integere man bleef op het vaste fundament van Gods Woord staan. Zijn
gezicht straalde met een hemelse lichtglans. Zijn grootheid en onkreukbaarheid,
zijn vrede en blijdschap waren voor iedereen duidelijk toen hij tegen de macht
van de dwaling getuigde en de voortreffelijkheid van het geloof dat de wereld
overwint, verdedigde.
De hele vergadering was enige tijd sprakeloos van verbazing. Bij zijn eerste
antwoord had Luther zacht, eerbiedig en bijna onderdanig gesproken. De
aanhangers van de paus dachten daarom dat zijn moed aan het wankelen was
gebracht. Zij beschouwden het verzoek om uitstel als de eerste stap tot zijn
herroeping.
De keizer had een beetje vanuit de hoogte neergekeken op het verzwakte
lichaam van de monnik, op zijn schamele kleding en op zijn eenvoudige
toespraak. Hij had gezegd: "Deze monnik zal mij nooit tot een ketter maken".
Luthers moed en vastberadenheid en zijn duidelijke, overtuigende argumenten

vervulden alle partijen met verbazing.
De keizer zei vol bewondering: Deze monnik is onverschrokken, onwrikbaar en
moedig". Vele Duitse vorsten keken met trots en vreugde naar deze
vertegenwoordiger van hun volk. De aanhangers van Rome waren verslagen
Hun zaak kwam in een zeer ongunstig licht te staan. Ze wilden hun
machtspositie behouden, maar deden daarvoor geen beroep op de Schrift; ze
namen hun toevlucht tot dreigementen - de meest doeltreffende methode van
Rome. De woordvoerder van de Rijksdag zei: Als u uw leer niet wilt herroepen,
zullen de keizer en de vorsten van het rijk beraadslagen hoe ze een
onverbeterlijke ketter moeten aanpakken."
Luthers vrienden hadden met grote vreugde naar zijn indrukwekkend pleidooi
geluisterd. Ze werden bang toen ze deze woorden hoorden, maar Luther zei
rustig: God moet mij helpen, want ik kan niets herroepen" (Ibid., b. 7, ch. 8).
Luther moest de vergaderzaal verlaten terwijl de vorsten beraadslaagden.
Iedereen besefte dat dit een kritiek moment was. Luthers hardnekkige weigering
om zich te onderwerpen, zou de geschiedenis van de kerk voor eeuwen kunnen
beïnvloeden. Ze besloten hem nog een kans te geven om zijn leer te herroepen.
Hij werd voor de laatste keer in de raadszaal gebracht. Weer stelde men hem de
vraag of hij zijn leer wilde herroepen. Hij zei: Ik heb geen ander commentaar
dan het antwoord dat ik al gegeven heb." Het was duidelijk dat hij noch door
beloften, noch door bedreigingen ertoe kon worden bewogen voor liet bevel van
Rome te zwichten. De leiders van de rooms-katholieke kerk ergerden zich over
het feit dat hun macht, die koningen en edellieden had doen beven, op zo'n
manier door een gewone monnik kon worden veracht. Zij wilden hem hun
gramschap aan den lijve doen ondervinden door hem dood te folteren. Luther
wist echter in welke gevaarlijke positie hij was en had zijn toehoorders met
christelijke waardigheid en kalmte toegesproken. Hij was niet hoogmoedig of
agressief geweest en had de waarheid geen geweld aangedaan. Hij had zichzelf
en de machthebbers die rondom hem stonden gewoon weggecijferd en voelde
alleen dat er Iemand bij hem was die oneindig machtiger dan pausen, prelaten,
koningen en keizers was.
Christus had door het getuigenis van Luther overtuigend en voortreffelijk
gesproken, zodat zijn toespraak vriend en vijand enige tijd met ontzag en
verbazing vervulde. De Geest van God was aanwezig in die raadsvergadering en
beïnvloedde de rijksgroten. Verscheidene vorsten erkenden openlijk dat Luthers

zaak rechtvaardig was. Velen waren overtuigd van de waarheid, maar bij
sommigen waren de indrukken niet van blijvende aard. Er waren ook mensen die
op dat ogenblik hun overtuiging niet kenbaar maakten, maar later, nadat ze de
Schrift zelf hadden onderzocht onbevreesde aanhangers van de Hervorming
werden.
Keurvorst Frederik had angstig uitgekeken naar Luthers verschijning voor de
Rijksdag en hij luisterde met diepe ontroering naar zijn toespraak. Hij was blij en
trots toen hij zag hoe moedig, vastberaden en beheerst Luther was en besloot
hem nog meer te steunen. Hij vergeleek de groepen die tegenover elkaar stonden
en stelde vast dat de wijsheid van pausen, koningen en prelaten door de macht
van de waarheid tot niets was herleid. Het pausdom had een nederlaag geleden
die in alle landen en in alle tijden voelbaar zou zijn.
Toen de legaat merkte welke indruk Luthers toespraak had gemaakt, vreesde hij
meer dan ooit voor de macht van Rome en wilde hij Luther met alle mogelijke
middelen kraken. Met al de welsprekendheid en diplomatie waardoor hij zich
had onderscheiden, probeerde hij de jonge keizer duidelijk te maken hoe dwaas
en gevaarlijk het was de vriendschap en steun van het machtige Rome voor een
onbelangrijke monnik op te offeren.
Zijn woorden bleven niet zonder uitwerking. Op de dag na het antwoord van
Luther liet keizer Karel een boodschap aan de Rijksdag voorlezen waarin hij
meedeelde dat hij vastbesloten was het beleid van zijn voorgangers, dat erop
gericht was het rooms-katholicisme te steunen en te beschermen, voort te zetten.
Daar Luther zijn dwalingen niet wilde herroepen, moesten de strengste
maatregelen tegen hem en tegen de ketterijen die hij onderwees, worden
genomen. Eén enkele monnik die door zijn eigen dwaasheid op een dwaalspoor
is gebracht, verzet zich tegen de christelijke leer. Om dit ongeloof uit te roeien,
ben ik bereid mijn koninkrijken, mijn rijkdom mijn vrienden, mijn lichaam, mijn
bloed, mijn ziel en mijn leven op te offeren. Ik sta op het punt de augustijner
monnik Luther weg te sturen. Ik zal hem verbieden enige onrust onder het volk
te zaaien. Ik zal hem en zijn aanhangers als weerspannige ketters beschouwen en
tegen hen optreden met banvloeken, interdicten en met alle mogelijke middelen
waarmee ik hen kan uitroeien. Ik doe een beroep op de vertegenwoordigers van
de standen zich als trouwe christenen te gedragen" (Ibid., b. 7, ch. 9).
Toch verklaarde de keizer dat het vrijgeleide van Luther moest worden
geëerbiedigd en dat men hem moest toestaan zijn woonplaats veilig te bereiken,

voordat men tegen hem begon op te treden. De leden van de Rijksdag waren in
twee kampen verdeeld. De gezanten en vertegenwoordigers van de paus eisten
nogmaals dat er geen rekening zou worden gehouden met het vrijgeleide dat aan
Luther was gegeven. Ze zeiden: Zijn as moet in de Rijn worden uitgestrooid,
zoals een eeuw geleden ook met Johannes Hus is gebeurd" (Ibid., b. 7, ch. 9).
Maar hoewel de Duitse vorsten zelf pausgezind waren en zeer vijandig
tegenover Luther stonden, protesteerden ze tegen zo'n woordbreuk omdat ze
vonden dat het een smet op het blazoen van het Duitse volk zou zijn. Ze wezen
op de rampen die op de dood van Hus waren gevolgd en zeiden dat ze niet
wilden dat Duitsland en de jonge keizer ook door zo'n onheil werden getroffen.
De keizer reageerde zelf ook op dit gemene voorstel: "Al worden eer en goede
trouw uit de hele wereld gebannen, dan behoren ze toch een veilig
toevluchtsoord in het hart van de vorsten te vinden" (Ibid., b. 7, ch. 9).
De felste pausgezinde vijanden van Luther drongen er bij de keizer op aan met
de hervormer af te rekenen zoals Sigismund met Hus had gedaan. Ze wilden dat
hij Luther aan de genade van de kerk zou overleveren.
De keizer herinnerde zich echter dat Hus op de vergadering in het openbaar naar
zijn boeien had gewezen om de keizer op zijn woordbreuk te attenderen. Daarom
zei Karel V: Ik zou niet graag als Sigismund blozen" (Lenfant, vol. l, p. 422).
Toch had Karel V de waarheden die Luther had verdedigd willens en wetens
verworpen. Ik ben vastbesloten het voorbeeld van mijn voorouders te volgen",
schreef de vorst (D'Aubigné, b. 7, ch. 9). Hij wilde niet met de traditie breken,
zelfs niet wanneer hij daardoor de waarheid en de rechtvaardigheid diende. Hij
wilde het pausdom met al zijn wreedheid en corruptie steunen, omdat zijn
voorouders dat ook hadden gedaan. Hij nam zijn standpunt in, verwierp alle
inzichten die zijn voorouders niet hadden en weigerde iets te doen dat zij niet
hadden gedaan.
Tegenwoordig zijn er veel mensen die zich op dezelfde manier aan de
gewoonten en tradities van hun voorouders vastklampen. Wanneer God hun
meer licht zendt, weigeren ze het aan te nemen omdat hun voorouders die kennis
niet hadden en zij haar dus ook niet nodig hebben. Wij leven niet in dezelfde
omstandigheden als onze voorouders; daarom zijn onze verantwoordelijkheid en
onze verplichtingen niet helemaal dezelfde als de hunne. God zal ons niet
aannemen als wij naar het voorbeeld van onze voorouders kijken om te bepalen

wat wij behoren te doen in plaats dat wij zelfde waarheid proberen te ontdekken.
Wij dragen een grotere verantwoordelijkheid dan onze voorouders. Wij dienen
rekenschap af te leggen voor het licht dat zij hebben ontvangen en aan ons
hebben doorgegeven, maar wij zijn ook verantwoording verschuldigd voor het
grotere licht dat nu voor ons uit het Woord van God schijnt.
Christus zei over de ongelovige Joden: Indien Ik niet gekomen was en tot hen
gesproken had, zij zouden geen zonde hebben, maar nu hebben zij geen
voorwendsel voor hun zonde" (Johannes 15: 22).
Dezelfde goddelijke macht sprak bij monde van Luther tot de keizer en de
vorsten van het Duitse rijk. Toen het licht uit zijn Woord scheen, pleitte zijn
Geest voor de laatste keer met velen die daar bijeengekomen waren. Zoals
Pilatus vele eeuwen vroeger, door trots en populariteit gedreven, zijn hart voor
de Verlosser van de wereld sloot; zoals de bange Felix aan Paulus zei: Ga voor
heden heen; wanneer ik nog eens gelegenheid heb, zal ik u wel weder
ontbieden"; zoals de hoogmoedige Agrippa moest toegeven: Gij wilt mij wel
spoedig als christen laten optreden!" (Handelingen 24: 25; 26: 28), maar de
boodschap die God hem zond verwierp - zo besloot Karel V het licht van de
waarheid af te wijzen. Hij wilde de ijdelheid van deze wereld en de diplomatie
volgen. Geruchten over samenzweringen die tegen Luther werden beraamd,
deden overal de ronde en brachten de hele stad in rep en roer. Luther had
vriendschap gesloten met veel mensen die de verraderlijke wreedheid van Rome
tegenover iedereen die haar corruptie aan het licht durfde te brengen goed
kenden. Ze besloten dat hij geen slachtoffer van de listen van Rome mocht
worden. Honderden edellieden beloofden plechtig hem te zullen beschermen.
Velen stelden de boodschap van de keizer openlijk aan de kaak en vonden haar
een bewijs van slaafse onderwerping aan de heerschappij van Rome.
Op de deuren van de huizen en op openbare plaatsen werden er aanplakbiljetten
pro en contra Luther aangebracht. Op één daarvan stonden alleen de veelbetekenende woorden van de Prediker: Wee u, o land, welks koning een kind is"
(Prediker 10: 16).
De geestdrift van het volk in het hele Duitse rijk voor Luther overtuigde zowel
de keizer als de Rijksdag dat elke onrechtvaardigheid tegenover Luther de vrede
in het rijk en zelfs de stabiliteit van de troon in gevaar zou brengen.
Frederik van Saksen pakte de zaak heel voorzichtig aan en hield zijn sympathie
voor Luther zorgvuldig geheim, terwijl hij hem tegelijkertijd met onvermoeibare

waakzaamheid beschermde en al zijn bewegingen alsook die van zijn
tegenstanders volgde. Maar velen staken hun sympathie voor Luther niet onder
stoelen of banken. Hij werd bezocht door vorsten, graven, baronnen en andere
vooraanstaande leken en geestelijken. Spalatinus schrijft hierover: Het kamertje
van Luther was te klein voor al die bezoekers" (Martyn, vol. l, p. 404).
De mensen keken hem aan alsof hij een bovennatuurlijk wezen was. Zelfs zij die
zijn leer niet aannamen, hadden bewondering voor zijn onkreukbaarheid,
waardoor hij liever de dood trotseerde dan zijn geweten geweld aandeed.
Men stelde alles in het werk om Luther zover te krijgen dat hij een compromis
met Rome sloot. Edellieden en vorsten beweerden dat hij uit het rijk zou worden
verbannen en weerloos zou zijn als hij zich eigenwijs tegen de kerk en de
concilies bleef verzetten. Luthers reactie op hun waarschuwing was: Men kan
het evangelie van Christus niet verkondigen zonder aanstoot te geven. ...
Waarom zouden vrees en angst voor het gevaar mij dan van Christus en het
Woord van God, dat de waarheid is, scheiden? Nee, ik geef liever mijn lichaam,
mijn bloed en mijn leven" (D'Aubigné, b. 7, ch. 10).
Weer deed men een dringend beroep op Luther om zich alsnog aan de keizer te
onderwerpen. Men zei dat hij dan niets meer hoefde te vrezen. Luther
antwoordde: Ik ga er volledig mee akkoord dat de keizer, de vorsten en zelfs de
eenvoudigste christen het recht hebben mijn werken te onderzoeken en te
beoordelen, op één voorwaarde: Zij moeten het Woord van God als hun maatstaf
aannemen. Er staat de mensen niets anders te doen dan dat Woord te
gehoorzamen. Doe mijn geweten geen geweld aan, want het is gebonden en
geketend aan de Heilige Schrift" (Ibid., b. 7, ch. 10). Op een andere dringende
oproep antwoordde hij: Ik ben bereid van mijn vrijgeleide af te zien. Ik stel mijn
persoon en mijn leven in handen van de keizer, maar het Woord van God zal ik
nooit verloochenen!" (Ibid., b. 7, ch. 10).
Hij zei ook dat hij zich aan het besluit van een algemeen concilie wilde
onderwerpen, maar alleen op voorwaarde dat er van het concilie geëist werd dat
het op grond van de Schrift besluiten zou nemen. Verder verklaarde hij: Iedere
christen kan het Woord van God en de leer even goed beoordelen als de paus,
zelfs al wordt deze laatste door een miljoen concilies bijgestaan" (Martyn, vol. 1,
p. 410). Op de lange duur waren zowel vriend als vijand ervan overtuigd dat alle
verdere verzoeningspogingen nutteloos waren.

Als de hervormer maar op één punt had toegegeven, zouden Satan en zijn
aanhang de overwinning hebben behaald, maar Luthers onwankelbare
vastberadenheid was het middel om de kerk vrij te maken en het begin van een
nieuw en beter tijdperk in te luiden. Deze ene man, die op het gebied van de
godsdienst onafhankelijk durfde te denken en te handelen, zou de kerk en de
wereld niet alleen in zijn eigen tijd, maar ook in alle generaties na hem
beïnvloeden. Zijn vastberadenheid en trouw zullen allen die voor dezelfde
problemen komen te staan tot het einde der tijd moed schenken. De macht en
majesteit van God waren boven de beslissingen van mensen en boven de grote
macht van Satan verheven.
Kort daarna moest Luther op bevel van de keizer naar huis terugkeren. Hij wist
dat zijn veroordeling spoedig op dit bericht zou volgen. De toekomst zag er
somber uit. Toch vertrok hij blij en dankbaar uit Worms. Hij zei: De duivel in
hoogst eigen persoon bewaakte de pauselijke burcht, maar Christus heeft er een
grote bres in geslagen en Satan werd gedwongen toe te geven dat God machtiger
is dan hij" (D'Aubigné, b. 7, ch. 11).
Na zijn vertrek schreef Luther, die nog altijd wilde dat men zijn vastberadenheid
niet als opstandigheid zou beschouwen, aan de keizer: God doorzoekt de harten
en Hij is mijn getuige dat ik in alle oprechtheid uwe majesteit in alle
omstandigheden onvoorwaardelijk wil gehoorzamen, zolang dat niet in strijd is
met het Woord van God, waarnaar de mens behoort te leven. In alle
aangelegenheden van dit leven zal mijn trouw onwrikbaar zijn, want verlies of
winst op dit gebied spelen geen rol voor iemands zaligheid. Maar als er eeuwige
belangen op het spel staan, is het Gods wil dat de mens zich niet aan een ander
mag onderwerpen, want zo'n, onderwerping in geestelijke dingen komt in feite
neer op aanbidding en de mens mag alleen zijn Schepper aanbidden" (Ibid., b. 7,
ch. 11).
Op de terugreis uit Worms werd Luther nog meer verwelkomd dan op zijn
heenreis. Kerkvorsten verwelkomden de geëxcommuniceerde monnik en
wereldlijke machthebbers eerden de man die door de keizer was veroordeeld.
Men vroeg hem of hij wilde preken en ondanks het verbod van de keizer, ging
hij op de kansel. ,,Ik heb nooit beloofd dat ik het Woord van God aan banden zou
leggen", zei hij, en zal dat ook nooit doen" (Martyn, vol. 1, p. 420). Nauwelijks
was hij uit Worms vertrokken of de aanhangers van de paus haalden de keizer
ertoe over een edict tegen hem uit te vaardigen. In dit decreet werd Luther
gebrandmerkt als Satan in mensengedaante en in monnikspij" (D'Aubigné, b. 7,

ch. 11).
Er werd een bevel uitgevaardigd dat men onmiddellijk na het verstrijken van zijn
vrijgeleide maatregelen diende te nemen om een eind aan zijn werk te maken.
Niemand mocht hem onderdak, voedsel of drank geven, noch hem door woord
of daad, in het openbaar of in het geheim helpen. Hij moest gevangen genomen
worden, waar hij zich ook mocht bevinden en aan de overheid worden
uitgeleverd. Zijn aanhangers moesten ook gevangen genomen worden en hun
bezittingen moesten verbeurd verklaard worden. Zijn geschriften moesten
worden vernietigd.
Tenslotte zou iedereen die dit bevelschrift zou durven overtreden ook worden
veroordeeld. De keurvorst van Saksen en de vorsten die Luther het meest
genegen waren, hadden Worms onmiddellijk nadat Luther vertrokken was,
verlaten. Daarom kon het decreet van de keizer door de Rijksdag worden
bekrachtigd. De aanhangers van de paus waren in hun nopjes. Ze dachten dat het
lot van de Hervorming nu bezegeld was.
God had echter in dit uur van gevaar voor een uitweg gezorgd. Een waakzaam
oog had Luther gevolgd en een oprecht en trouw man had besloten hem te
redden. Het stond vast dat Rome alleen met zijn dood genoegen zou kunnen
nemen. Luther kon alleen uit de muil van de leeuw gered worden als hij zich
ergens schuil hield.
God gaf Frederik van Saksen de wijsheid een plan te bedenken om de hervormer
te redden. Met medewerking van enkele trouwe vrienden werd het plan van de
keurvorst ten uitvoer gebracht. Luther werd voor vriend en vijand op een veilige
plaats verborgen. Op zijn terugreis werd hij gevangen genomen, van zijn
metgezellen gescheiden en vlug dwars door het bos naar de Wartburg, een
afgelegen burcht in de bergen, gebracht.
Zijn gevangenneming en zijn schuilplaats werden zó goed geheim gehouden dat
zelfs Frederik lange tijd niet wist waar Luther zat. Men had dit opzettelijk zo
geregeld: Als de keurvorst niet wist waar Luthers geheime schuilplaats was, kon
hij ook niets verraden. Hij was er zeker van dat Luther in veiligheid was en nam
daar genoegen mee.
Lente, zomer en herfst gingen voorbij. De winter stond voor de deur en Luther
zat nog altijd gevangen. Aleander en zijn aanhangers waren blij omdat ze

dachten dat het licht van het evangelie spoedig zou worden gedoofd. Maar
daarin vergisten ze zich deerlijk, want de hervormer was zijn lamp aan het vullen
uit de schatkamer van de waarheid. Zijn licht zou nog helderder gaan schijnen.
Door de prettige sfeer en de veiligheid op de Wartburg was Luther in het begin
blij dat hij ver van de hitte van de strijd en de verwarring was. De kalmte en rust
konden hem evenwel niet lang voldoening schenken. Hij was gewend aan een
actief leven en aan de harde strijd en kon zich moeilijk aan het rustige leven
aanpassen. In die dagen van eenzaamheid kwam de toestand van de kerk hem
voor de geest. Wanhopig riep hij uit: Het is toch erg jammer! Er is niemand die
in deze dagen van Gods toorn als een muur voor de Here kan staan om Israël te
redden!" (Ibid., b. 9, ch. 2).
Toen dacht hij weer aan zijn eigen toestand. Hij was bang dat men hem van
lafheid zou beschuldigen omdat hij zich uit de strijd had teruggetrokken. Hij
vond zichzelf ook lauw en gemakzuchtig. Toch deed hij in die tijd elke dag méér
dan men voor één man mogelijk achtte. Zijn pen rustte nooit. Terwijl zijn
vijanden zich met de ijdele hoop vleiden dat ze hem het zwijgen hadden
opgelegd, werden ze verbaasd en in de war gebracht door de tastbare bewijzen
van zijn activiteit. Tal van verhandelingen die uit zijn pen waren gevloeid,
werden in alle delen van het Duitse rijk verspreid. Hij bewees zijn landgenoten
ook een zeer belangrijke dienst door zijn vertaling van het Nieuwe Testament in
het Duits. Vanuit zijn Patmos in het gebergte verkondigde hij bijna een heel jaar
lang het evangelie en veroordeelde hij de zonden en dwalingen van zijn tijd.
Maar God had zijn dienaar niet alleen uit het openbare leven weggenomen om
hem tegen de woede van zijn vijanden te beschermen of hem rust te geven voor
dit belangrijke werk. Er waren nóg belangrijkere waarden die gevrijwaard
moesten worden. In de eenzaamheid en duisternis van zijn schuilplaats in de
bergen was Luther ver van alle menselijke hulp en onbereikbaar voor menselijke
lof. Zo werd hij beschermd tegen hoogmoed en zelfingenomenheid, die zo vaak
samengaan met succes. Door lijden en vernedering werd hij weer voorbereid om
veilig de duizelingwekkende hoogten te betreden waartoe hij plots verheven
was.
In hun blijdschap over de vrijheid die de waarheid schenkt, zijn de mensen vaak
geneigd om degenen die God heeft gebruikt om de ketens van dwaling en
bijgeloof te verbreken, lof toe te zwaaien. Satan probeert de gedachten en de
liefde van de mensen van God af te leiden en ze op menselijke bemiddelaars te
vestigen.

Hij zet hen ertoe aan alleen het middel te eren en wil dat ze de Hand die alle
gebeurtenissen leidt, vergeten. Heel vaak verliezen godsdienstige leiders die zo
geprezen en geëerd worden hun afhankelijkheid van God uit het oog en gaan op
zichzelf vertrouwen. Ze proberen dan de geest en het geweten te beheersen van
mensen die op hèn rekenen om geleid te worden in plaats dat ze vragen wat het
Woord van God zegt.
Hervormingen worden vaak vertraagd omdat hun aanhangers door deze
instelling gekenmerkt worden. God wilde de Hervorming voor dit gevaar
behoeden. Hij wilde dat dit werk geen menselijk, maar een goddelijk stempel
zou dragen. De blik van de mensen was op Luther gericht. Ze beschouwden hem
als de uitlegger van de waarheid. Daarom werd hij tijdelijk uit hun midden
weggenomen, zodat alle ogen op de eeuwige Bron van waarheid gericht konden
worden.

9 - Ulrich Zwingli
Toen God de mensen uitkoos die de hervorming in de kerk tot stand moesten
brengen, ging hij op dezelfde manier te werk als bij de stichting van de
gemeente. De hemelse Leraar hield geen rekening met de machthebbers van
deze aarde. Hij passeerde de mensen van hoge afkomst en liet de rijken links
liggen. Als leiders van het volk waren ze eraan gewend dat men hen eerde en lof
toezwaaide. Zij waren zó trots en vonden zichzelf zó superieur dat ze onmogelijk
solidair konden zijn met hun medemensen en geen medewerkers konden worden
van de nederige Man van Nazareth. Tot de ongeschoolde, hard werkende vissers
uit Galiléa richtte Christus de oproep: Komt achter Mij en Ik zal u vissers van
mensen maken" (Mattheüs 4:19).
Deze discipelen waren eenvoudige mensen en stonden open voor zijn leer. Hoe
minder zij door de dwaalleer van hun tijd waren beïnvloed, des te beter kon
Christus hen voor zijn dienst onderwijzen en opleiden. Zo was het ook in de tijd
van de Hervorming. De belangrijkste hervormers waren gewone mensen, die
veel minder klassebewust en fanatiek waren dan al hun tijdgenoten en niet
deelnamen aan de intriges van de geestelijkheid. God wil eenvoudige
medewerkers gebruiken om belangrijke resultaten te bereiken. De eer zal dan
niet te beurt vallen aan mensen, maar aan Hem die door hun medewerking zijn
plannen en bedoelingen wil verwezenlijken.
Enkele weken na de geboorte van Luther in het huisje van een Saksische
mijnwerker zag Ulrich Zwingli in de hut van een herder in de Alpen het
levenslicht. De omgeving waar hij als jongen leefde en de opvoeding die hij in
zijn kinderjaren genoot, waren een goede voorbereiding op zijn toekomstige
taak. Hij groeide op te midden van adembenemend mooie berglandschappen en
werd al op jeugdige leeftijd doordrongen van de grootheid, macht en majesteit
van God. De geschiedenis van de heldendaden die in de bergen van zijn
geboortestreek waren verricht, stimuleerden het verlangen van de jonge Zwingli.
Hij zat naast zijn vrome grootmoeder te luisteren naar de weinige, mooie
bijbelverhalen die zij uit de legenden en overlevering van de kerk had
gesprokkeld. Met grote belangstelling luisterde hij naar de indrukwekkende
prestaties van patriarchen en profeten, van de herders die hun kudden hoedden
op de heuvels van Palestina, waar engelen met hen spraken, van het Kind van

Bethlehem en de Man van Golgotha.
Zoals Johannes Luther, wilde de vader van Zwingli dat zijn zoon zou studeren.
Toen Ulrich nog heel jong was, vertrok hij uit het dal waar hij geboren was. Hij
maakte zo snel vorderingen dat men na korte tijd voor het probleem stond waar
men leraren kon vinden die bevoegd genoeg waren om hem te begeleiden. Toen
hij dertien was ging hij naar Bern, waar toen de beroemdste school van
Zwitserland gevestigd was. Daar dreigde er echter groot gevaar voor deze
veelbelovende jongeman.
De monniken deden hun uiterste best om hem in het klooster te lokken.
Dominicanen en franciscanen wedijverden om de gunst van het volk. Zij
hoopten hun doel te bereiken door luxueuze kerkinterieurs, door pracht en praal
tijdens de kerkdiensten en door de aantrekkingskracht van beroemde relikwieën
en beelden die wonderen konden verrichten.
De dominicanen van Bern wisten wel dat als zij deze begaafde jonge student
voor zich konden winnen het een enorme winst en een eer voor hen zou zijn.
Zijn jeugdige leeftijd, zijn natuurlijk talent als spreker en schrijver en zijn
buitengewone aanleg voor muziek en poëzie zouden meer aantrekkingskracht op
het volk uitoefenen, hen naar hun diensten lokken en de inkomsten van hun orde
meer verhogen dan al hun pracht en praal. Met bedrog en vleierij probeerden zij
Zwingli ertoe over te halen in hun klooster te treden. Luther had zich als student
in zijn kloostercel opgesloten en zou voor de wereld verloren zijn geweest als
Gods voorzienigheid hem niet uit zijn situatie had bevrijd. Zwingli mocht niet
het zelfde gevaar lopen. God zorgde ervoor dat zijn vader werd ingelicht over de
bedoelingen van de monniken. Hij was niet van plan zijn zoon als monnik een
waardeloos leeglopersleven te laten leiden. Hij begreep dat zijn toekomst op het
spel stond en wilde dat zijn zoon direct naar huis terug keerde.
Zwingli gehoorzaamde. Zijn verblijf in het dal waar hij geboren was, kon hem
echter niet lang boeien en het duurde niet lang of hij begon weer te studeren. Na
enige tijd ging hij naar Bazel. Daar hoorde Zwingli voor het eerst het grote
nieuws van Gods vrije genade.
Wittembach, een leraar oude talen, had de Bijbel door zijn studie van het Grieks
en het Hebreeuws ontdekt waardoor hij het goddelijk licht kon doorgeven aan de
studenten aan wie hij les gaf. Hij zei dat er een waarheid was die aanzienlijk
ouder en oneindig waardevoller was dan de theorieën van scholastici en

wijsgeren. Volgens deze oude waarheid was de dood van Christus de enige
losprijs voor de zondaar. Voor Zwingli waren deze woorden de eerste stralen van
de dageraad.
Zwingli werd kort daarna uit Bazel teruggeroepen om zijn levenstaak aan te
vatten. Zijn eerste werkterrein was een parochie in de Alpen, niet ver van het dal
waar hij geboren was. Hij werd tot priester gewijd en legde zich met hart en ziel
toe op het speuren naar Gods waarheid, want hij gaf er zich wel rekenschap
van", zei een andere hervormer, hoeveel de herder aan wie de kudde van
Christus is toevertrouwd moet weten" (Wylie, b.8, ch.5).
Hoe meer hij de Schriften onderzocht, hoe meer hij zich bewust werd van de
tegenstelling tussen de bijbelwaarheid en de ketterijen van Rome. Hij
beschouwde de Bijbel als het Woord van God en het enige, onfeilbare richtsnoer.
Hij begreep dat de Bijbel zichzelf uitlegde en durfde de Schrift niet te verklaren
om een vooropgezette theorie of leer te verdedigen, maar beschouwde het als
zijn plicht haar duidelijke uitspraken aan te nemen. Hij wilde elk middel
gebruiken om haar betekenis zo goed en zo volledig mogelijk te doorgronden en
vroeg om hulp van de Heilige Geest, die volgens hem de Bijbel uitlegt aan allen
die er oprecht en biddend naar verlangen.
Hij zei: ,,De schrift komt van God en niet van de mens. God geeft inzicht en zal
je laten begrijpen dat deze woorden van Hem komen. Het Woord van God..... is
onfeilbaar.
Het is duidelijk, het legt zichzelf uit en openbaart zichzelf, het verlicht de ziel
door het heil en de genade, brengt haar troost in God, verootmoedigt haar zodat
ze zichzelf niet meer kent en zich zelfs wegcijfert en helemaal in God opgaat".
Zwingli had in zijn leven ervaren dat deze woorden waar zijn. Over zijn
ervaringen in die tijd schreef hij later: Toen..... ik mij volledig in de Schrift
begon te verdiepen, bleven de scholastische filosofen en theologen mij
strijdvragen voorleggen. Tenslotte dacht ik: ,Je moet al die leugens laten varen
en Gods bedoelingen alleen uit zijn eigen, duidelijk Woord leren'. Ik vroeg God
of Hij mij zijn licht wilde schenken; toen werd de schrift mij veel duidelijker"
(Ibid., b.8, ch.6)
Zwingli had de leer die hij verkondigde niet van Luther overgenomen. Het was
de leer van Christus. De Zwitserse hervormer zei: Als Luther Christus predikt,

doet hij precies wat ik ook doe. Hij heeft meer mensen tot Christus gebracht dan
ik, maar dat doet er niet toe. Ik zal alleen de naam van Christus verheerlijken. Ik
ben zijn soldaat en Hij alleen is mijn Leider. Ik heb nog nooit één enkel woord
aan Luther geschreven en hij ook niet aan mij. Waarom?.... Omdat het daardoor
duidelijk zal worden hoezeer de Geest van God in harmonie is met Zichzelf, daar
wij beiden dezelfde leer van Christus verkondigen, zonder dat wij daar van
tevoren geheime afspraken over gemaakt hebben" (D'Aubigné, b.8, ch.9).
In 1516 deed men een beroep op Zwingli om prediker te worden in het klooster
van Einsiedeln. Hier zou hij een betere kijk op de corruptie van Rome krijgen en
zou hij als hervormer een invloed uitoefenen die veel verder reikte dan zijn
geboortestreek, de Alpen.
Eén van de belangrijkste attracties van Einsiedeln was een beeld van de Heilige
Maagd. Men beweerde dat dit beeld wonderen kon verrichten. Boven de
Kloosterpoort prijkte het opschrift: Hier kan men volledig kwijtschelding van
zonden verkrijgen" (Ibid., b 8, ch.5). In elk jaargetijde bezochten pelgrims het
heiligdom van de Maagd, maar bij het grote jaarlijkse feest van de wijding van
dit beeld kwamen zeer velen uit alle delen van Zwitserland en zelfs uit Frankrijk
en Duitsland. Zwingli was diep bedroefd toen hij dat zag en maakte van de
gelegenheid gebruik om aan deze slaven van het bijgeloof de vrijheid van het
evangelie te verkondigen.
Hij zei: Jullie moeten niet denken dat God in dit heiligdom méér aanwezig is dan
op enige andere plaats op aarde. Uit welk land jullie ook komen, God is altijd
nabij en luistert naar jullie.. Kunnen nutteloze werken, lange pelgrimstochten,
offergaven, beelden, de aanroeping van de Heilige Maagd of van de heiligen
jullie verzekeren van Gods genade?..
Wat baat de omhaal van woorden bij het uitspreken van onze gebeden? Wat voor
zin hebben een glanzende monnikskap, een gladgeschoren kruin, een lange
wapperende toga of met gouddraad geborduurde sandalen?... God kijkt naar
onze harten en die zijn ver van Hem". Christus, die op het kruis stierf, is het
slachtoffer dat volledig voor de zonden van alle gelovigen van alle tijden heeft
geboet" (Ibid., b.8, ch.5).
Voor veel toehoorders was deze leer onaanvaardbaar. Het was voor hen een
bittere teleurstelling toen ze hoorden dat ze hun moeilijke reis voor niets hadden
gemaakt. Ze konden niet begrijpen dat Christus hun de vergeving van zonden

aanbood zonder daarvoor een tegenprestatie te eisen. Ze waren tevreden met de
oude weg naar de hemel, die Rome voor hen had uitgestippeld. Zij zagen op
tegen de moeite die het zoeken naar iets anders met zich mee bracht. Het was
makkelijker hun zaligheid aan priesters en aan de paus toe te vertrouwen dan
naar een rein hart te streven. Maar sommigen namen het goede nieuws van de
verlossing door Christus met blijdschap aan. De regels die Rome had opgelegd,
konden hen geen vrede schenken en vol vertrouwen aanvaardden ze het bloed
van Christus als hun zoenoffer. Ze keerden naar huis terug om het kostbare licht
dat zij hadden ontvangen aan anderen door te geven. Zo werd de waarheid van
het ene dorp naar het andere en van de ene stad naar de ander verspreid en nam
het aantal pelgrims naar het beeld van de Heilige Maagd sterk af.
De mensen gaven minder geld en daardoor verminderde ook het inkomen van
Zwingli, die met hun gaven werd betaald. Maar dat was voor hem alleen een
reden om blij te zijn, want hij zag dat de macht van fanatisme en bijgeloof werd
gebroken. De kerkelijke overheid was niet blind voor het werk dat Zwingli deed,
maar greep voorlopig niet in. Ze hoopte hem nog voor de kerk te winnen en
probeerde haar doel met vleierij te bereiken. Intussen oefende de waarheid een
steeds grotere invloed op de mensen uit.
Het werk dat Zwingli in Einsiedeln deed had hem voorbereid op de belangrijkere
taak die hij spoedig zou vervullen. Na drie jaar werd hij prediker in de
kathedraal van Zürich, dat in die tijd de belangrijkste stad van de Zwitserse
bondsstaat was. De invloed die hij hier zou uitoefenen, zou in het hele land een
grote weerslag hebben. De geestelijken die hem naar Zürich hadden laten
komen, wilden echter elke vernieuwing in de kerk verhinderen; ze vertelden hem
dan ook nauwkeurig wat hij doen en laten moest.
Hun opdracht luidde: U moet alles in het werk stellen om de inkomsten van het
kapittel te vergaren. U mag daarbij zelfs het geringste niet over het hoofd zien. U
dient de gelovigen zowel van de preekstoel als in de biechtstoel ertoe aan te
sporen alle tienden en gaven te betalen en hen eraan herinneren dat ze hun liefde
voor de kerk door hun mildheid kunnen laten blijken. U moet er zich voor
inzetten de inkomsten die voortkomen van de zieken, de missen en van alle kerkdiensten in het algemeen te doen toenemen". Zijn opdrachtgevers zeiden ook: De
toediening van sacramenten, de preek en de pastorale zorg behoren ook tot de
taak van een parochiegeestelijke, maar daarvoor mag u een beroep doen op een
plaatsvervanger - vooral veel preken. U mag de sacramenten alleen toedienen
aan personen van aanzien en alleen wanneer er een beroep op u wordt gedaan.

Het is verboden dit zonder onderscheid des persoons te doen" (Ibid., b.8, ch.6).
Zwingli luisterde naar deze instructies zonder een woord te zeggen. In zijn
antwoord sprak hij eerst zijn dank uit voor de eer die men hem had bewezen
door hem naar deze belangrijke standplaats te beroepen. Daarna legde hij uit op
welke manier hij zijn taak wilde vervullen: Men heeft het leven van Christus te
lang verborgen gehouden voor het volk. Ik ben van plan het hele evangelie van
Mattheüs in mijn preken te behandelen.. en zal alleen uit de bronnen van de
Schrift putten, haar diepten peilen, de teksten met elkaar vergelijken en ernaar
streven ze te begrijpen door voortdurend en oprecht tot God te bidden. Ik zal
mijn pastoraat wijden aan de eer van God, aan de lof van Zijn enige Zoon, aan
de ware redding van zielen en aan hun geestelijke groei in het ware geloof'
(Ibid., b.8, ch.6).
Hoewel sommige geestelijken zijn plan afkeurden en hem tot andere gedachten
wilden brengen, bleef Zwingli op zijn standpunt staan. Hij zei dat het niet in zijn
bedoeling lag een nieuwe methode in te voeren, maar dat hij de beproefde
methode wilde gebruiken die dateerde uit de tijd toen de kerk zuiverder was. De
mensen hadden belangstelling voor de leer die hij onderwees en kwamen
massaal op om naar zijn prediking te luisteren. Velen die allang geen voet meer
in de kerk hadden gezet, wilden toch horen wat hij te vertellen had. Hij begon
zijn evangelieverkondiging met het onderzoek van de evangeliën: Hij las het
geïnspireerde verhaal over het leven, de leer en de dood van Christus en gaf er
uitleg over.
Zoals in Einsiedeln zei hij ook hier dat het Woord van God het enige, onfeilbare
gezag was en dat de dood van Christus het enige, volmaakte offer was. Hij zei:
Ik wil u tot Christus, de ware bron van verlossing brengen" (Ibid., b.8. ch.6).
Mensen uit alle lagen van de bevolking -staatslieden, geleerden, vaklieden en
landbouwers - verdrongen zich rondom de spreker. Ze luisterden met grote
belangstelling naar zijn woorden. Hij verkondigde niet alleen dat verlossing een
vrije gave van God is, maar laakte ook onbevreesd al het verkeerde en de
corruptie van zijn tijd. Velen loofden God wanneer ze uit de kathedraal kwamen.
Ze zeiden: Deze predikant verkondigt de waarheid. Hij zal onze Mozes zijn en
ons uit de Egyptische duisternis leiden" (Ibid., b.8, ch.6).
In het begin stonden de mensen buitengewoon positief tegenover zijn werk, maar
na enige tijd rees er verzet. De monniken deden hun best om het hem moeilijk te

maken en wilden dat zijn leer veroordeeld werd. Velen bespotten hem of
probeerden hem het leven zuur te maken met hatelijkheden. Anderen namen hun
toevlucht tot onbeschaamdheid en bedreigingen. Maar Zwingli verdroeg alles
geduldig en zei: Als wij de slechte mensen ook voor Christus willen winnen,
moeten wij onze ogen voor heel wat dingen sluiten" (Ibid., b.8, ch.6).
Rond die tijd kwam er iemand in Zürich aan die de hervorming ook zou helpen
bevorderen. Een inwoner van Bazel, die positief stond tegenover het
protestantisme had een zekere Lucianus met enkele werken van Luther naar
Zürich gezonden. Hij was van mening dat de verkoop van boeken een uitstekend
middel kon zijn om het licht te verspreiden. In een brief aan Zwingli schreef hij:
U moet zelf oordelen of u deze man voorzichtig en bekwaam vindt. Als dat zo is
moet u hem van stad tot stad, van dorp tot dorp en zelfs van huis tot huis laten
gaan om de werken van Luther en vooral zijn commentaar op het "onze Vader",
dat hij voor leken schreef, onder de Zwitsers te verspreiden. Hoe meer
bekendheid ze krijgen, hoe meer ze verkocht zullen worden" (Ibid., b.8. ch.6).
Zo werd het licht verspreid.
Wanneer God maatregelen neemt om de ketenen van onwetendheid en bijgeloof
te verbreken, doet Satan zijn uiterste best om de mensen in geestelijke duisternis
te houden en hun boeien nog steviger vast te klinken. Op hetzelfde ogenblik dat
de leer van de vergeving en rechtvaardigmaking door het bloed van Christus in
verschillende landen aan de mensen werd verkondigd, begon Rome in heel
Europa met vernieuwde ijver weer aflaten te verkopen.
Rome had voor elke zonde een tarief vastgesteld en de mensen mochten naar
hartelust misdrijven plegen, als de schatkist van de kerk maar gevuld werd. Zo
maakten beide bewegingen vorderingen; de ene bood vergeving van zonden aan
tegen betaling, de andere leerde dat alleen Christus zonden kon vergeven. Rome
gaf een vrijbrief om te zondigen en maakte de zonde tot haar bron van
inkomsten, de hervormers veroordeelden de zonde en leerden dat Christus ons
zoenoffer en onze Verlosser is. In Duitsland waren de dominicanen onder leiding
van de beruchte Tetzel met de verkoop van aflaten belast. In Zwitserland was
deze handel in handen van de franciscanen onder leiding van Samson, een
Italiaanse monnik.
Samson had de kerk al grote diensten bewezen, want hij had in Duitsland en
Zwitserland grote bedragen losgekregen om de schatkist van de paus te vullen.
Nu trok hij door Zwitserland, waar hij veel toehoorders rondom zich schaarde.

Hij beroofde de arme boeren van het beetje geld dat ze verdienden en slaagde
erin de rijken aanzienlijke bedragen af te troggelen. Maar de invloed van de
Hervorming was al merkbaar; de aflaathandel ging achteruit, maar kon nog niet
helemaal uitgeschakeld worden.
Zwingli was nog in Einsiedeln toen Samson kort nadat hij in Zwitserland was
aangekomen, met zijn koopwaar in een naburige stad opdook. De hervormer
wist waarvoor hij gekomen was en trok erop uit om het tegen hem op te nemen.
Ze hebben elkaar niet ontmoet, maar Zwingli weerlegde de onrechtmatige
aanspraken van de monnik zó doeltreffend dat hij verplicht was naar een andere
streek te gaan.
In Zürich kantte Zwingli zich fel tegen de aflaatverkopers. Toen Samson de stad
naderde, ging een bode van de raad hem tegemoet met de mededeling dat men
erop rekende dat hij de stad niet zou bezoeken. Door een list kwam hij toch in de
stad, maar hij werd uit de stad verdreven vóór hij één aflaat had kunnen
verkopen. Kort daarna vertrok hij uit Zwitserland.
De hervorming maakte grote vorderingen door het uitbreken van de pest of
Zwarte Dood, die Zwitserland in 1519 teisterde. Toen de mensen de
verwoestingen zagen die deze epidemie aanrichtte, drong het tot velen door hoe
zinloos en waardeloos de aflaten waren die ze kort tevoren hadden gekocht. Ze
verlangden naar een vastere grond voor hun geloof.
Zwingli werd in Zürich door de pest overvallen. Hij was zo verzwakt dat er geen
hoop meer was op genezing. Het gerucht deed de ronde dat hij gestorven was. In
die moeilijke tijd was zijn hoop onwankelbaar en zijn moed ongeschokt. Hij
keek vol geloof op het kruis van Golgotha en vertrouwde op dit volmaakte
zoenoffer.
Toen hij aan de greep van de dood was ontsnapt, verkondigde hij het evangelie
met nog grotere ijver dan tevoren en zijn woorden oefenden een buitengewone
invloed uit op de mensen. Met blijdschap begroetten ze hun geliefde herder, die
van de afgrond van de dood teruggekeerd was. Zijzelf hadden zieken en
stervenden verzorgd en waren zich meer dan ooit bewust van de waarde van het
evangelie.
Zwingli begreep de waarheid van het evangelie nu beter en had de vernieuwende
kracht daarvan nog meer in zijn leven ervaren. Hij dacht vaak na over de

zondeval en het verlossingsplan.
Hij zei: In Adam zijn wij allen dood, verzonken in verdorvenheid en
veroordeling" (Wylie, b.8, ch.9).
Christus... heeft voor ons de eeuwige verlossing verworven... Zijn lijden is een
eeuwig offer, een onvergankelijke, genezende kracht. Het vervult voor eeuwig
alle eisen van Gods rechtvaardigheid en komt ten goede aan alle mensen die er
met een vast en onwrikbaar geloof op vertrouwen". Hij leerde echter ook op
ondubbelzinnige wijze dat de genade van Christus geen verontschuldiging mag
zijn om in de zonde te blijven. God is overal waar mensen in Hem geloven en
overal waar God is, is er ook geloofsijver, die de mensen tot goede werken
aanspoort" (D'Aubigné, b.8, ch.9). De belangstelling voor de prediking van
Zwingli was zó groot dat er in de kathedraal geen plaats was voor al de mensen
die naar hem wilden komen luisteren. Hij liet zijn uiteenzetting van de waarheid
gelijke tred houden met de snelheid waarmee zijn toehoorders haar konden
verwerken. Hij zorgde ervoor dat hij in het begin geen punten ter sprake bracht
die hen zouden schokken of tot vooroordelen aanleiding konden geven. Hij
wilde hen voor de leer van Christus winnen, hen door zijn liefde tot betere
mensen maken en hen op zijn voorbeeld wijzen. Naarmate zij de beginselen van
het evangelie aannamen, zouden hun bijgelovige opvattingen en praktijken
vanzelf verdwijnen.
Stap voor stap ging de Hervorming vooruit in Zürich. Haar tegenstanders waren
verontrust en gingen over tot actief verzet. Een jaar eerder had de monnik van
Wittenberg te Worms uitdrukkelijk Nee!" aan paus en keizer gezegd. Alles wees
erop dat men zich ook in Zürich tegen de eisen van de paus zou verzetten.
Zwingli werd herhaaldelijk aangevallen.
In de pausgezinde kantons kwamen er van tijd toe tijd volgelingen van het
evangelie op de brandstapel terecht, maar daar was men niet mee tevreden. De
ketterse leraar moest tot zwijgen worden gebracht.
De bisschop van Konstanz stuurde met het oog daarop drie afgevaardigden naar
de raad van Zürich om Zwingli ervan te beschuldigen dat hij de mensen tot
overtreding van de kerkelijke wetten had aangezet, waardoor hij de rust en orde
in de samenleving ernstig in het gedrang bracht. De bisschop beweerde dat er
totale anarchie zou heersen als men het gezag van de kerk verwierp.
Daarop antwoordde Zwingli dat hij het evangelie vier jaar lang had gepredikt in

Zürich, de rustigste en vreedzaamste stad in de statenbond". Is het christendom
dan niet de beste waarborg voor algemene veiligheid?", vroeg hij (Wylie, b.8, ch.
11).
De afgevaardigden hadden de raadsleden ervoor gewaarschuwd de kerk niet te
verlaten: Buiten de kerk is er geen heil", hadden ze gezegd. Zwingli's antwoord
daarop was: Laat deze aanklacht u niet van uw stuk brengen. Het fundament van
de kerk is dezelfde Rots, dezelfde Christus, die Petrus zijn nieuwe naam gaf,
omdat hij beleed dat Jezus de Christus was.
Iedereen, waar ook ter wereld, die met zijn hele hart in de Here Jezus gelooft,
wordt door God aangenomen. Buiten déze gemeente kan inderdaad niemand
gered worden" (D'Aubig-né, London ed, b.8, ch.l 1). Het resultaat van deze
bijeenkomst was dat één van de afgevaardigden van de bisschop tot het
protestantisme overging.
De raad weigerde maatregelen tegen Zwingli te nemen en daarom maakte Rome
zich gereed voor een nieuwe aanval. Toen de hervormer hoorde welke
samenzweringen zijn vijanden beraamden, zei hij: Laat ze maar komen! Ik vrees
ze zoals een steile rots de golven die aan zijn voet bulderen, vreest" (Wylie, b.8,
ch.l 1).
De inspanningen van de geestelijkheid bevorderden alleen maar de zaak die zij
wilden bestrijden. De waarheid verbreidde zich steeds verder. Haar aanhangers
in Duitsland, die door Luthers verdwijning ontgoocheld waren, kregen weer
moed toen zij hoorden welke vorderingen het evangelie in Zwitserland maakte.
Naarmate de Hervorming in Zürich vooruitging, werden haar positieve gevolgen
duidelijker merkbaar en moest het zedenverval plaats maken voor orde en
eensgezindheid. Zwingli zei in dit verband: De vrede heeft onze stad tot
woonplaats gekozen. Onenigheid, schijnheiligheid, afgunst en strijd komen hier
niet meer voor. Zo'n eendracht kan alleen van God komen en is het resultaat van
onze leer, die ons de vruchten van vrede en vroomheid overvloedig schenkt"
(Ibid., b.8, ch.l 5).
Door de opmars van de Hervorming wilden de aanhangers van Rome tot radicale
acties overgaan om het protestantisme volledig uit te roeien. Zij gaven zich er
rekenschap van dat ze tot dusverre weinig hadden bereikt met hun vervolgingen
en het verbieden van Luthers werken in Duitsland. Daarom besloten ze de
Hervorming met haar eigen wapens te bestrijden. Ze wilden een dispuut met

Zwingli beleggen en daar zij de organisatie van alles in handen hadden, zouden
ze er wel voor zorgen dat zij de overwinning behaalden door niet alleen de plaats
van het dispuut, maar ook de arbiters die moesten uitmaken wie gelijk had, zelf
te kiezen. En als ze Zwingli te pakken konden krijgen, zouden ze er ook voor
zorgen dat hij niet meer ontsnapte.
Als de leider tot zwijgen was gebracht, zouden ze de beweging wel zonder
moeite kunnen verpletteren. Dit komplot werd echter zorgvuldig geheim
gehouden.
Het dispuut zou in Baden worden gehouden, maar Zwingli ging er niet naar toe.
De Zürichse raad vermoedde wat de rooms-katholieken in hun schild voerden.
Ze dachten aan de brandstapels die men in de rooms-katholieke kantons voor de
volgelingen van het evangelie had opgericht en legden hun herder het verbod op
zich aan zo'n gevaar bloot te stellen.
Zwingli was bereid alle verdedigers die Rome op hem wilde afsturen in Zürich
te ontmoeten, maar als hij naar Baden ging, waar kort tevoren het bloed van
martelaren voor de waarheid had gevloeid, zou hij zeker gedood worden.
Oecolampadius en Haller werden aangewezen als vertegenwoordigers van de
hervormers, terwijl de beroemde dr. Eck, bijgestaan door een groot aantal
godgeleerden en prelaten, Rome zou verdedigen. Hoewel Zwingli niet op de
vergadering aanwezig was, werd zijn invloed toch gevoeld.
De pausgezinden kozen alle secretarissen zelf, andere mensen werden met de
doodstraf bedreigd als ze aantekeningen zouden maken. Toch ontving Zwingli
elke dag een nauwkeurig verslag van de toespraken in Baden. Elke avond
schreef een student die het dispuut bijwoonde alle argumenten die overdag naar
voren waren gebracht op.
Elke dag zorgden twee andere studenten er dan voor dat deze aantekeningen
samen met een brief van Oecolampadius aan Zwingli in Zürich werden bezorgd.
De hervormer schreef dan terug, gaf zijn advies en opperde suggesties. 's Nachts
schreef hij zijn brieven en 's morgens keerden de studenten ermee terug naar
Baden. Om niet te zeer in het oog te lopen aan de stadspoort droegen deze
koeriers manden met pluimvee op hun hoofd en werden zonder moeilijkheden
doorgelaten. Op deze manier voerde Zwingli de strijd tegen zijn sluwe
tegenstanders.

Myconius zei: Hij heeft meer gepresteerd door zijn meditatie, zijn slapeloze
nachten en het advies dat hij naar Baden stuurde, dan wanneer hij persoonlijk
aan het dispuut met zijn vijanden had deelgenomen" (D'Aubigné, b.11, ch.13).
De verdedigers van het pausdom waren ervan overtuigd dat zij zouden
triomferen en waren in hun duurste gewaden met schitterende juwelen naar
Baden gekomen. Ze smulden wellustig aan tafels waar de duurste lekkernijen en
de beste wijnen stonden. De last van hun kerkelijke taak werd lichter gemaakt
door pretmakerij en braspartijen.
De tegenstelling met de hervormers was opvallend: De mensen beschouwden
hen zo'n beetje als een bende schooiers die vanwege hun sobere kost maar korte
tijd aan tafel bleven zitten. De waard van de herberg waar Oecolampadius
verbleef, gluurde af en toe door het sleutelgat, maar vond hem altijd aan de
studie of in gebed en zei zeer verbaasd dat deze ketter echt heel vroom" was.
Op de vergadering ging Eck trots naar een prachtig versierd spreekgestoelte,
terwijl de eenvoudige, schamel geklede Oecolampadius tegenover zijn opponent
plaats nam op een ruw bewerkt bankje" (Ibid., b. 11, ch.13).
Ecks stentorstem en zijn grenzeloos zelfvertrouwen lieten hem geen minuut in
de steek. Zijn ijver werd geprikkeld door de hoop op goud en roem, want de
verdediger van het geloof' zou rijk beloond worden. Wanneer het hem aan
steekhoudende argumenten ontbrak, nam hij zijn toevlucht tot beledigingen en
zelfs tot vloeken.
Oecolampadius was bescheiden en had niet erg veel zelfvertrouwen. Daarom had
hij lange tijd tegen dit dispuut opgezien. Hij begon zijn toespraak met een
plechtige bekentenis: Ik erken geen andere maatstaf dan het Woord van God"
(Ibid., b.l l, ch.13).
Hij was vriendelijk en hoffelijk, maar ook competent en onversaagd. Terwijl de
rooms-katholieken zoals gebruikelijk een beroep moesten doen op de
overlevering van de kerk, hield de hervormer zich onwrikbaar aan de schrift. In
Zwitserland heeft de 'gewoonte' geen rechtskracht, tenzij ze in overeenstemming
is met de grondwet. In geloofszaken is de Bijbel onze grondwet" (Ibid., b. 11, ch.
13).
De tegenstelling tussen de twee opponenten had een grote weerslag. De rustige,

duidelijke uiteenzetting van de hervormer, die hij zo vriendelijk en bescheiden
naar voren bracht, viel in de smaak bij de mensen die de grootspraak en het
gebulder van Eck weerzinwekkend vonden.
Het debat duurde achttien dagen. Na afloop wilden de zelfbewuste verdedigers
van Rome tot overwinnaars worden uitgeroepen. De meeste afgevaardigden
kozen partij voor Rome en de Rijksdag verklaarde dat de hervormers waren
verslagen en samen met Zwingli, hun leider, uit de kerk zouden worden gestoten.
De resultaten van deze bijeenkomst bewezen echter wie de echte overwinnaars
waren. Dit dispuut was een enorme aanmoediging voor het protestantisme en
kort daarna spraken de belangrijke steden Bern en Bazel zich uit voor de
Hervorming.

10 - De vooruitgang van de Hervorming in Duitsland
Overal in Duitsland was men ontsteld over de geheimzinnige verdwijning van
Luther en vroeg men zich af wat er met hem gebeurd was. De wildste geruchten
deden de ronde en velen dachten dat hij vermoord was. Niet alleen zijn trouwe
vrienden, maar ook duizenden anderen die niet openlijk de zijde van de
Hervorming hadden gekozen, treurden. Velen beloofden plechtig dat ze zijn
dood zouden wreken.
De leiders van de rooms-katholieke kerk stelden met schrik vast hoezeer de
publieke opinie zich tegen hen gekeerd had. Hoewel ze aanvankelijk blij waren
toen ze het gerucht hoorden dat Luther dood was, wilden ze zich later zo goed
mogelijk voor de woede van het volk verbergen. Zijn vijanden waren lang niet
zo bang geweest voor zijn meest gedurfde acties toen hij nog in hun midden was
als nu, na zijn verdwijning. Zij die in hun woede de moedige hervormer uit de
weg wilden ruimen, waren erg bang nu hij een weerloze gevangene was. Eén van
hen zei: Wij kunnen ons alleen nog redden als wij fakkels ontsteken en Luther in
alle hoeken en gaten gaan zoeken om hem aan het volk te geven, want ze willen
hem terug" (D' Aubigné b.9, ch. 1).
Het edict van de keizer scheen een dode letter te zullen worden. De pauselijke
legaten waren bijzonder verontwaardigd toen ze zagen dat de mensen er veel
minder belangstelling voor hadden dan voor het lot van Luther.
Het nieuws dat hij gevangen genomen was, maar toch in goede handen was,
stelde het volk gerust en bezorgde Luther een nog grotere populariteit. Men las
zijn werken met grotere belangstelling dan ooit tevoren. Steeds meer mensen
kozen partij voor deze held, die het Woord van God tegen zo'n geduchte
overmacht verdedigd had. De Hervorming won steeds meer aan kracht en het
zaad dat Luther had gezaaid, schoot overal op.
Zijn afwezigheid bracht dingen tot stand die tijdens zijn aanwezigheid niet
mogelijk waren. Door de verdwijning van de grote leider werden anderen zich
meer bewust van hun verantwoordelijkheid. Ze deden met meer geloof en
toewijding hun uiterste best om het werk dat zo prachtig begonnen was, voort te
zetten.

Maar Satan bleef niet werkeloos toezien. Hij wilde nu doen wat hij bij alle
andere hervormingsbewegingen ook al had geprobeerd: hij streefde ernaar de
mensen te bedriegen en wilde hun geestelijke ondergang bewerken door ze een
namaak van de echte hervorming aan te smeren. Zoals er in de begintijd van het
christendom valse Christussen waren, stonden er in de zestiende eeuw valse
profeten op.
Enkele mensen waren diep getroffen door de beroering in de godsdienstige
wereld en beeldden zich in dat ze speciale openbaringen van God hadden
ontvangen. Ze zeiden dat God hun de opdracht had gegeven om de Hervorming,
die ondanks het optreden van Luther volgens hen nog in de kinderschoenen
stond, te voltooien. In werkelijkheid ondermijnden ze het werk dat Luther had
opgebouwd. Ze verwierpen het grondbeginsel van de Hervorming - het Woord
van God is de enige regel voor geloof en leven - en vervingen deze onfeilbare
gids door een veranderlijke, onbetrouwbare norm. Hun eigen gevoelens en
indrukken. Door hun verwerping van deze belangrijke toetssteen, die dwaling en
bedrog aan het licht brengt, zetten ze de deur open voor Satan om de geesten te
beheersen zoals hij wilde. Een van deze profeten zei dat de engel Gabriël hem
richtlijnen had gegeven. Een student die met hem samenwerkte, gaf zijn studie
op omdat hij vond dat God hem wijsheid had gegeven om zijn Woord uit te
leggen. Anderen die van nature tot fanatisme geneigd waren, sloten zich bij hen
aan. De activiteiten van deze fanatici verwekten veel opschudding. Door de
prediking van Luther waren de mensen zich ervan bewust geworden dat de
hervorming noodzakelijk was, maar door de uitspraken van deze nieuwe
profeten werden sommige oprechte gelovigen op een dwaalspoor gebracht.
De leiders van deze beweging gingen naar Wittenberg en wilden hun
opvattingen aan Melanchton en zijn medewerkers opdringen. Ze zeiden: God
heeft ons gezonden om het volk te onderwijzen. We zijn in zeer nauw contact
met God geweest en weten wat er zal gebeuren. We zijn met andere woorden
apostelen en profeten en beroepen ons op dr. Luther" (Ibid., b.9, ch.7).
De Hervormers waren verbaasd en van hun stuk gebracht. Zoiets was hun nog
nooit overkomen en ze wisten niet goed hoe ze de zaak moesten aanpakken.
Melanchton zei: Deze mannen worden ongetwijfeld gedreven door een
buitengewone geest. Maar wat voor geest?.. We moeten voorzichtig zijn dat we
Gods Geest niet aan banden leggen, maar dienen er ook voor te zorgen dat de
geest van Satan ons niet op een dwaalspoor brengt" (Ibid., b.9, ch.7).

De resultaten van deze nieuwe leer lieten niet lang op zich wachten. De mensen
hadden weinig of geen belangstelling voor de Bijbel of zeiden ronduit dat ze er
helemaal niets mee te maken wilden hebben.
Er heerste grote verwarring op de universiteiten. De studenten weigerden zich
aan de discipline te onderwerpen, wilden niet studeren en verlieten de
universiteit. De mannen die zichzelf zo bekwaam vonden om de Hervorming
nieuw leven in te blazen, brachten haar alleen aan de rand van de ondergang. De
rooms-katholieken kregen meer zelfvertrouwen en zeiden triomfantelijk: Nog
een laatste krachtsinspanning en wij zijn de overwinnaars" (Ibid., b.9, ch.7).
Toen Luther op de Wartburg hoorde wat er aan de hand was, werd hij erg
bezorgd: Ik wist wel dat Satan ons met deze plaag zou kwellen" (Ibid., b.9, ch.7).
Hij doorzag de ware aard van deze zogenaamde profeten en onderkende het
gevaar dat de waarheid bedreigde. Hij was lang niet zo bang geweest voor de
tegenstand van paus en keizer. Enkele mensen die zich voor trouwe aanhangers
van de Hervorming hadden uitgegeven, bleken nu haar ergste vijanden te zijn.
Dezelfde waarheden die hem zoveel blijdschap en troost hadden geschonken,
werden gebruikt om tweedracht te zaaien en verwarring te stichten in de
gemeente.
Onder leiding van Gods Geest was Luther bij zijn hervorming veel verder
gegaan dan hij zelf had gewild. Het had niet in zijn bedoeling gelegen zulke
radicale standpunten in te nemen of zulke ingrijpende veranderingen in te
voeren. Hij was slechts een instrument in handen van de Almachtige. Toch
maakte hij zich dikwijls zorgen over het resultaat van zijn werk.
Op een dag had hij gezegd: Als ik wist dat mijn leer iemand, één enkel mens,
hoe eenvoudig en onbelangrijk hij ook is, zou kwetsen - wat niet kan, want ik
verkondig wat het evangelie zegt - zou ik liever tien keer sterven dan haar niet te
herroepen" (Ibid., b.9, ch.7). En nu kwam Wittenberg, het hart van de
Hervorming, steeds meer in de greep van fanatisme en wetteloosheid. Deze
toestand was geen gevolg van Luthers leer, maar toch stelden zijn vijanden in
heel Duitsland hem daar wel voor verantwoordelijk. Hij vroeg zich soms
verbitterd af: Zal dit het einde van de Hervorming zijn?" (Ibid., b.9, ch.7).
Toen hij met God in gebed worstelde, kwam er weer vrede in zijn hart. De
hervorming is niet mijn werk, maar Uw werk", zei hij, U zult er wel voor zorgen

dat het niet door bijgeloof of fanatisme verknoeid wordt". Maar de gedachte dat
hij zich in zo'n crisis niet in de strijd mocht mengen, werd hem ondraaglijk.
Daarom besloot hij naar Wittenberg terug te keren.
Hij begon onmiddellijk aan zijn gevaarlijke reis. Hij was in de rijksban gedaan.
Zijn vijanden mochten hem ongestraft van het leven beroven en zijn vrienden
mochten hem niet helpen en hem geen onderdak verschaffen. Bovendien nam
het rijksbestuur de strengste maatregelen tegen zijn aanhangers. Luther zag dat
de verkondiging van het evangelie in gevaar was; terwille van God trok hij er
onbevreesd op uit om voor de waarheid te strijden.
In een brief aan de keurvorst schreef Luther dat hij van plan was de Wartburg te
verlaten en verklaarde: Ik wens uwe hoogheid mee te delen dat ik naar
Wittenberg ga onder bescherming van Iemand die veel machtiger is dan vorsten
en keurvorsten. Het ligt niet in mijn bedoeling uwe hoogheid te vragen mij te
beschermen. Integendeel! Ik zou u willen beschermen. Als ik wist dat uwe
hoogheid mij kon of wou steunen, zou ik helemaal niet naar Wittenberg gaan.
Deze zaak kan niet door het zwaard worden bevorderd. God moet alles zelf
doen, zonder hulp of medewerking van de mens. Wie het grootste geloof heeft,
kan anderen het best beschermen" (Ibid., b.9, ch.8).
In een tweede brief die hij op weg naar Wittenberg schreef, zei Luther ook nog:
Ik ben bereid mij het misnoegen van uwe hoogheid en de woede van de hele
wereld op de hals te halen. Zijn de inwoners van Wittenberg niet mijn schapen?
Heeft God ze mij niet toevertrouwd? En behoor ik mijn leven niet voor hen in de
waagschaal te stellen als dat absoluut noodzakelijk is? Bovendien vrees ik dat er
een geweldige opstand in Duitsland zal uitbreken. Hiermee wil God ons volk
straffen" (Ibid., b.9, ch.7).
Zeer voorzichtig en bescheiden, maar toch resoluut en vastberaden pakte hij deze
zaak aan. Met het woord moeten wij alles wat door geweld tot stand kwam,
ongedaan maken en vernietigen", zei hij. Ik zal geen geweld tegen bijgelovigen
en ongelovigen gebruiken... Men mag niemand forceren. Vrijheid en geloof
behoren altijd samen te gaan" (Ibid., b.9, ch.8).
Het gerucht dat Luther terug was en zou preken, verspreidde zich als een lopend
vuurtje door Wittenberg. Van alle kanten stroomden de mensen samen. Er was
niet genoeg plaats in de kerk voor allen die hem wilden horen. Hij ging op de
kansel en met veel wijsheid en tact onderwees, vermaande en berispte hij zijn

toehoorders. Naar aanleiding van het gedrag van sommigen die geweld hadden
gebruikt om de mis af te schaffen zei hij: De mis is verkeerd. God is ertegen. Ze
moet worden afgeschaft. Ik zou willen dat ze in de hele wereld wordt vervangen
door het avondmaal van het evangelie. Maar men mag geen geweld gebruiken
om iemand het bijwonen van de mis te verbieden. Wij dienen deze zaak aan God
over te laten. Zijn Woord moet het werk doen, niet wij. 'Waarom?', zal iemand
vragen. 'Omdat ik het hart van de mensen niet in mijn handen heb, zoals de
pottenbakker de klei.
We hebben wel het recht te spreken, maar hebben niet het recht te handelen. Wij
moeten het woord verkondigen. God zal dan de rest doen. Wat zou het resultaat
zijn als ik geweld gebruikte? Schijnheiligheid, godsdienst voor de vorm,
naäperij, menselijke inzettingen en huichelarij... Maar er zou geen oprechtheid,
geen geloof en geen naastenliefde zijn. Waar deze drie ontbreken, ontbreekt alles
en van zo'n resultaat wil ik niets weten. God doet meer door zijn Woord alleen
dan u en ik en alle anderen met vereende kracht. God spreekt tot het hart en
wanneer het hart gewonnen is, is alles gewonnen...
Ik ben bereid te preken, te discussiëren en te schrijven, maar ik wil niemand
dwingen, want geloven is iets dat je uit vrije wil moet doen. Kijk wat ik gedaan
heb: Ik heb me verzet tegen de paus, de aflaten en de papisten, maar ik heb geen
geweld gebruikt en heb geen opschudding veroorzaakt. Ik heb het woord van
God verkondigd, ik heb gepreekt en geschreven. En dat was alles.
Maar terwijl ik sliep....bracht het woord dat ik gepredikt had het pausdom ten
val; geen enkele vorst of keizer heeft het zulke zware slagen toegebracht. Toch
heb ik zelf niets gedaan. Het Woord deed alles. Als ik geweld had willen
gebruiken, zou er in heel Duitsland misschien een verschrikkelijk bloedbad zijn
aangericht. Maar wat zou daar het gevolg van zijn? Verderf en verwoesting voor
lichaam en ziel. Daarom heb ik me kalm gehouden en heb ik alleen het Woord
door de wereld laten gaan" (Ibid., b.9, ch.8).
Luther preekte een hele week lang elke dag voor aandachtig luisterende
menigten. Het Woord van God maakte een eind aan de betovering van de
fanatieke rage. De kracht van het evangelie bracht de misleide mensen terug in
het spoor van de waarheid.
Luther wilde niets te maken hebben met de fanatici, die al zoveel kwaad hadden
gesticht. Hij wist dat ze onevenwichtig en impulsief waren en dat ze niet de

minste tegenspraak duldden; hij wist dat ze zelfs niet naar opbouwende kritiek of
raad wilden luisteren, terwijl ze beweerden dat ze bijzonder licht uit de hemel
hadden ontvangen. Ze meenden dat ze recht hadden op het hoogste gezag en
eisten dat iedereen hun aanspraken kritiekloos zou erkennen.
Toen ze de zaak met Luther wilden bespreken, ging hij echter op hun verzoek in
en ontzenuwde hun aanspraken zó grondig dat de bedriegers onmiddellijk uit
Wittenberg verdwenen.
Men had het fanatisme voor een tijdje de kop ingedrukt, maar verscheidene jaren
later was er een veel ernstiger uitbarsting met rampzaliger gevolgen. Luthers
uitspraak over de leiders van deze beweging was: De Heilige Schrift is voor hen
een dode letter. Toen riepen ze in koor:
'De Geest! De Geest!' Maar ik wil hen beslist niet volgen naar de plaats waar hun
geest hen leidt. Moge God mij in zijn genade bewaren voor een kerk die alleen
uit heiligen bestaat. Ik wil omgaan met de eenvoudigen, de zwakken en de
zieken, die zich bewust zijn van hun zonde en God voortdurend uit de grond van
hun hart smeken om hen te steunen en te troosten" (Ibid., b.10, ch.10). Thomas
Münzer, de actiefste vertegenwoordiger van deze fanatieke beweging, was een
zeer bekwaam man. Als hij zijn talenten op de juiste manier had gebruikt, zou hij
veel goeds hebben kunnen doen. Hij had echter geen notie van de meest
elementaire beginselen van ware godsdienst. "Hij was bezeten door de gedachte
dat hij de wereld moest hervormen, maar hij vergat zoals alle dwepers dat
iemand die de wereld wil veranderen bij zichzelf moet beginnen" (Ibid., b.9,
ch.8).
Hij streefde naar macht en invloed en wilde aan niemand ondergeschikt zijn,
zelfs niet aan Luther. Hij zei dat de hervormers het gezag van de paus door het
gezag van de Schrift hadden vervangen, maar dat ze daardoor slechts een andere
vorm van pausdom hadden ingevoerd. Hij beweerde dat hij van God de opdracht
had gekregen om de ware hervorming tot stand te brengen. Wie deze geest bezit,
heeft het ware geloof, al ziet hij de Schrift geen dag in zijn leven" (Ibid., b. l0,
ch. 10).
De fanatieke leraren werden door hun indrukken geleid en beschouwden elke
gedachte en elke emotie als de stem van God. Ze vervielen dan ook in uitersten.
Sommigen verbrandden zelfs hun Bijbel onder het motto: De letter doodt, maar
de Geest maakt levend". De leer van Münzer bevredigde het verlangen van de

mens naar het wonderbaarlijke, terwijl het ook hun hoogmoed streelde omdat het
eigenlijk menselijke gedachten en opvattingen boven het Woord van God
plaatste.
Duizenden namen zijn leerstellingen aan. Het duurde niet lang of hij kantte zich
tegen elke vorm van orde in de kerkdienst en zei dat gehoorzaamheid aan de
vorsten gelijk stond met een poging om zowel God als Belial te dienen.
Het volk begon het juk van het pausdom van zich af te schudden en kreeg ook
een steeds grotere afkeer van de vrijheidsbeperking die door de burgerlijke
overheid werd opgelegd. De revolutionaire leer van Münzer, die volgens hem
van God kwam, was er de oorzaak van dat het volk zich aan elk gezag onttrok en
de vrije teugel liet aan hun vooroordelen en hartstochten. Daardoor brak er een
verschrikkelijke opstand en strijd uit, die de akkers van Duitsland met bloed
doordrenkte.
Luther had lang geleden veel angst doorstaan in Erfurt, maar die werd nog veel
groter toen hij de gevolgen van het fanatisme zag en wist dat men de
Hervorming daar verantwoordelijk voor stelde.
De rooms-katholieke vorsten beweerden dat de opstand een logisch uitvloeisel
was van de leerstellingen van Luther en velen waren bereid daar geloof aan te
hechten. Hoewel deze beschuldiging van elke grond ontbloot was, deed ze de
hervormer toch veel verdriet. Hij vond het onaanvaardbaar dat de zaak van de
waarheid in het gedrang werd gebracht omdat men haar op één lijn stelde met
het laagste fanatisme. Anderzijds haatten de leiders van de opstand Luther omdat
hij zich niet alleen tegen hun leer had gekant en hun aanspraak op goddelijke
inspiratie had verworpen, maar hen ook opstandelingen tegen het burgerlijk
gezag had genoemd. Uit wraak noemden ze hem een gemene huichelaar. Hij
scheen zich zowel de vijandschap van de vorsten als van het volk op de hals te
hebben gehaald. De rooms-katholieken waren blij omdat ze dachten dat de
ondergang van de Hervorming niet lang meer op zich zou laten wachten. Ze
gaven Luther de schuld van alles, zelfs van de dwalingen, die hij fel bestreden
had.
De fanatici slaagden erin een groot deel van het volk voor zich te winnen door
ten onrechte te beweren dat men hen erg onrechtvaardig behandeld had. Zoals
vaker het geval is met mensen die de verkeerde kant kiezen, werden zij als
martelaren beschouwd. Zo werden degenen die hun uiterste best deden om de

Hervorming tegen te werken, beklaagd en geprezen als slachtoffers van
wreedheid en verdrukking. Dit was het werk van Satan, gedreven door de zelfde
geest van rebellie die zich vroeger al in de hemel had geopenbaard.
Satan is er voortdurend op uit om de mensen te misleiden en hij wil hen zover
krijgen dat ze het kwade goed noemen en het goede kwaad. Daar heeft hij
bijzonder veel succes mee! Heel vaak worden Gods trouwe boodschappers
beschuldigd of veroordeeld omdat ze de waarheid onbevreesd verdedigen.
Mensen die slechts medewerkers van Satan zijn, worden geprezen, gevleid en
zelfs als martelaren beschouwd, terwijl degenen die vanwege hun trouw aan God
gewaardeerd en gesteund dienen te worden, verdacht, gewantrouwd en aan hun
lot overgelaten worden.
Valse heiligheid en heiligmaking doen nog steeds hun bedrieglijk werk. In
diverse vormen openbaren ze dezelfde geest als in de tijd van Luther. Ze leiden
de geesten van de Schrift af en zorgen ervoor dat de mensen hun eigen gevoelens
en indrukken volgen in plaats dat ze Gods wet gehoorzamen. Dit is één van
Satans geslaagde listen om de zuiverheid en de waarheid in diskrediet te
brengen.
Onverschrokken verdedigde Luther het evangelie tegen alle aanvallen. Bij ieder
geschil bleek het Woord van God een machtig wapen te zijn. Met dat Woord
streed hij tegen de onrechtmatige pauselijke aanspraken op gezag en tegen de
rationalistische filosofie van de scholastici, terwijl hij zich hardnekkig verzette
tegen de fanatici die zich bij de Hervorming wilden aansluiten.
Elk van deze rivaliserende bewegingen wilde op haar manier de Heilige Schrift
uitschakelen en beschouwde menselijke wijsheid als de bron van godsdienstige
waarheid en kennis.
Het rationalisme aanbidt de rede en beschouwt haar als het criterium voor de
godsdienst.
Het rooms-katholicisme leert dat de paus erfgenaam is van de inspiratie die in
ononderbroken lijn van de apostelen tot hem is gekomen en door de tijden heen
onveranderd is gebleven. Deze godsdienst biedt ruimschoots gelegenheid om
allerlei buitensporigheden en corruptie achter de heiligheid van de apostolische
opdracht te verbergen. De inspiratie waar Münzer en zijn medewerkers zich op
beriepen, vloeide slechts voort uit hun grillige verbeelding en leidde tot de

ondermijning van alle gezag, zowel menselijk als goddelijk. Het ware
christendom beschouwt het Woord van God als de grote schatkamer van de
geïnspireerde waarheid en de toetssteen van elke inspiratie.
Na zijn terugkeer van de Wartburg voltooide Luther zijn vertaling van het
Nieuwe Testament en kort nadien kregen de inwoners van Duitsland het
evangelie in de volkstaal. Deze vertaling werd met grote vreugde ontvangen
door iedereen die de waarheid liefhad, maar werd minachtend afgewezen door
hen die de voorkeur gaven aan menselijke overleveringen en geboden. De
gedachte dat het gewone volk voortaan met hen zou kunnen discussiëren over de
voorschriften van Gods Woord en dat hun eigen onwetendheid op die manier aan
het licht zou komen, verontrustte de priesters. De wapens van hun zinnelijke
redenering waren machteloos tegen het zwaard van de Geest.
Rome zette alles op alles om de verspreiding van de Bijbel tegen te werken,
maar decreten, banvloeken en foltering baatten niets. Hoe meer men de Schrift
veroordeelde en verbood, des te groter werd het verlangen van het volk om te
weten wat er eigenlijk in stond. Iedereen die kon lezen, wilde Gods Woord zelf
bestuderen. Ze hadden het altijd bij zich, lazen en herlazen het en waren pas
tevreden als ze grote gedeelten uit het hoofd kenden. Toen Luther zag hoe
gunstig het Nieuwe Testament was ontvangen, begon hij direct aan de vertaling
van het Oude Testament, dat in afleveringen werd uitgegeven.
De geschriften van Luther werden zowel in de steden als in de dorpen goed
ontvangen. Wat Luther en zijn medewerkers schreven, werd door anderen
verspreid. Monniken die ervan overtuigd waren dal hun kloostergeloften
waardeloos waren en hun leeglopersbestaan wilden stopzetten om iets nuttigs te
doen, maar niet genoeg geschoold waren om Gods Woord te verkondigen,
trokken door het land en bezochten gehuchten en hutten om de boeken van
Luther en zijn medewerkers te verkopen. Duitsland werd overspoeld door deze
moedige colporteurs" (Ibid., b.9, ch.ll).
Deze werken werden door rijk en arm, door geleerden en ongeletterden met
grote belangstelling gelezen, 's Avonds lazen de onderwijzers van de
dorpsscholen ze voor aan groepen die rond de haard zaten. Elke keer opnieuw
werden enkelen van de waarheid overtuigd, namen het woord met blijdschap aan
en gingen op hun beurt het goede nieuws aan anderen vertellen.
Wat in de Bijbel was gezegd, werd bevestigd: Het openen van uw woorden

verspreidt licht, het geeft de onverstandigen inzicht" (Psalm 119:130). Het
onderzoek van de Schrift was de oorzaak van een ingrijpende verandering in het
hart en in het denken van de mensen.
Het pausdom had het volk een ijzeren juk opgelegd om het dom te houden. Men
hield zich angstvallig aan een bijgelovige vormencultus, terwijl het gemoed en
het verstand slechts een ondergeschikte rol speelden in de eredienst. Door de
prediking van Luther, waarin de duidelijke waarheid van Gods Woord naar voren
werd gebracht, en door de verspreiding van dit Woord onder het gewone volk,
werden de mensen uit hun geestelijke slaap gewekt, waardoor hun geest gezuiverd en veredeld werd en hun verstand nieuwe kracht en sterkte kreeg.
Mensen uit alle lagen van de bevolking verdedigden de leer van de Hervorming
met de Bijbel in de hand. De aanhangers van het pausdom hadden het onderzoek
van de Schrift aan priesters en monniken overgelaten en deden nu een beroep op
hen om de nieuwe leer te weerleggen, maar daar ze noch de Schrift, noch de
kracht Gods kenden, werden ze verslagen door degenen die zij als achterlijk en
ketters hadden bestempeld.
Een rooms-katholiek schrijver zei: Het is erg jammer dat Luther zijn volgelingen
ervan doordrongen heeft dat ze alleen geloof mogen hechten aan de uitspraken
van de Heilige Schrift" (D' Aubigné, b.9, ch.11). Vaak stroomden grote menigten
samen om naar de waarheid te luisteren. Deze werd verdedigd door mensen met
weinig ontwikkeling, die zelfs met geleerden en welsprekende theologen
debatteerden. De schandelijke onwetendheid van deze grote mannen kwam
duidelijk aan het licht wanneer hun argumenten door de eenvoudige leer van
Gods Woord werden weerlegd. Arbeiders, soldaten, vrouwen en zelfs kinderen
kenden meer van de Bijbel dan priesters en geleerde theologen.
De tegenstelling tussen de volgelingen van het evangelie en de verdedigers van
het rooms-katholieke bijgeloof was even opvallend onder geleerden als onder het
gewone volk. De oude voorvechters van het pausdom, die het taalonderzoek en
de kennis van de letterkunde hadden verwaarloosd, kwamen te staan tegenover
edelmoedige jongeren die zich volledig aan de studie wijdden, de Schrift grondig
onderzochten en zich verdiepten in dé meesterwerken van de Oudheid.
Deze jongemannen waren intelligent, enthousiast en onverschrokken. Na korte
tijd hadden ze zo'n grondige kennis verworven dat niemand hen gedurende lange
tijd kon evenaren... Het spreekt vanzelf dat wanneer deze jeugdige verdedigers

van de Hervorming het op een bijeenkomst tegen de rooms-katholieke theologen
moesten opnemen, ze hen met zo'n gemak en zelfvertrouwen aanvielen dat deze
achterlijke mannen aarzelden, in verlegenheid gebracht werden en zich het
misprijzen van de toehoorders op de hals haalden, wat volgens allen hun
verdiende loon was" (Ibid., b.9, ch.l1).
Toen de rooms-katholieke geestelijken merkten dat er minder mensen naar hen
kwamen luisteren, riepen ze de hulp van de overheid in en wilden met alle
mogelijke middelen hun toehoorders terug hebben.
Maar het volk vond dat de nieuwe leer een antwoord gaf op hun geestelijke
vragen en lieten degenen die hen zó lang met het waardeloze kaf van bijgelovige
riten en menselijke overleveringen hadden gevoed, links liggen.
Toen de vervolging tegen de leraren van de waarheid losbrak, dachten ze aan de
woorden van Christus: Wanneer men u vervolgt in deze stad, vlucht naar een
andere" (Mattheüs 10:23).
Het licht drong overal door. De vluchtelingen werden gewoonlijk wel ergens
gastvrij ontvangen en terwijl ze daar verbleven, verkondigden ze Christus; soms
was dat in de kerk, maar als dat niet mocht, in woonhuizen of in de open lucht.
Elke plaats waar zij gehoor vonden, werd een gewijde tempel. De waarheid werd
met veel geestdrift en zelfvertrouwen verkondigd en verspreidde zich met
onweerstaanbare kracht.
Tevergeefs deed men een beroep op de burgerlijke en kerkelijke overheid om de
ketterij te verpletteren. Tevergeefs nam men zijn toevlucht tot
gevangenisstraffen, foltering, brandstapel en het zwaard. Duizenden aanhangers
bezegelden hun geloof met hun bloed, maar toch ging het werk vooruit. De
vervolgingen droegen alleen bij tot de verspreiding van de waarheid. Door het
fanatisme dat Satan aan de Hervorming wilde koppelen, werd de tegenstelling
tussen het werk van Satan en het werk van God des te duidelijker.

11 - Het protest van de vorsten
Het protest van de christelijke vorsten van Duitsland op de Rijksdag te Spiers
(1529) is één van de mooiste verklaringen die ooit ten gunste van de Hervorming
is afgelegd. Deze godsmannen hebben door hun moed, geloof en
vastberadenheid de gewetensvrijheid voor de daarop volgende eeuwen veilig
gesteld. Aan dit protest hebben de leden van de evangelische kerken de naam
'protestant' te danken en de beginselen die in dit document worden verdedigd,
zijn de uitdrukking van het wezen van het protestantisme." (D'Aubigné, b. 13,
ch.6).
Het was een kritieke tijd voor de Hervorming. Ondanks het edict van Worms, dat
Luther vogelvrij had verklaard en de verkondiging van alsook het geloof in zijn
leer had verboden, was er tot dusver godsdienstvrijheid geweest in het rijk. Gods
voorzienigheid had de krachten die zich tegen de waarheid verzetten in toom
gehouden. Karel V wilde de Hervorming absoluut verpletteren, maar telkens
wanneer hij zijn hand ophief om toe te slaan, werd hij gedwongen de slag ergens
anders toe te brengen. Telkens weer scheen de onmiddellijke uitroeiing van allen
die zich tegen Rome durfden te verzetten onvermijdelijk. Op het kritieke
ogenblik verschenen echter de Turkse legers aan de oostgrens of verklaarde de
koning van Frankrijk - of zelfs de paus - de oorlog aan de keizer omdat ze
afgunstig waren op zijn groeiende macht. Op die manier kreeg de Hervorming te
midden van de strijd en het oproer van de volken de kans vaste voet te krijgen en
zich te verspreiden.
Toch kwam na enige tijd het ogenblik dat de rooms-katholieke vorsten hun
geschillen hadden bijgelegd, zodat ze konden afrekenen met de hervormers. De
Rijksdag te Spiers in 1526 had elke staat volledig vrijgelaten in geloofszaken tot
er een algemeen concilie bijeen zou komen om deze problematiek te bespreken.
Maar zodra de gevaren die tot deze toegeving hadden geleid uit de weg waren
geruimd, riep de keizer een tweede Rijksdag te Spiers bijeen in 1529 om de
ketterij met wortel en tak uit te roeien.
De vorsten moesten, indien mogelijk met vreedzame middelen, ertoe gebracht
worden zich tegen de Hervorming op te stellen, maar als dat niet lukte was Karel
V bereid het zwaard te laten spreken.

De aanhangers van de paus waren in hun nopjes. Ze kwamen in grote getale naar
Spiers en lieten openlijk hun vijandigheid tegenover de hervormers en hun
sympathisanten blijken. Melanchton zei: Wij zijn het uitschot en het uitvaagsel
van de wereld, maar Christus zal aan zijn volk denken en het beschermen" (Ibid.,
b. 13, ch.5).
De protestantse vorsten die de Rijksdag bijwoonden, mochten het evangelie niet
laten prediken - zelfs niet in hun eigen huis. Maar de mensen van Spiers wilden
het Woord van God absoluut horen en stroomden ondanks het verbod bij
duizenden naar de diensten die in de kapel van de keurvorst van Saksen werden
gehouden.
Hierdoor werd de crisis versneld. Er werd een boodschap van de keizer aan de
Rijksdag voorgelezen waarin de keizer zei dat hij het besluit dat zijn onderdanen
godsdienstvrijheid verleende, introk omdat het aanleiding had gegeven tot
ongeregeldheden.
De evangelische christenen waren verontwaardigd óver en verontrust dóór deze
eigenmachtige daad. Eén van hen zei: Christus is weer in handen van Kajafas en
Pilatus". De rooms-katholieken werden gewelddadiger. Een fanatieke papist
verklaarde: De Turken zijn beter dan de lutheranen, want de Turken vasten,
terwijl de lutheranen zich daar niet veel van aantrekken. Als wij moeten kiezen
tussen de Heilige Schrift van God en de oude dwalingen van de kerk behoren wij
de Schrift te verwerpen". Melanchton zei: Elke dag opnieuw werpt Faber in
voltallige vergadering een steen naar ons, evangelischgezinden" (Ibid., b.13,
ch.5). Het recht op godsdienstvrijheid werd door de wet gewaarborgd. Daarom
waren de protestantse staten vastbesloten zich tegen de schending van hun
rechten te verzetten. Luther was nog altijd in de ban die hem door het edict van
Worms was opgelegd en mocht niet naar Spiers gaan.
Zijn plaats werd echter ingenomen door zijn medewerkers en door de vorsten die
God had geroepen om zijn zaak in deze kritieke tijd te verdedigen. De
edelmoedige Frederik van Saksen, die Luther vroeger had beschermd, was
inmiddels gestorven, maar zijn broer en opvolger, hertog Johan, had de
Hervorming met vreugde begroet. Hoewel hij op vrede was gesteld, trad hij
energiek en moedig op wanneer de belangen van het geloof op het spel stonden.
De priesters eisten dat de staten die de Hervorming aanhingen zich
onvoorwaardelijk aan het gezag van Rome zouden onderwerpen.

De Hervormers eisten echter dat de vrijheid die hun vroeger was verleend, werd
erkend. Zij konden niet toestaan dat Rome de staten die het Woord van God met
zoveel vreugde hadden ontvangen weer onder haar heerschappij zou brengen.
Tenslotte werd het volgende compromis voorgesteld; in gebieden waar de
hervorming nog geen ingang had gevonden, zouden de bepalingen van het edict
van Worms stipt worden toegepast: In gebieden waar de mensen zich daar niet
aan hadden gehouden en waar zij er niet toe gebracht konden worden zich aan
het edict te onderwerpen zonder gevaar voor opstand, zou men op zijn minst
geen hervormingen meer mogen invoeren, geen omstreden punten mogen
bespreken en zich niet tegen de viering van de mis mogen verzetten; bovendien
zou men moeten verhinderen dat een rooms-katholiek tot het lutheranisme
overging" (Ibid,, b,!3, ch.5). Deze maatregel werd tot grote blijdschap van de
pausgezinde priesters en prelaten goedgekeurd.
Als de bepalingen van dit edict werden toegepast zou de Hervorming zich niet
kunnen verspreiden... tot gebieden waar ze tot dan toe niet bekend was en zou ze
ook niet op een stevige basis kunnen worden gevestigd in gebieden waar ze al
ingang had gevonden" (Ibid., b.13, ch.5).
De vrijheid van meningsuiting zou worden ingetrokken. Er zouden geen
bekeerlingen meer mogen worden gemaakt. Men verwachtte van de aanhangers
van de Hervorming dat ze zich onvoorwaardelijk aan deze beperkingen en
verbodsbepalingen zouden onderwerpen. De zaak scheen hopeloos. Door het
herstel van de roomse heerschappij zouden de vroegere misbruiken
onvermijdelijk weer worden ingevoerd en zou men vlug een aanleiding vinden
om de vernietiging van een werk dal al zo erg had geleden door fanatisme en
onenigheid te voltooien" (Ibid., b.13,ch 5).
Toen de protestanten voor overleg bijeenkwamen, keken ze elkaar met
sprakeloze verbazing aan. Ze vroegen elkaar: Wat moeten we nu doen?"
Er stond ontzaglijk veel op het spel voor de wereld. Zouden de leiders van de
Hervorming zich onderwerpen en het edict aanvaarden? De hervormers hadden
in deze enorme crisis heel makkelijk een verkeerde beslissing kunnen nemen! Ze
hadden heel veel begrijpelijke voorwendsels en aanvaardbare redenen kunnen
bedenken om hun overgave te rechtvaardigen! Men had de lutherse vorsten
verzekerd dat ze hun godsdienst vrij zouden kunnen uitoefenen. Men had dit
recht ook toegekend aan al hun onderdanen die zich vóór het van kracht worden

van de maatregel bij de Hervorming hadden aangesloten. Zouden ze daar geen
genoegen mee moeten nemen? Als ze zich onderwierpen, zou dat toch veel
gevaren uitsluiten.
Welke onbekende gevaren zouden ze lopen en hoeveel strijd zouden zij zich op
de hals halen als ze zich wilden verzetten tegen de nieuwe maatregel?...
Wie weet welke perspectieven zich in de toekomst zouden openen? Laten wij de
vrede kiezen en de olijftak die Rome ons reikt aangrijpen om de wonden van
Duitsland te helen. Met zulke argumenten hadden de hervormers een beleid
kunnen rechtvaardigen dat in heel korte tijd beslist tot de ondergang van het
protestantisme zou hebben geleid."
Gelukkig hebben ze het beginsel waarop deze regeling steunde niet uit het oog
verloren en hebben ze door het geloof gehandeld. Wat was dat beginsel? Het was
het recht dat Rome opeiste om het geweten aan banden te leggen en het vrije
onderzoek te verbieden. Maar zouden de protestantse vorsten en hun onderdanen
dan geen vrijheid van godsdienst hebben?
Ja, maar het zou een gunst zijn die uitdrukkelijk in het akkoord zou worden
vermeld; ze zouden er geen recht op hebben. Wie buiten deze regeling viel, werd
aan 'het gezag' overgeleverd.
Van gewetensvrijheid was er voor zulke mensen geen sprake. Rome bleef de
onfeilbare rechter. En de anderen moesten maar gehoorzamen. Als ze de
voorgestelde regeling aanvaardden, gingen ze er in feite mee akkoord dat de
godsdienstvrijheid beperkt moest blijven tot het protestantse Saksen.
Voor alle andere christenen waren vrij onderzoek en het belijden van het
protestantisme misdaden die met de kerker en de brandstapel bestraft dienden te
worden. Zouden ze ermee instemmen dat er op bepaalde plaatsen wel
godsdienstvrijheid was en op andere niet?
Zouden ze het aanvaarden dat de Hervorming haar laatste bekeerling had
gemaakt, dat ze haar uiterste grens had bereikt en dat overal waar Rome op dat
ogenblik de scepter zwaaide, haar heerschappij zou worden bestendigd? Zouden
de hervormers dan hebben kunnen beweren dat ze onschuldig waren aan het
bloed van al die honderden en duizenden mensen die krachtens deze regeling in
pausgezinde landen hun leven zouden verliezen? Als ze dat hadden gedaan,

zouden ze in dit uiterst kritieke uur de zaak van het evangelie en de vrijheden
van het christendom hebben verraden" (Wylie, b.9, ch.15). Ze wilden liever
alles, met inbegrip van hun land, hun kroon en hun leven opofferen" (D'
Aubigné, b.13, ch.5).
De vorsten zeiden: Wij moeten dit decreet verwerpen". De meerderheid heeft
niet te beslissen in gewetenszaken". De afgevaardigden verklaarden: De vrede
die in het rijk heerst, hebben wij aan het decreet van 1526 te danken. Als het
wordt ingetrokken, zal Duitsland door onrust en verdeeldheid worden
verscheurd. De Rijksdag is alleen bevoegd de godsdienstvrijheid te waarborgen
tot het concilie bijeenkomt" (Ibid., b. 13, ch.5).
De Staat behoort de gewetensvrijheid te beschermen en daar eindigt haar gezag
in godsdienstige aangelegenheden. Elke wereldlijke overheid die godsdienstige
voorschriften door middel van het burgerlijk gezag wil instellen of afdwingen,
offert het beginsel op waar de evangelische christenen zo moedig voor hebben
gestreden.
De pausgezinden besloten een eind te maken aan wat zij vermetele koppigheid"
noemden. Zij begonnen verdeeldheid te zaaien onder de aanhangers van de
Hervorming en intimideerden iedereen die zich niet openlijk aan hun zijde
schaarde.
De vertegenwoordigers van de vrije steden werden tenslotte voor de Rijksdag
ontboden en moesten verklaren of zij wilden instemmen met de voorwaarden
van het voorstel. Ze vroegen tevergeefs om uitstel. Bijna de helft onder hen
stond aan de kant van de hervormers. Zij die de gewetensvrijheid en het recht op
een persoonlijk oordeel niet wilden opofferen, waren er zich maar al te goed van
bewust dat hun standpunt hen in de toekomst zou blootstellen aan kritiek,
veroordeling en vervolging, Eén van de afgevaardigden zei: Wij moeten óf het
Woord van God verloochenen, óf verbrand worden" (Ibid,, b. 13, ch.5).
Koning Ferdinand, die de keizer op de Rijksdag vertegenwoordigde, begreep wel
dat het decreet ernstige verdeeldheid zou veroorzaken als de vorsten er niet van
overtuigd konden worden het aan te nemen en het te steunen. Daarom gebruikte
hij al zijn overredingskracht, omdat hij wist dat de hervormers nog vastberadener
zouden worden als hij geweld gebruikte. Hij smeekte de vorsten het decreet te
aanvaarden en gaf hun de verzekering dat de keizer erg tevreden over hen zou
zijn".

Maar deze gelovige mannen erkenden een gezag dat hoger stond dan dat van
aardse machthebbers en antwoorden kalm: Wij zijn bereid de keizer te
gehoorzamen in alles wat kan bijdragen tot het behoud van de vrede en tot eer
van God" (Ibid.. b. 13, ch.5).
Ten overstaan van de Rijksdag deelde de koning tenslotte de keurvorst en diens
vrienden mee dat het edict binnenkort in de vorm van een keizerlijk decreet zou
worden opgesteld" en dat ze zich alleen nog aan de meerderheid konden
onderwerpen". Toen hij dat gezegd had, verliet hij de vergadering en gaf de
hervormers niet eens de kans van gedachten te wisselen of hem te antwoorden.
Tevergeefs stuurden zij een afvaardiging om de koning dringend te verzoeken
terug te komen". Zijn enige reactie op hun verzoek was: De beslissing is
genomen. Jullie hebben je maar te onderwerpen" (Ibid., b. 13, ch.5). De
aanhangers van de keizer waren ervan overtuigd dat de christelijke vorsten de
Heilige Schrift zouden blijven beschouwen als een boek dat hoger stond dan
menselijke leerstellingen en wetten. Ze wisten ook dat overal waar dit beginsel
werd aanvaard het pausdom vroeg of laat ten val zou worden gebracht. Maar
zoals duizenden anderen sindsdien, die slechts kijken naar de dingen die gezien
worden", vleiden ze zich met de hoop dat de zaak van de keizer en de paus er
goed voor stonden en dat de hervormers er slecht aan toe waren.
Als de hervormers alleen op menselijke hulp hadden gesteund, zouden ze even
machteloos zijn geweest als de pausgezinden veronderstelden. Maar hoewel ze
gering in aantal waren en niet op goede voet stonden met Rome, waren ze sterk.
Ze legden het bevel van de Rijksdag en de keizer naast zich neer en beriepen
zich op het Woord van God en op Jezus Christus, de Koning der koningen en de
Here der heren" (Ibid., b.13,ch.6).
Daar Ferdinand geen rekening had willen houden met hun geloofsovertuiging,
besloten de vorsten zich niet te bekommeren om zijn afwezigheid, maar hun
protest zonder uitstel voor de nationale raad te brengen. Ze stelden een plechtige
verklaring op en legden die voor aan de Rijksdag:
Bij deze protesteren wij voor God, onze enige Schepper, Onderhouder, Verlosser,
Redder en eens ook onze Rechter, en voor alle mensen en alle schepselen, dat
wij, in ons eigen belang en in het belang van ons volk op geen enkele wijze
kunnen instemmen met het voorgestelde decreet en niets kunnen goedkeuren dat
in strijd is met God, zijn heilig Woord, ons geweten of de verlossing van onze

zielen".
Zouden wij dit decreet dan bekrachtigen? Zouden wij toegeven, dat wanneer de
Almachtige iemand tot Zijn kennis roept, die mens desondanks die kennis niet
zou mogen aannemen?" Alleen een leer die in overeenstemming is met Gods
Woord is betrouwbaar. God heeft ons het verbod opgelegd een ander leer te
verkondigen. De Heilige Schrift dient door andere, duidelijkere teksten te
worden verhelderd. Dit heilig boek is alles wat een christen nodig heeft en is
gemakkelijk te begrijpen en is bestemd om de duisternis te verdrijven. Met Gods
genade zijn wij vastbesloten de zuivere en volledige prediking van zijn enig
Woord te handhaven, zoals het is vervat in de Bijbelboeken van het Oude en het
Nieuwe Testament, zonder er iets aan toe te voegen dat ermee in strijd zou
kunnen zijn. Dit Woord is de enige waarheid.
Het is de norm voor elke leer en voor elk leven en kan ons nooit op een
dwaalspoor brengen. Wie op deze grondslag bouwt, zal standhouden tegen alle
krachten van de hel, terwijl alle menselijke ijdelheden die ertegen worden
aangevoerd voor het aangezicht van God zullen verdwijnen".
Daarom verwerpen wij het juk dat ons wordt opgelegd". Tegelijkertijd
verwachten wij ook van zijne keizerlijke majesteit dat hij zich tegenover ons zal
gedragen als een christelijk vorst die God bovenal liefheeft. Wij verklaren ons
bereid hem en ook u, genadige heren, alle liefde en gehoorzaamheid te betonen
die in overeenstemming zijn met onze rechtvaardige en rechtmatige plicht"
(Ibid., b. 13, ch.6). De Rijksdag was diep onder de indruk. De meerderheid was
verbaasd en verontrust over de stoutmoedigheid van de protestanten. De
toekomst scheen stormachtig en onzeker. Verdeeldheid, strijd en bloedvergieten
schenen onvermijdelijk. Maar de hervormers waren zich bewust van de
rechtvaardigheid van hun zaak. Ze steunden op de arm van de Almachtige en
waren vol goede moed en vastberaden."
De beginselen die in dit beroemde protest worden geformuleerd... zijn de
uitdrukking van het wezen van het protestantisme. Dit protest hekelt twee
misbruiken van de mens in geloofszaken; - ten eerste, de inmenging van de
burgerlijke overheid; - ten tweede, de willekeurige macht van de kerk.
Het protestantisme verwerpt deze twee misbruiken en stelt het persoonlijk
geweten boven de overheid, en het gezag van Gods Woord boven de zichtbare
kerk. Het verwerpt in de eerste plaats de bevoegdheid van de burgerlijke

overheid in godsdienstige aangelegenheden en het zegt met de profeten en
apostelen: 'Men moet Gode meer gehoorzamen dan de mensen'.
Het stelt de kroon van Jezus Christus boven die van Karel V. Maar het gaat nog
verder: Het protestantisme gaat uit van het grondbeginsel dat elke menselijke
leer aan Gods uitspraken ondergeschikt behoort te zijn" (Ibid., b.13, ch.6).
De protestanten hebben er bovendien de nadruk op gelegd dat ze het recht
hebben hun geloofsovertuiging vrij te verkondigen. Ze wilden niet alleen
geloven in het Woord van God en het gehoorzamen, maar wilden ook
verkondigen wat het leert en ze ontzegden de kerkelijke of burgerlijke overheid
het recht zich daarmee te bemoeien. Het protest van Spiers was een plechtige
verklaring tegen onverdraagzaamheid op godsdienstig gebied en een bevestiging
van het recht van elk mens om God volgens zijn eigen geweten te dienen.
De verklaring was afgelegd. Ze werd in het geheugen van duizenden gegrift en
opgetekend in de boeken des hemels, waar geen mens haar kan uitwissen. Alle
evangelische kringen in het Duitse rijk namen het protest aan als de uitdrukking
van hun geloofsovertuiging. Overal beschouwde men deze verklaring als een
voorbode van een nieuwe, betere tijd. Eén van de vorsten zei aan de protestanten
te Spiers: Moge de Almachtige, die u genade heeft geschonken om uw geloof
krachtig, vrijmoedig en onbevreesd te belijden, u in uw christelijke
vastberadenheid sterken tot de eeuwige dag" (Ibid., b.13, ch.6).
Als de hervorming na haar gedeeltelijke succes tot een vergelijk was gekomen
om in de gunst te staan bij de wereld, zou ze God en zichzelf niet trouw zijn
geweest en op die manier haar eigen ondergang hebben bewerkt. Alle generaties
na deze edelmoedige hervormers kunnen een les leren uit hun ervaringen. Satans
optreden tegen God en zijn woord is niet veranderd. Hij is vandaag nog even
sterk gekant tegen het feit dat men de Schrift als levensgids kiest als in de
zestiende eeuw.
In onze tijd wijkt men erg af van haar leer en haar voorschriften en is het
dringend nodig terug te keren tot het basisbeginsel van het protestantisme:
De Bijbel en de Bijbel alléén is het richtsnoer voor geloof en leven. Satan streeft
er nog altijd naar de godsdienstvrijheid met alle mogelijke middelen uit te
schakelen. De anti-christelijk e macht die door de protestanten in Spiers werd
bestreden, probeert nu met vernieuwde kracht haar verloren oppergezag te

herstellen. Dezelfde onwrikbare trouw aan het Woord van God, waarvan de
hervormers in de crisis van de zestiende eeuw blijk gaven, is de enige hoop op
een hervorming in onze tijd. Verschillende tekenen wezen erop dat er gevaar
dreigde voor de protestanten. Er waren echter ook aanwijzingen dat God zijn
hand uitstak om de gelovigen te beschermen. In die tijd bracht Melanchton zijn
vriend Simon Grynaeus in aller ijl door de straten van Spiers naar de oever van
de Rijn. Hij smeekte hem naar de overzijde van de rivier te gaan. Grynaeus
vroeg zich verbaasd af waarom Melanchton zo'n haast had. Melanchton zei: 'Een
oude man met een ernstig en plechtig gezicht die ik niet ken, verscheen voor mij
en zei dat de gerechtsdienaren van Ferdinand elk ogenblik hier konden zijn om
Grynaeus te arresteren.'
Op die dag was Grynaeus verontwaardigd geweest over een preek van Faber, één
van de voornaamste rooms-katholieke theologen. Na afloop had Grynaeus Faber
erop gewezen dal hij enkele verderfelijke dwalingen" had verdedigd. Faber liet
zijn woede niet blijken, maar ging onmiddellijk naar de koning, van wie hij een
aanhoudingsbevel kreeg om de lastige hoogleraar uit Heidelberg te laten
arresteren. Melanchton twijfelde er geen ogenblik aan dat God zijn vriend had
gered door het zenden van één van zijn heilige engelen om hem te waarschuwen.
Roerloos wachtte hij op de oever van de Rijn tot het water van de rivier
Grynaeus van zijn vervolgers scheidde. 'Eindelijk', zei Melanchton, toen hij hem
op de andere oever zag, .eindelijk is hij ontrukt aan de wrede kaken van hen die
dorsten naar onschuldig bloed'. Toen Melanchton naar huis terugkeerde, hoorde
hij dat gerechtsdienaren Grynaeus waren komen arresteren en zijn huis
ondersteboven hadden gekeerd" (Ibid., b.13, ch.6).
De Hervorming zou nog meer onder de aandacht van de machthebbers van deze
aarde worden gebracht. De protestantse vorsten hadden een audiëntie bij
Ferdinand aangevraagd, maar hun verzoek werd afgewezen. Toch zouden ze een
kans krijgen om hun zaak uiteen te zetten voor de keizer en voor de
hoogwaardigheidsbekleders van kerk en Staat. Karel V wilde de tweedracht die
het rijk in beroering bracht doen verminderen en riep daartoe in het jaar na het
protest van Spiers, een Rijksdag bijeen te Augsburg en kondigde aan dat hij die
persoonlijk zou voorzitten. De leiders van het protestantisme werden ook
uitgenodigd.
De Hervorming werd door grote gevaren bedreigd, maar haar aanhangers
vertrouwden hun zaak nog altijd toe aan God en beloofden plechtig dat zij

onwrikbaar trouw zouden blijven aan het evangelie. De raadslieden van de
keurvorst van Saksen hadden hem dringend verzocht niet naar de Rijksdag te
gaan. Volgens hen had de keizer de vorsten uitgenodigd om hen in de val te
lokken. Is het geen waaghalzerij als men zichzelf met een machtige vijand
binnen de muren van een stad opsluit?" Maar anderen zeiden vol vertrouwen:
Als de vorsten zich moedig gedragen is Gods zaak gered."
God is getrouw. Hij zal ons niet in de steek laten", zei Luther (Ibid., b. 14, ch.2).
De keurvorst vertrok met zijn gevolg naar Augsburg. Iedereen was zich bewust
van het gevaar dat hem bedreigde en velen vertrokken met een bedroefd gezicht
en met angst in het hart. Maar Luther, die tot Coburg met hen optrok, versterkte
hun wankelend geloof door het zingen van het lied Een vaste burcht is onze
God", dat hij op die reis schreef. Veel mensen werden bevrijd van hun angstige
voorgevoelens en velen werden optimistischer door dit inspirerende lied. De
protestantse vorsten hadden besloten hun opvattingen op een systematische
manier met bewijsmateriaal uit de Schrift op de Rijksdag uiteen te zetten. Luther,
Melanchton en hun medewerkers werden met de voorbereiding daarvan belast.
Deze belijdenis, de Confessie van Augsburg, werd door de protestanten aanvaard
als de uitdrukking van hun geloof en ze kwamen bijeen om hun naam onder dit
belangrijke document te plaatsen.
Het waren plechtige en moeilijke ogenblikken. De hervormers stonden erop dat
de zaak waarvoor ze streden niet met politieke kwesties werd verward. Ze waren
van mening dat de Hervorming geen andere invloed mocht uitoefenen dan die
welke uitging van het Woord van God.
Toen de christelijke vorsten naar voren traden om de Confessie te ondertekenen,
nam Melanchton het woord: Theologen en predikanten behoren deze zaak voor
te leggen. Laten wij het gezag van de machthebbers in andere gevallen
gebruiken". Daarop antwoordde Johan van Saksen: God verhoede dat u mij
uitsluit. Ik ben vastbesloten te doen wat goed is, zonder mij bezorgd te maken
om mijn kroon. Ik wil de Here belijden. Mijn keurvorstenkroon en mijn
hermelijn zijn mij niet zo dierbaar als het kruis van Jezus Christus". Na deze
woorden plaatste hij zijn handtekening. Een andere vorst zei toen hij de pen
opnam: Als het voor de eer van mijn Heer Jezus Christus nodig is, ben ik bereid
mijn bezittingen en mijn leven prijs te geven". Ik wil liever mijn onderdanen en
mijn staten vaarwel zeggen, liever het land van mijn vaderen met de bedelstaf in
de hand verlaten, dan enige andere leer aan te nemen dan die welke in deze

belijdenis is geformuleerd" (Ibid., b. 14, ch,6). Zo groot was het geloof en de
moed van deze godsmannen.
De dag die was vastgesteld om voor de keizer te verschijnen was aangebroken.
Karel V, gezeten op zijn troon en omringd door keurvorsten en vorsten,
verleende audiëntie aan de protestantse hervormers. Hun geloofsbelijdenis werd
voorgelezen. In die doorluchtige vergadering werden de waarheden van het
evangelie duidelijk uiteengezet en de dwalingen van de rooms-katholieke kerk
naar voren gebracht. Die dag wordt terecht de mooiste dag van de Hervorming
en één van de roemrijkste in de geschiedenis van het christendom en van de
mensheid" genoemd (Ibid., b.14, ch.7).
Een paar jaar daarvoor stond de monnik uit Wittenberg nog alleen op de
Rijksdag te Worms. Nu waren er in zijn plaats de edelmoedigste en machtigste
vorsten van het rijk. Luther mocht niet in Augsburg verschijnen, maar was er wel
aanwezig met zijn woorden en gebeden. Hij schreef: Ik ben bijzonder blij dat ik
heb mogen leven tot dit uur, waarop Christus in het openbaar wordt verheerlijkt
door zulke illustere gelovigen op zo'n roemrijke vergadering" (Ibid., b. 14, ch.7).
Zo gingen de woorden van de Schrift in vervulling: Ook zal ik voor koningen
over uw getuigenissen spreken" (Psalm 119:46). In de dagen van Paulus werd
het evangelie, waarvoor hij in de gevangenis terecht gekomen was, ook op die
manier voor de vorsten en edellieden in de hoofdstad van het keizerrijk gebracht.
Bij deze gelegenheid werd hetgeen op keizerlijk bevel niet van de preekstoel
mocht worden verkondigd in het paleis gepredikt; wat volgens velen zelfs niet
geschikt was voor de oren van dienstknechten en meiden werd met verbazing
beluisterd door de meesters en heren van het rijk. Koningen en rijksgroten waren
het publiek, gekroonde vorsten waren de predikers en de preek ging over Gods
koninklijke waarheid. Een schrijver zegt: Sinds de tijd van de apostelen is er
geen belangrijker werk verricht en geen indrukwekkendere geloofsbelijdenis
afgelegd" (D' Aubigné, b. 14, ch.7).
Alles wat de lutheranen zeggen is waar. Wij kunnen het niet loochenen",
verklaarde een pausgezinde bisschop. Kunt u de belijdenis die door de keurvorst
en zijn geestverwanten is afgelegd met steekhoudende argumenten
weerleggen?", vroeg een ander aan dr. Eck. Niet met de geschriften van de
apostelen en de profeten", luidde het antwoord. Maar wél met die van de
kerkvaders en de concilies!", waarop de vragensteller antwoordde: Ik begrijp wat
u wil zeggen, Volgens u houden de lutheranen zich aan het Woord van God en
wij niet" (Ibid., b.14,ch.8).

Enkele Duitse vorsten werden voor het protestantisme gewonnen. De keizer
verklaarde dat de protestantse geloofsartikelen niets anders dan de waarheid
uitdrukten. De Augsburgse Confessie werd in vele talen vertaald, over heel
Europa verspreid en later door miljoenen aanvaard als de uitdrukking van hun
geloof.
Gods trouwe dienaren werkten niet alleen. Terwijl de overheden, de machten en
de boze geesten in de hemelse gewesten" de strijd tegen hen aanbonden, liet God
zijn volk niet aan hun lot over. Als hun ogen geopend waren, zouden zij, zoals
Elisa, Gods aanwezigheid en bijstand duidelijk hebben gemerkt. Toen de knecht
van Elisa wees op het vijandelijke leger dat hen omringde en elke uitweg
afsneed, bad de profeet: Here open toch zijn ogen, opdat hij zie" (2 Koningen
6:17). En zie, de berg was vol vurige paarden en wagens; het hemelse leger
stond opgesteld om de godsman te beschermen. Zo waakten engelen ook over de
mensen die de Hervorming bevorderden.
Eén van de beginselen die Luther met de grootste nadruk verdedigde, was dat
men nooit een beroep mocht doen op de burgerlijke overheid om de Hervorming
te steunen en geen wapens mocht gebruiken om de Reformatie te verdedigen.
Het verheugde hem dat de vorsten van het rijk het evangelie hadden
aangenomen, maar toen zij een defensief verbond wilden sluiten, verklaarde hij
dat het evangelie door God alleen verdedigd moest worden. Hoe minder de mens
zich met het werk bemoeide, des te opvallender zou de tussenkomst van God
zijn. Volgens hem waren alle voorgestelde politieke maatregelen ingegeven door
hun beschamende vrees en hun zondig gebrek aan vertrouwen" (D' Aubigné,
London ed., b. 10. ch.14). Toen machtige vijanden samenspanden om het
protestantisme ten val te brengen en het ernaar uitzag dat duizenden zwaarden
zouden worden getrokken om het te bestrijden, schreef Luther: Satan gaat als
een razende te keer, goddeloze kerkvorsten beramen een samenzwering; wij
worden door oorlog bedreigd. Spoor de mensen aan moedig te strijden voor de
troon van God door het geloof en het gebed, zodat onze vijanden door Gods
Geest overwonnen, tot vrede gedwongen kunnen worden. Onze dringendste
behoefte, onze belangrijkste taak is het gebed. Vertel de mensen dat zij
blootgesteld zijn aan de scherpte van het zwaard en aan de woede van Satan en
laat hen bidden" (D' Aubigné, b.10, ch.14).
Later zinspeelde Luther nog eens op de defensieliga die de protestantse vorsten

wilden oprichten en verklaarde dat het enige wapen dat bij deze strijd gebruikt
mocht worden het zwaard des Geestes" was.
In een brief aan de keurvorst van Saksen schreef hij: Wij hebben
gewetensbezwaren tegen het voorgestelde bondgenootschap. Wij zouden liever
tien keer sterven dan dat ons evangelie één druppel bloed liet vloeien. Wij
behoren ons te gedragen als lammeren die naar de slachtbank gaan. Wij dienen
het kruis van Christus te dragen. Uwe hoogheid behoeft niet bezorgd te zijn. Wij
zullen met onze gebeden méér bereiken dan al onze vijanden met hun
grootspraak. U moet er alleen voor zorgen dat uw handen niet besmeurd worden
door het bloed van uw broeders. Als de keizer eist dat wij aan zijn rechtbanken
worden overgeleverd, zijn wij bereid te verschijnen. U kunt de verdediging van
ons geloof niet op u nemen: iedereen moet op eigen risico geloven" (Ibid., b.14,
ch.1).
De macht die de wereld in de tijd van de Hervorming deed wankelen, kwam uit
de verborgen plaats vanwaar de gebeden tot God werden opgestuurd. Daar
plaatsten Gods dienaren met heilige kalmte hun voeten op de rots van zijn
beloften.
Tijdens de strijd te Augsburg liet Luther geen dag voorbijgaan zonder tenminste
drie uur te bidden en hij bad op uren die eigenlijk het meest geschikt waren voor
zijn studie. In de afzondering van zijn kamer hoorde men hem vaak zijn ziel
voor God uitstorten ,vol aanbidding, vrees en hoop, zoals iemand die tot een
vriend spreekt!'. Hij zei: ,Ik weet dat u onze Vader en onze God bent en dat U de
vervolgers van uw kinderen zult verstrooien, want U bent met ons in dit gevaar.
Dit is uw werk en wij zijn er op uw bevel aan begonnen. Verdedig ons dan, o
Vader!" (Ibid., b.14, ch.6).
Aan Melanchton, die onder vrees en angst gebukt ging, schreef hij: Genade en
vrede in Christus - in Christus, zeg ik, en niet in de wereld. Amen. Ik haat de
buitengewoon zware zorgen die je kwellen, Als je vindt dat onze zaak niet
rechtvaatdig is, moet je haar opgeven, Als de zaak rechtvaardig is, laten wij dan
geloven in de beloften van Hem die ons zegt dat wij zonder vrees mogen slapen.
Wij zullen niet tevergeefs rekenen op Christus in ons streven naar
rechtvaardigheid en waarheid. Hij leeft. Hij heerst. Waar zouden wij dan bang
voor zijn?" (Ibid., b. 14, ch.6)
God hoorde het geroep van zijn dienaren. Aan vorsten en predikanten schonk hij

genade en moed om de waarheid te verdedigen tegen de heersers van de
duisternis in deze wereld. God zegt: zie. Ik leg in Sion een uitverkoren kostbare
hoeksteen en wie op hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen" (1
Petrus 2;6). De protestantse hervormers hadden op Christus gebouwd en de
poorten van het dodenrijk konden hen niet overweldigen.

12 - De Hervorming in Frankrijk
Het protest van Spiers en de Augsburgse Confessie, die de triomf van de
Hervorming in Duitsland inluidden, werden gevolgd door jaren van strijd en
duisternis.
Het protestantisme, dat verzwakt werd door de verdeeldheid onder zijn
aanhangers en werd aangevallen door machtige vijanden, scheen volledig
uitgeroeid te zullen worden. Duizenden gelovigen bezegelden hun getuigenis
met hun bloed. Er brak een burgeroorlog uit. De protestantse zaak werd door één
van haar voornaamste aanhangers verraden. De edelmoedigste evangelische
vorsten vielen in handen van de keizer en werden als gevangenen van stad tot
stad gedeporteerd.
Maar op het ogenblik dat de keizer schijnbaar triomfeerde, leed hij de nederlaag.
Zijn prooi werd aan zijn greep ontrukt en hij was op de duur genoodzaakt de
nieuwe leer te gedogen, terwijl het zijn levensideaal was geweest haar uit te
roeien. Hij had zijn keizerrijk, zijn schatten en zelfs zijn leven op het spel gezet
om de ketterij te verpletteren. Nu zag hij hoe zijn legers door de strijd waren
gedecimeerd, hoe leeg zijn schatkist was en hoe zijn koninkrijken door opstand
werden bedreigd, terwijl het geloof dat hij tevergeefs had willen onderdrukken
zich overal verspreidde. Karel V had tegen een alvermogende macht gestreden.
God had gezegd: Er zij licht", maar de keizer wilde de duisternis met alle geweid
handhaven. Zijn plannen waren verijdeld. Hij deed afstand van zijn troon en trok
zich terug in een klooster; hij was oud vóór zijn tijd en uitgeput door de strijd.
Zowel in Zwitserland als in Duitsland kwamen er donkere dagen voor de
Hervorming. Terwijl vele kantons het protestantisme aannamen, klampten
andere zich met blinde halsstarrigheid vast aan het geloof van Rome. Rome's
vervolging van degenen die de waarheid wilden aannemen, leidde tenslotte tot
het uitbreken van een burgeroorlog. Zwingli en vele anderen die zich bij hem
hadden aangesloten, sneuvelden tijdens de bloedige veldslag bij Kappel.
Oecolampadius werd overmand door deze verschrikkelijke rampen en stierf kort
daarna. Rome triomfeerde en scheen op veel plaatsen alles te zullen heroveren
wat ze verloren had. Maar God, wiens raadsbesluiten eeuwig zijn, had zijn werk
en zijn volk niet verlaten. Hij zou hen met zijn eigen hand bevrijden. God had in

andere landen mensen opgeroepen om de hervorming voort te zetten.
In Frankrijk begon de dageraad al door te breken vóór de naam Luther bekend
was. Eén van de eersten die het licht ontvingen, was de bejaarde Lefëvred'
Etaples, een zeer geleerd man, hoogleraar aan de universiteit van Parijs en een
oprecht, vurig papist. Bij zijn onderzoek van de oude literatuur werd zijn
aandacht getrokken door de Bijbel, die hij samen met zijn studenten begon te
bestuderen.
Lefëvre was een vurig heiligenvereerder en hij was van plan een geschiedenis
van de heiligen en martelaren te schrijven, waarvoor hij gebruik zou maken van
de legenden van de kerk. Dit werk vergde veel inspanning. Hij was er echter al
flink mee opgeschoten toen hij op de gedachte kwam dat de Schrift hem heel wat
zou kunnen helpen. Daarom begon hij haar met het oog op zijn werk te
bestuderen. Door het onderzoek van de Bijbel leerde hij inderdaad het bestaan
van heiligen kennen, maar het waren niet die van de roomse kalender. Zijn geest
werd overspoeld door een vloed van goddelijk licht. Verbijsterd en
verontwaardigd liet hij de taak die hij op zich had genomen vallen en wijdde
zich aan het Woord van God. Kort daarna ging hij over tot de verkondiging van
de kostbare waarheden die hij daarin ontdekte. In 1512, nog vóór Luther of
Zwingli hun hervormingswerk hadden aangevat, schreef Lefèvre: God alleen
schenkt ons door het geloofde gerechtigheid die ons door zijn genade alleen tot
het eeuwige leven rechtvaardigt". (Wylie, b. 13, ch. 1).
Toen hij dieper inging op de verborgenheden van de verlossing, riep hij uit: Hoe
majestueus is deze ruil: de Zondeloze; wordt veroordeeld en de schuldige gaat
vrijuit. De Zegen draagt de vloek en de vervloekte wordt gezegend. Het Leven
sterft en de doden leven. De Heerlijkheid wordt gehuld in duisternis en hij die
niets anders kende dan een beschaamd gezicht wordt met heerlijkheid bekleed".
(D'Aubigné, London cd., b. 12, ch. 2).
Hij verkondigde dat de eer van de verlossing alleen God toekwam en hij zei ook
dat het de plicht van de mens was te gehoorzamen. Als je een lid van Christus'
gemeente bent", zei hij, ben je een lid van zijn lichaam. Als je een lid van zijn
lichaam bent, ben je ook vol van de goddelijke natuur... Als de mensen dit
voorrecht beter begrepen, zouden ze een zeer rein, ingetogen en heilig leven
leiden. Ze zouden alle heerlijkheid van deze wereld verachten als ze haar
vergeleken met de heerlijkheid die in hen is - een heerlijkheid die het vleselijke
oog niet kan zien". (Ibid., b. 12, ch. 2).

Onder de studenten van Lefëvre waren er enkelen die aandachtig naar zijn
woorden luisterden en lang nadat hun leermeester er niet meer was, de waarheid
zouden verkondigen. Zo iemand was Guillaume Farel. Hij was de zoon van
vrome ouders, die hem hadden ingeprent dat hij zich onvoorwaardelijk aan de
leer van de kerk diende te onderwerpen. Farel kon zoals de apostel Paulus van
zichzelf zeggen: Ik heb naar de meest nauwgezette partij van onze godsdienst,
als Farizeeër, geleefd" (Handelingen 26:5). Als toegewijd aanhanger van Rome
brandde hij van ijver om allen die zich tegen de kerk durfden te verzetten te
verdelgen. Later schreef hij over deze periode in zijn leven: Als ik hoorde dat
iemand zich tegen de paus verzette, knarsten mijn tanden als die van een razende
wolf' (Wylie, b. 13, ch. 2).
Hij was onvermoeibaar in zijn heiligenverering en trok samen met Lefëvre in
Parijs van kerk tot kerk om voor de altaren te bidden en om gaven voor de
relikwieënkastjes neer te leggen. Toch kon zijn devotie hem geen innerlijke
vrede schenken. Hij was zich bewust van zijn zondigheid, maar zijn
boetedoening kon hem daar niet van bevrijden. Hij luisterde naar de woorden
van de hervormer als naar een stem uit de hemel: Wij worden door genade
verlost". De Onschuldige wordt veroordeeld en de misdadiger wordt
vrijgesproken". Alleen het kruis van Christus opent de poorten van de hemel en
sluit de poorten van het dodenrijk" (Ibid., b. 13, ch. 2).
Farel nam de waarheid met blijdschap aan. Door een bekering zoals die van
Paulus werd hij bevrijd uit de slavernij van de traditie en ging hij over naar de
vrijheid van de zonen Gods. Ik had niet meer het moordlustige hart van een
uitgehongerde wolf, maar werd zo rustig als een gedwee en onschuldig lam. Ik
had mij volledig ontworsteld aan de paus en mij volkomen gewijd aan Jezus
Christus", zei hij (D'Aubigné, b.12, ch. 3). Terwijl Lefëvre het licht onder zijn
studenten verspreidde, verkondigde Farel de waarheid in het openbaar. Hij was
even toegewijd in het werk van Christus als vroeger toen hij in dienst van de
paus was. Kort daarna sloot een hoogwaardigheidsbekleder van de kerk, de
bisschop van Meaux, zich bij hen aan. Ook andere bekwame en geleerde mensen
deden mee aan de verkondiging van het evangelie, dat mensen van alle rangen
en standen - van ambachtslieden en boeren tot mensen van koninklijke bloede aansprak.
De zuster van Frans I, die toen de regerende vorst was, nam het evangelisch
geloof aan. De koning en de koningin-moeder schenen het protestantisme enige

tijd gunstig gezind te zijn en de hervormers keken vol verwachting uit naar de
tijd waarin Frankrijk voor het evangelie zou worden gewonnen.
Ze werden echter teleurgesteld in hun verwachtingen. Beproevingen en
vervolgingen stonden de discipelen van Christus te wachten. Deze werden echter
genadig aan hun blik onttrokken. Er kwam weer vrede. Intussen konden ze weer
op krachten komen om beter het hoofd te kunnen bieden aan de storm. De
Hervorming ging snel vooruit. De bisschop van Meaux werkte ijverig in zijn
eigen bisdom om zowel geestelijken als leken te onderwijzen. Onwetende en
immorele priesters werden afgezet en zoveel mogelijk door vrome en geleerde
mannen vervangen. Het was de vurige wens van de bisschop dat de mensen het
Woord van God in hun eigen taal zouden kunnen lezen. Deze wens ging kort
daarna in vervulling. Lefêvre begon aan de Franse vertaling van het Nieuwe
Testament. Op hetzelfde ogenblik dat Luthers Duitse vertaling in Wittenberg van
de pers kwam, werd het Franse Nieuwe Testament in Meaux uitgegeven. De
bisschop spaarde kosten noch moeite om het in zijn parochies te verspreiden en
het duurde niet lang of de boeren van Meaux hadden allemaal een exemplaar van
de Heilige Schrift.
Deze mensen namen de boodschap uit de hemel aan zoals reizigers die tot hun
grote vreugde een waterbron ontdekken op het ogenblik dat ze van dorst
versmachten. De boeren op het land en de ambachtslieden in hun werkplaatsen
vrolijkten hun dagelijks werk op met gesprekken over de kostbare waarheden
van de Bijbel, 's Avonds gingen ze niet meer naar de wijnhuizen, maar
ontmoetten elkaar thuis om het Woord van God te lezen, te bidden en God te
prijzen.
Na korte rijd was er een ingrijpende verandering in deze dorpen merkbaar.
Hoewel ze maatschappelijk gezien tot de laagste klasse van ontwikkelde, hard
werkende boeren behoorden, kon men de hervormende, verrijkende, kracht van
Gods genade in hun leven merken. Ze waren eenvoudig, liefdevol en heilig en
lieten zien wat het evangelie kan doen in het leven van hen die de boodschap in
alle oprechtheid aannemen.
Het licht dat te Meaux werd ontstoken, wierp zijn stralen tot ver in de omtrek.
Elke dag nam het aantal bekeerlingen toe. Gedurende enige rijd werd de woede
van de geestelijkheid in bedwang gehouden door de koning, die het bekrompen
fanatisme van de monniken verachtte. De leiders van de rooms-katholieke kerk
kregen op den duur echter toch hun zin. Er werden brandstapels opgericht. De

bisschop van Meaux werd gedwongen te kiezen tussen de vuurdood en de
herroeping van de nieuwe leer. Hij koos de makkelijkste weg. Ondanks de val
van de leider bleef de kudde standvastig. Velen getuigden te midden van de
vlammen, voor de waarheid. Door hun moed en trouw op de brandstapel spraken
deze eenvoudige christenen tot duizenden die nooit van hun getuigenis hadden
gehoord in de dagen toen er nog vrede was.
Het waren niet alleen eenvoudige, arme mensen die ondanks hun lijden en in
weerwil van de spot, voor Christus durfden te getuigen. In de prachtige kastelen
en paleizen waren er mensen van adel die de waarheid belangrijker vonden dan
rijkdom of rang en haar zelfs meer op prijs stelden dan het leven. Mensen met
een koninklijke wapenrusting bleken edelmoediger en standvastiger te zijn dan
de man met zijn bisschoppelijke gewaden en zijn mijter.
Louis de Berquin was van adellijke afkomst. Hij was een dappere en hoofdse
ridder en hij wijdde zijn leven aan de studie. Hij had verfijnde manieren en was
op moreel gebied onberispelijk. Hij was een stipte navolger van pauselijke
ordonnantièn en woonde veel missen en preken bij;...zijn belangrijkste deugd
was wel dat hij het lutheranisme bijzonder verafschuwde", aldus een schrijver.
Maar zoals zovele anderen werd hij door de Voorzienigheid tot de Bijbel
gebracht en ontdekte er tot zijn verbazing niet de leer van Rome, maar die van
Luther" (Wylie, b. 13, ch. 9). Van toen afzette hij zich volledig in voor het
evangelie.
Velen beschouwden hem als de man die voorbestemd was om de hervormer van
Frankrijk te worden omdat hij de geleerdste onder de Franse edelen was" en
omdat hij bekend stond om zijn talenten en welsprekendheid, zijn ontembare
moed, zijn heldhaftige geloofsijver en zijn invloed aan het hof, want hij was een
gunsteling van de koning. Beza zei: "Berquin zou een tweede Luther zijn
geworden als Frans I voor hem een tweede keurvorst was geweest". De papisten
brulden: Hij is erger dan Luther" (Ibid., b. 13, ch. 9). Hij werd inderdaad meer
gevreesd door de rooms-katholieken van Frankrijk. Ze wierpen hem als een
ketter in de gevangenis, maar hij werd weer in vrijheid gesteld door de koning.
De strijd duurde jarenlang voort.
Frans I werd heen en weer geslingerd tussen Rome en de Reformatie. Het gevolg
daarvan was dat hij nu eens de onstuimige ijver van de monniken tolereerde en
ze dan weer in bedwang hield. Berquin werd tot drie maal toe door de roomskatholieke leiders gevangen gezet en telkens weer vrijgelaten door de vorst, die

uit bewondering voor zijn talenten en zijn edelmoedig karakter weigerde hem
aan de haat van de geestelijkheid over te leveren.
Men had Berquin herhaaldelijk gewaarschuwd voor het gevaar dat hem in
Frankrijk bedreigde. Men had hem aangeraden het voorbeeld te volgen van
anderen die dankzij hun vrijwillige ballingschap in veiligheid waren. De bange,
opportunistische Erasmus, die ondanks zijn grote geleerdheid niet de morele
kracht had om prestige en leven ondergeschikt te maken aan de waarheid,
schreef aan Berquin:
U moet een verzoek indienen om als ambassadeur naar het buitenland te worden
gestuurd. U zou een reis door Duitsland moeten maken. U kent Beza en zijn
soortgenoten. Hij is een duizendkoppig monster dat zijn gif naar alle kanten
spuwt. Uw vijanden zijn legio. Al was uw zaak beter dan die van Jezus Christus,
zij zullen u niet loslaten tot ze u een wrede dood hebben laten sterven. U mag
niet te veel vertrouwen stellen in de bescherming van de koning. Brengt u mij in
elk geval niet in opspraak bij de faculteit der godgeleerdheid" (Ibid., b. 13, ch.
9). De geloofsijver van Berquin werd echter groter naarmate er meer gevaar
dreigde. Hij volgde dus de sluwe, zelfzuchtige raad die Erasmus hem had
gegeven helemaal niet op, maar besloot nog moediger op te treden. Hij wilde
niet alleen de verdediging van de waarheid op zich nemen, maar hij was ook van
plan de dwaling te bestrijden. De rooms-katholieken wilden hem van ketterij
beschuldigen, maar hij zou juist bewijzen dat zij ketters waren. Zijn actiefste en
felste tegenstanders waren de geleerde theologen en monniken van de
theologische faculteit van de grote Parijse universiteit, één van de hoogste
kerkelijke autoriteiten van Parijs en van Frankrijk. Uit de werken van deze
theologen citeerde Berquin twaalf stellingen die hij openlijk onbijbels en ketters"
noemde en deed een beroep op de koning om in dit geschil uitspraak te doen.
De koning was blij dat hij de kracht en de scherpzinnigheid van de elkaar
bestrijdende partijen tegenover elkaar zou kunnen stellen en was erg verheugd
dat hij de kans kreeg om de trots van deze hoogmoedige monniken te breken.
Daarom verzocht hij de rooms-katholieken hun stellingen aan de hand van de
Bijbel te verdedigen. Ze wisten wel dat ze niet veel hadden aan dit wapen. Ze
waren meer vertrouwd met gevangenneming, folteringen en de brandstapel.
De bordjes waren verhangen en ze merkten dat ze zelf voor de afgrond stonden
waarin ze Berquin hadden willen gooien. Ze zochten koortsachtig naar een
uitweg. "Juist in die dagen werd een beeld van de Maagd op de hoek van één van

de straten beschadigd". Dit veroorzaakte grote opschudding in de stad. De massa
stroomde naar de plaats waar het gebeurd was en gaf uiting aan haar droefheid
en verontwaardiging. Ook de koning was erg onder de indruk. De monniken
konden munt slaan uit dit voorval en grepen de kans met beide handen aan. Dit
zijn de gevolgen van de leer van Berquin". riepen ze. Deze lutherse
samenzweerder staat op het punt alles omver te werpen: de godsdienst, de wetten
en zelfs de troon" (Ibid., b. 13, ch. 9).
Berquin werd nogmaals gearresteerd. De koning trok zich uit Parijs terug.
Daardoor hadden de monniken vrij spel om hun wil door te drijven. De
hervormer werd berecht en ter dood veroordeeld. Om te vermijden dat Frans I
nog zou ingrijpen om hem te redden, werd het vonnis op staande voet
voltrokken. Om twaalf uur 's middags werd Berquin naar de plaats van de
terechtstelling gebracht. Er was een enorme menigte samengestroomd om
getuige te zijn van de gebeurtenis. Velen waren verbaasd en verontrust over het
feit dat het slachtoffer een telg was uit één van de beste en moedigste families
van Frankrijk. Op de gezichten van de mensen die elkaar verdrongen, kon men
hun ontzetting, verontwaardiging, verachting en bittere haat lezen. Maar op één
gezicht was er geen droefheid. De gedachten van de martelaar waren ver
verwijderd van dit rumoerige toneel. Hij was zich alleen bewust van de
aanwezigheid van zijn Heer.
Het kon hem echt niet schelen dat hij op een smerige mestwagen stond. Hij trok
zich niets aan van de sombere tronies van zijn vervolgers en verontrustte zich
niet over de vreselijke dood die hem te wachten stond. De Levende die dood
geweest was, maar in alle eeuwigheden leeft en de sleutels van de dood en het
dodenrijk heeft, stond naast hem. Berquins gezicht straalde van licht en vrede uit
de hemel. Hij had een mooie fluwelen mantel, een wambuis van satijn en damast
en een goudgele broek aan" (D'Aubigné, History of the Reformation in Europe
in the time of Calvin, b. 2, ch. 16). Hij zou van zijn geloof getuigen voor de
Koning der Koningen en voor het toeziend heelal. Geen enkel verdriet kon zijn
blijdschap overschaduwen
Toen de stoet langzaam door de overvolle straten trok, werden de toeschouwers
getroffen door zijn sereniteit en vrede. Met verbazing stelden ze de blijde triomf
in zijn blik en in zijn optreden vast. Men zei: Hij is als iemand die in een tempel
over heilige dingen zit na te denken" (Wylie, b. 13, ch. 9).
Berquin probeerde op de brandstapel een paar woorden tot het volk te richten.

De monniken waren echter bang voor de invloed die daarvan zou kunnen uitgaan
en begonnen te schreeuwen, terwijl de soldaten met hun wapens kletterden,
zodat hun lawaai de martelaar overstemde. Zo gaf het hoogste literair en
kerkelijk gezag van het beschaafde Parijs in 1529 het laffe voorbeeld om de
heilige woorden van de stervende op het schavot te overstemmen. Dit voorbeeld
zou door het gepeupel worden gevolgd in 1793" (Ibid., b. 13, ch. 9).
Berquin werd gewurgd en zijn lichaam werd door de vlammen verteerd. Het
nieuws van zijn dood stemde de aanhangers van de Hervorming in heel Frankrijk
tot droefheid. Maar zijn offer was niet vergeefs. De getuigen van de waarheid
zeiden: Wij zijn ook bereid om blijmoedig de dood in te gaan, met onze ogen
gericht op het toekomstige leven" (D'Aubigné, b. 2, ch. 16).
Tijdens de vervolgingen in Meaux werden de vergunningen van de predikanten
ingetrokken. Ze werden op die manier verplicht naar andere gebieden te
vertrekken. Na enige tijd vertrok Lefêvre naar Duitsland. Farel keerde terug naar
zijn geboortestad in Oost-Frankrijk om het licht te laten schijnen op de plaats
waar hij zijn kinderjaren had doorgebracht. Daar wist men al wat er in Meaux
gebeurde, maar er kwamen toch veel mensen luisteren naar de waarheid, die hij
onbevreesd en met grote ijver verkondigde.
Het duurde echter niet lang of er werd een beroep op de overheid gedaan om
hem het zwijgen op te leggen. Hij werd uit de stad verbannen. Hoewel hij niet
meer in het openbaar mocht optreden, trok hij door velden en dorpen en
verkondigde het evangelie in particuliere woningen en afgelegen weiden. Hij
vond een schuilplaats in de bossen en grotten die hij als jongen vaak had
bezocht.
God was hem op nog grotere beproevingen aan het voorbereiden. Hij zei: Het
heeft mij niet ontbroken aan de kruisen, vervolgingen en samenzweringen van
Satan waartegen ik gewaarschuwd was. Ze waren veel erger dan ik in eigen
kracht had kunnen dragen, maar God is mijn Vader. Hij heeft mij de kracht
geschonken die ik nodig had en Hij zal dat altijd blijven doen". (D'Aubigné,
History of the Reformation of the 16th Century, b. 12, ch. 9).
Zoals in de dagen van de apostelen hadden de vervolgingen veeleer tot
bevordering van de evangelieprediking gestrekt" (Filippenzen 1:12). Uit Parijs
en Meaux verdreven, trokken zij dan, die verstrooid werden het land door, het
evangelie verkondigende" (Handelingen 8:4). Zo vond het licht zijn weg naar

vele van de afgelegen gebieden van Frankrijk. God was nog altijd mensen aan
het voorbereiden om zijn werk te bevorderen. In één van de Parijse scholen was
er een ernstige, kalme jongeman die blijk gaf van intelligentie en
scherpzinnigheid en ook door zijn onberispelijke levenswandel, studie-ijver en
vroomheid opviel. Door zijn talenten en zijn toewijding werd hij spoedig de trots
van de school en men verwachtte vol vertrouwen dat Johannes Calvijn één van
de bekwaamste en voornaamste verdedigers van de kerk zou worden.
Maar een straal van het goddelijke licht drong zelfs door de muren van
scholastiek en bijgeloof die hem omringden. Hij huiverde bij het horen van de
nieuwe leer en twijfelde er geen ogenblik aan dat de ketters de vuurdood waartoe
ze veroordeeld werden, verdienden. Zonder dat hij het wist, kwam hij evenwel
oog in oog te staan met de ketterij en werd hij gedwongen de kracht van de
rooms-katholieke theologie te toetsen om de protestantse leer te bestrijden.
Een neef van Calvijn die protestant was geworden, woonde in Parijs. De twee
neven ontmoetten elkaar geregeld en discussieerden dan over de problemen die
de christenheid verontrustten. Olivetanus, de protestant zei: Er zijn maar twee
godsdiensten in de wereld. Enerzijds de godsdiensten die de mensen zelf hebben
verzonnen; ze hebben met elkaar gemeen dat de mens zichzelf redt door
ceremoniën en goede werken. En anderzijds de godsdienst die in de Bijbel wordt
geopenbaard en die de mens leert dat verlossing slechts een genadegift van God
is".
Ik wil niets met jouw nieuwe leer te maken hebben", zei Calvijn. Denk je soms
dat ik mijn hele leven gedwaald heb?" (Wylie, b. 13, ch. 7).
Maar in zijn geest waren er gedachten opgeroepen die hij niet zomaar kon
verdrijven. Toen hij alleen op zijn kamer was, dacht hij na over de woorden van
zijn neef. Hij werd zich bewust van zijn zondigheid. Hij zag zichzelf zonder
middelaar in tegenwoordigheid van een heilige en rechtvaardige Rechter. De
voorspraak van heiligen, goede werken en kerkelijke ceremonies konden geen
verzoening doen voor de zonde. Hij zag alleen de duisternis van de eeuwige
wanhoop. De leraren van de kerk probeerden hem tevergeefs te troosten.
Tevergeefs nam hij zijn toevlucht tot de biecht en tot boetedoening; ze konden
hem niet met God verzoenen.
Terwijl Calvijn nog in deze hopeloze strijd gewikkeld was, kwam hij eens op een
plein en zag hoe men er een ketter verbrandde. De vrede die van het gezicht

straalde van deze martelaar vervulde hem met verbazing. Ondanks de foltering
van die vreselijke dood en ondanks de nog verschrikkelijkere veroordeling van
de kerk, gaf deze martelaar blijk van een geloof en een moed die de jonge
student pijnlijk verrasten toen hij aan zijn eigen wanhoop en geestelijke
duisternis dacht, terwijl hij zich toch bijzonder stipt aan de voorschriften van de
kerk hield. Hij wist dat de ketters zich op de Bijbel beriepen. Hij besloot die te
onderzoeken om indien mogelijk het geheim van hun blijdschap te ontdekken.
In de Bijbel vond hij Christus. O, Vader", riep hij uit, zijn offer heeft uw toorn
bevredigd. Zijn bloed heeft mijn onreinheid weggewassen. Zijn kruis heeft mijn
vloek gedragen. Door zijn dood zijn mijn zonden vergeven. Wij hebben voor
onszelf veel nutteloze dwaasheden verzonnen, maar U heeft uw Woord als een
fakkel voor mij gesteld en U heeft mijn hart geraakt, opdat ik alle andere
verdiensten dan die van Jezus zou verafschuwen" (Martijn, vol. 3, ch. 13).
Calvijn was voor het priesterschap opgeleid. Toen hij nog maar twaalf jaar oud
was, werd hij tot kapelaan van een kleine kerk benoemd en werd zijn kruin
overeenkomstig de kerkelijke regel door de bisschop geschoren. Hij ontving
geen wijding en vervulde ook geen priesterlijke functies, maar werd wel tot de
geestelijkheid gerekend, droeg de titel van zijn ambt en kreeg er een vergoeding
voor.
Toen hij inzag dat hij nooit priester zou kunnen worden, ging hij een tijdje
rechten studeren, maar hield daar tenslotte mee op en nam zich voor zijn leven
aan het evangelie te wijden. Hij aarzelde echter om het evangelie in het openbaar
te verkondigen. Hij was verlegen van aard en ging gebukt onder het besef van de
zware verantwoordelijkheid die zijn ambt met zich mee bracht en wilde nog
altijd verder studeren. Tenslotte ging hij toch in op het dringende verzoek van
zijn vrienden. Hij zei: Het is fantastisch dat iemand van zo lage afkomst tot zo'n
hoge waardigheid kan worden geroepen" (Wylie, b. 13, ch. 9).
Calvijn begon rustig aan zijn taak en zijn woorden waren als dauw die de aarde
verfrist. Hij had Parijs verlaten en ging wonen in een provinciestadje onder
bescherming van prinses Margaretha, die het evangelie liefhad en de
evangelische christenen beschermde.
Calvijn was jong, vriendelijk en bescheiden. Hij zocht de mensen eerst thuis op.
Omringd door de leden van het gezin las hij voor uit de Bijbel en leerde hun de
waarheden van de verlossing. Zij die de boodschap hoorden, brachten het goede
nieuws aan anderen. Later ging hij naar afgelegen dorpen en gehuchten buiten de

stad. Hij werd in kastelen en hutten ontvangen en legde de grondslag van
gemeenten die onbevreesde getuigen voor de waarheid zouden opleveren.
Enkele maanden later keerde hij naar Parijs terug. Er heerste een ongewone
opwinding in kringen van geleerden en studenten. Door de studie van de oude
talen had men belangstelling voor de Bijbel gekregen. Velen die de waarheid nog
niet hadden aangenomen, discussieerden vol vuur en bestreden zelfs de
verdedigers van het rooms-katholicisme.
Hoewel Calvijn bedreven was in theologische disputen, had hij een belangrijkere
opdracht te vervullen dan deze luidruchtige redenaars. De mensen stonden open
voor de Bijbel en nú was het de tijd om hun de waarheid te verkondigen. Terwijl
er in de auditoria van de universiteiten volop werd gediscussieerd over
theologische onderwerpen, ging Calvijn van huis tot huis om de mensen de
Bijbel te leren kennen en met hen te praten over Christus en die gekruisigd."
God had het zo beschikt dat Parijs nog een uitnodiging zou ontvangen om het
evangelie aan te nemen. Men had de oproep van Lefêvre d' Etaples en Farel
afgewezen, maar de boodschap zou weer aan alle standen van de hoofdstad
worden verkondigd.
De koning, die zich door politieke motieven liet leiden, had zich nog niet
volledig tegen de Hervorming gekeerd door een definitieve keuze voor Rome.
Margaretha hoopte nog altijd dat het protestantisme in Frankrijk zou zegevieren.
Ze besloot dat het protestantisme in Parijs verkondigd moest worden. Tijdens de
afwezigheid van de koning gaf ze een protestants predikant opdracht om in de
kerken van de stad te preken.
Toen de leiders van de rooms-katholieke kerk dit verboden, stelde zij het paleis
open. Een vertrek werd als kapel ingericht en er werd aangekondigd dat er elke
dag op een bepaald uur een preek zou zijn en dat alle mensen van alle standen
welkom waren. Het volk stroomde naar de diensten. Niet alleen de kapel, maar
ook de voorvertrekken en zalen waren stampvol. Duizenden mensen - edelen,
staatslieden, rechtsgeleerden, kooplieden en ambachtslui - kwamen elke dag
samen.
De koning verbood deze samenkomsten niet, maar gaf juist bevel om twee
Parijse kerken open te stellen. Nooit tevoren was de stad zó door het Woord van
God aangegrepen. De geest des levens uit de hemel scheen de mensen te

inspireren. Matigheid, reinheid, orde en vlijt kwamen in de plaats van
dronkenschap, bandeloosheid, strijd en leegloperij. Maar de geestelijken bleven
niet werkloos toezien. De koning wilde nog niet ingrijpen om een eind te maken
aan de prediking. Daarom deden ze een beroep op het gepeupel. Ze lieten geen
middel onbeproefd om de vooroordelen, de vrees en het fanatisme van de
onwetende, bijgelovige massa aan te wakkeren.
Parijs volgde deze dwaalleraars blindelings; zoals ook vroeger het geval was
geweest met Jeruzalem hadden ze niet opgemerkt dat God naar hen omzag en
verstonden ze niet wat tot hun vrede diende. Twee jaar lang was het Woord van
God in de hoofdstad gepredikt. Velen hadden het evangelie aangenomen, maar
de meerderheid had het verworpen. Frans I had alleen om politieke redenen
gedaan alsof hij verdraagzaam was. De aanhangers van de paus kregen weer de
overhand; de kerken werden opnieuw gesloten en er werden nogmaals
brandstapels opgericht.
Calvijn was nog in Parijs, waar hij zich door studie, meditatie en gebed op zijn
toekomstige taak voorbereidde. Ondertussen bleef hij het evangelie verkondigen.
Na enige tijd werd ook hij verdacht.
De overheid was vastbesloten hem naar de brandstapel te brengen. Hij dacht dat
hij veilig was in zijn afzondering en was zich niet bewust van het gevaar, tot het
ogenblik dat enkele vrienden naar zijn kamer kwamen gesneld met het nieuws
dat gerechtsdienaren hem kwamen arresteren. Op dat ogenblik hoorden ze op de
deur bonzen. Ze mochten geen minuut verliezen. Enkele van zijn vrienden
hielden de gerechtsdienaren op aan de deur, terwijl anderen de hervormer door
een raam hielpen ontvluchten.
Hij nam de wijk naar de rand van de stad. Hij vond een veilig onderkomen in het
huis van een boer die hervormingsgezind was. Hij vermomde zich met de kleren
van zijn gastheer en met een schoffel op zijn schouder trok hij verder naar het
zuiden. Hij vond weer een veilige schuilplaats in het gebied van Margaretha (zie
D'Aubigné, History of 4 Ref. in Europe in the Time of Calvin, b. 2, ch. 30).
Hij bleef enkele maanden in dit gebied onder bescherming van machtige
vrienden en legde zich weer toe op de studie. Hij werd echter voortgestuwd door
het verlangen het evangelie aan het Franse volk te verkondigen en wilde
voortdurend actief zijn.

Zodra de storm een beetje geluwd was, zocht hij een nieuw werkterrein in
Poitiers. Deze stad had een universiteit waar de nieuwe opvattingen gunstig
waren ontvangen. Mensen uit alle lagen van de bevolking luisterden met grote
belangstelling naar het evangelie.
Calvijn preekte niet in het openbaar, maar verkondigde de woorden van het
eeuwige leven voor wie naar hem wilde luisteren in het huis van de belangrijkste
magistraat, in zijn eigen huis en soms in een park.
Toen het aantal belangstellenden begon te groeien vond men het na enige tijd
veiliger buiten de stad te vergaderen. Een spelonk aan de kant van een diepe,
nauwe kloof, waar bomen en overhangende rotsen de aanwezigen volledig van
de buitenwereld afsloten, werd als vergaderplaats gekozen. Langs verschillende
wegen verlieten de mensen in groepjes de stad en ontmoetten elkaar op die plek.
Op deze afgelegen plaats werd de Bijbel voorgelezen en uitgelegd. Hier vond de
eerste Avondmaalsviering van de Franse protestanten plaats. Deze kleine
gemeente zond verschillende trouwe evangelisten uit. Calvijn keerde weer naar
Parijs terug. Hij had nog altijd hoop dat het Franse volk de Hervorming zou
aannemen. Bijna alle deuren bleven echter voor hem gesloten. Als hij het
evangelie bleef verkondigen, ging hij beslist de vuurdood tegemoet. Tenslotte
besloot hij naar Duitsland te vertrekken. Nauwelijks had hij Frankrijk verlaten of
er stak een storm op over de protestanten van Frankrijk. Als hij in Frankrijk was
gebleven, zou hij zeker in de algemene ondergang zijn meegesleurd.
De Franse hervormers wilden dat hun land gelijke tred hield met Duitsland en
Zwitserland. Daarom besloten ze het bijgeloof van Rome een zware slag toe te
brengen om de ogen van het hele volk te openen; in één nacht werden er over
heel Frankrijk plakkaten aangebracht waarin de mis werd aangevallen. Deze
actie, die wel van geloofsijver, maar niet van overleg getuigde, stortte niet alleen
degenen die aan de actie hadden deelgenomen, maar alle aanhangers van de
Hervorming in heel Frankrijk in het verderf. Door hun optreden kregen de
rooms-katholieken iets waar ze allang op zaten te wachten; ze zochten een
voorwendsel om de volledige uitroeiing van de ketters te eisen omdat ze opruiers
waren en de stabiliteit van de troon en de vrede in het land in gevaar brachten.
Men heeft nooit ontdekt of het een onvoorzichtige vriend of een sluwe vijand
geweest is die één van de plakkaten op de deur van de particuliere kamer van de
koning heeft geplakt. De koning vond het in elk geval verschrikkelijk. In dit
pamflet werd het bijgeloof dat eeuwenlang in ere gehouden was, meedogenloos

aangevallen. De koning was woedend omdat iemand zo ongelooflijk vrijpostig
was geweest deze onverbloemde en verbijsterende uitspraken te hangen waar hij
ze kon lezen. Hij stond er enige tijd stomverbaasd naar te kijken en beefde van
verontwaardiging. Toen gaf hij uiting aan zijn woede door het uitspreken van de
vreselijkste woorden: Iedereen die van deze lutherse ketterij wordt verdacht,
moet ogenblikkelijk worden gegrepen. Ik wil ze allemaal uitroeien" (Ibid., b. 4,
ch. 10). De teerling was geworpen; de koning had besloten volledig partij te
kiezen voor Rome.
Er werden onmiddellijk maatregelen genomen om elke lutheraan in Parijs te
arresteren. Men hield een arme vakman aan die protestant was en gewoonlijk de
gelovigen bezocht om hun te zeggen dat ze op hun geheime vergaderplaatsen
moesten samenkomen. Men zei hem dat hij onmiddellijk verbrand zou worden
als hij de gezant van de paus niet naar het huis van elke protestant van de stad
bracht. Vol afschuw deinsde hij terug voor dit gemene voorstel. Hij zwichtte
echter uit vrees voor de vlammen en stemde ermee in zijn broeders te verraden.
Voorafgegaan door de hostie en omringd door een gevolg van priesters,
wierookdragers, monniken en soldaten, trok Morin, de hofspeurder, met de
verrader langzaam en in stilte door de straten van de stad. Ogenschijnlijk was het
een processie ter ere van het heilig sacrament" - een boetedoening voor de smaad
die de protestanten de mis hadden aangedaan. In werkelijkheid moest deze
processie echter hun moordplannen camoufleren. Als de stoet voor het huis van
een lutheraan kwam, gaf de verrader een seintje. Er werd geen woord gezegd. De
processie stopte. Men drong het huis binnen. Het gezin werd naar buiten
gesleurd en in boeien geslagen. Daarna trok het macabere gezelschap verder, op
zoek naar nieuwe slachtoffers. Zij sloegen geen enkel huis - groot of klein - over.
Zelfs de collegezalen van de Parijse universiteit werden niet gespaard... Morin
deed de stad beven... Het was een schrikbewind" (Ibid., b. 4, ch. 10). De
slachtoffers werden op barbaarse wijze dood gefolterd, want men had
uitdrukkelijk opdracht gegeven het vuur te verminderen om hun doodsstrijd te
rekken. Maar ze stierven als overwinnaars. Hun vastberadenheid was onwrikbaar
en hun vrede was onverstoorbaar.
Hun vervolgers hadden hun onverzettelijke standvastigheid niet aan het
wankelen kunnen brengen en voelden zich verslagen. De schavotten werden
over alle wijken van Parijs verspreid en de terechtstellingen vonden dagen na
elkaar plaats. Door deze spreiding wilde men de angst voor ketterijen tot
iedereen laten doordringen. Achteraf bleek dit echter in het voordeel van het

evangelie uit te vallen. Heel Parijs kon zien welke invloed de nieuwe
opvattingen in het leven van de mensen konden hebben. De brandstapel van de
martelaren was de beste preekstoel. De serene vreugde die van het gezicht van
deze mensen straalde wanneer ze ... naar de plaats van de terechtstelling gingen,
hun heldenmoed wanneer zij te midden van de hete vlammen stonden, hun
edelmoedige vergevensgezindheid voor het onrecht dat men hun had aangedaan,
deden in veel gevallen boosheid in medelijden en haat in liefde omslaan en
pleitten met onweerstaanbare welsprekendheid ten gunste van het evangelie"
(Wylie, b. 13, ch. 20).
De priesters deden hun uiterste best om de volkswoede aan te wakkeren en
verspreiden daarom de ergste beschuldigingen tegen de protestanten. Ze werden
ervan beschuldigd te hebben samengezworen om de rooms-katholieken te
vermoorden, de regering omver te werpen en de koning om het leven te brengen.
Men kon evenwel geen enkel bewijs voorleggen om deze beweringen te staven.
Toch zouden deze onheilsvoorspellingen onder zeer verschillende
omstandigheden en door heel andere oorzaken werkelijkheid worden. De
wreedheden die de rooms-katholieken tegen de onschuldige protestanten hadden
bedreven, stapelden zich op tot een zware schuldenlast en leidden enkele eeuwen
later tot de ondergang die volgens hun eigen voorspellingen voor de deur stond.
Deze ramp, die de koning, zijn regering en zijn onderdanen trof, werd door de
ongelovigen en pausgezinden zelf veroorzaakt. Niet de invoering, maar de
onderdrukking van het protestantisme bracht driehonderd jaar later dit vreselijke
onheil over Frankrijk.
Achterdocht, wantrouwen en angst hielden alle standen van de maatschappij in
hun greep. Te midden van de algemene verontrusting kon men vaststellen welke
grote invloed de leer van Luther had uitgeoefend op de mensen die de beste
ontwikkeling, het grootste prestige en het beste karakter hadden. De mensen die
de vertrouwensposities en de eervolle ambten hadden bekleed, waren er plots
niet meer. Vaklui, drukkers, studenten, hoogleraren, schrijvers en zelfs
hovelingen waren verdwenen. Honderden mensen vluchtten uit Parijs en
verlieten als vrijwillige ballingen hun geboorteland.
Velen lieten op die manier voor de eerste keer blijken dat ze de zijde van de
Hervorming hadden gekozen. De pausgezinden stelden met verbazing vast dat ze
zoveel mensen die ze niet van ketterij hadden verdacht in hun midden hadden
geduld. Ze koelden daarom hun woede op de vele eenvoudige slachtoffers die zij
in hun macht hadden. De gevangenissen waren overvol en de lucht scheen

verduisterd door de rook van de brandstapels die voor de aanhangers van het
evangelie werden aangestoken. Frans I was er trots op dat hij één van de leiders
was van de beweging die aan het begin van de zestiende eeuw de opbloei van
kunst en cultuur wilde bevorderen. Met veel vreugde ontving hij schrijvers uit
alle landen aan zijn hof. Hij had de aanhangers van de Hervorming een zekere
mate van godsdienstvrijheid toegestaan en dit was zeker voor een deel te danken
aan zijn liefde voor kunst en cultuur en aan zijn minachting voor de
onwetendheid en het bijgeloof van de monniken. In zijn ijver om de ketterij uit
te roeien vaardigde deze beschermer van kunsten en wetenschappen echter een
edict uit om de vrijheid van drukpers in heel Frankrijk af te schaffen! Frans l is
één van de vele voorbeelden uit de geschiedenis die aantonen dat intellectuele
ontwikkeling geen waarborg biedt tegen onverdraagzaamheid en vervolging.
Frankrijk ging door middel van een openbare plechtigheid over tot de volledige
uitroeiing van het protestantisme. De priesters eisten dat de smaad die de
protestanten God hadden aangedaan door hun veroordeling van de mis zou
worden goedgemaakt met bloed en dat de koning in naam van zijn volk openlijk
zijn goedkeuring zou hechten aan deze barbaarse onderneming.
Deze macabere plechtigheid zou op 21 januari 1535 plaatsvinden. Men had de
bijgelovige vrees en de fanatieke haat van het hele volk aangewakkerd. De
straten van Parijs zagen zwart van de mensen die uit de omliggende streken naar
de hoofdstad waren samengestroomd. De eerste plechtigheid van de dag was een
indrukwekkende processie. Op de gevels van de huizen langs de processieweg
had men rouwfloers gehangen. Om de zoveel meter had men een altaar
opgericht". Vóór elke deur hing een brandende fakkel ter ere van het heilige
sacrament". De stoet werd vóór zonsopgang bij het koninklijk paleis gevormd.
Eerst kwamen de vaandels en kruisen van de verschillende parochies, daarna de
burgers, twee aan twee, met fakkels in de hand", gevolgd door de vier
monnikenorden, elk in eigen karakteristieke pij. Na deze groep kwam de
indrukwekkende verzameling beroemde relikwieën, gevolgd door de kerkelijke
gezagsdragers in hun purperen en scharlaken gewaden en met juwelen bezette
versierselen -een prachtige, schitterende groep.
De bisschop van Parijs droeg de hostie onder een prachtig baldakijn gedragen
door vier prinsen van den bloede. Achter de hostie kwam de koning Frans I
droeg op die dag geen kroon of staatsiemantel". Met ongedekt hoofd, de ogen
neergeslagen en met een brandende kaars in de hand" verscheen de koning van
Frankrijk als een boeteling" (Ibid., b. 13, ch. 21).

Bij ieder altaar boog hij zich in verootmoediging neer. Hij deed dat niet vanwege
de ondeugden die zijn ziel hadden bezoedeld, niet vanwege het onschuldige
bloed dat aan zijn handen kleefde, maar vanwege de doodzonde van zijn
onderdanen die het hadden aangedurfd de mis te veroordelen. Na hem kwamen
de koningin en de hoogwaardigheidsbekleders van het rijk - ook twee aan twee,
met een brandende fakkel in de hand. In de loop van de diensten op die dag
sprak de vorst in hoogst eigen persoon de hoge ambtenaren van zijn koninkrijk
toe in de grote zaal van het bisschoppelijk paleis. Met een treurig gezicht
verscheen hij voor hen en bejammerde in aandoenlijke bewoordingen de misdaad, de godslastering en de dag van verdriet en schande" die over het volk
gekomen was.
Hij deed een beroep op elke trouwe onderdaan om zijn medewerking te verlenen
bij de uitroeiing van de verderfelijke ketterij die Frankrijk met de ondergang
bedreigde. Frans I zei: Mijne heren, als ik wist dat één van mijn eigen ledematen
besmet of aangetast was door deze verfoeilijke verrotting, zou ik u het - zowaar
als ik uw koning ben - laten afhakken... Bovendien, als één van mijn eigen
kinderen erdoor bezoedeld was, zou ik hem niet sparen... Ik zou hem zelf
uitleveren en aan God offeren". De koning kon niet verder spreken van
aandoening en weende. De hele vergadering huilde mee en riep eenstemmig: Wij
willen leven en sterven voor het rooms-katholieke geloof!" (D'Aubigné, History
of the Reformation in Europe in the time of Calvin, b. 14, ch. 12).
Het volk dat het licht van de waarheid had verworpen, was in een vreselijke
dichte duisternis gedompeld. De heilbrengende genade was verschenen, maar
Frankrijk had zich afgewend en de duisternis boven het licht verkozen ondanks
het feit dat het de kracht en de heiligheid van de genade had gezien, duizenden
door haar goddelijke schoonheid waren aangetrokken en steden en dorpen door
haar stralen waren verlicht.
Het Franse volk weigerde de hemelse gave toen die hun werd aangeboden. Wat
slecht was vonden ze goed en wat goed was vonden ze slecht. Tenslotte werden
ze het slachtoffer van hun halsstarrig zelfbedrog. Ook al geloofden ze oprecht
dat ze God een dienst bewezen door zijn volk te vervolgen, dan waren ze toch
niet onschuldig. Ze hadden immers zelf het licht verworpen dat hen behoed zou
hebben voor misleiding en bloedschuld.
Er werd een plechtige eed tot uitroeiing van de ketterij afgelegd in de grote
kathedraal, waar bijna driehonderd jaar later de godin van de Rede" op de troon

zou worden geplaatst door een volk dat de levende God had vergeten. Weer ging
er een processie uit. De vertegenwoordigers van Frankrijk begonnen aan de taak
waarvoor ze de plechtige eed hadden gezworen.
Op korte afstand had men schavotten opgericht waarop sommige protestanten
levend zouden worden verbrand. De takkenbossen zouden worden aangestoken
op het ogenblik dat de koning naderde. De processie zou blijven staan om de
deelnemers de gelegenheid te geven de terechtstelling bij te wonen" (Wylie, b.
13, ch. 21).
De details van de folteringen die deze getuigen van Christus moesten verduren,
zijn te pijnlijk om te worden opgesomd. De slachtoffers waren echter
onwankelbaar in hun geloof. Toen één van hen werd aangespoord om zijn
ketterij te herroepen, zei hij: Ik geloof alleen wat de profeten en apostelen
vroeger predikten en wat de hele gemeenschap der heiligen geloofde. Ik stel
mijn vertrouwen in God. Daardoor kan ik alle krachten van het dodenrijk
overwinnen" (D'Aubigné, History of the Reformation in Europe in the time of
Calvin, b. 4, ch. 12).
De processie stopte bij elke folterplaats. Toen ze weer bij hun vertrekpunt - het
koninklijk paleis - waren, ging de massa uiteen. Ook de koning en de prelaten
trokken zich terug. Ze waren zeer tevreden over de gebeurtenissen van die dag
en waren blij dat het werk waar ze nu aan begonnen waren, zou worden
voortgezet tot alle ketters zouden zijn uitgeroeid. De vredesboodschap die
Frankrijk had verworpen, werd inderdaad onderdrukt, maar de gevolgen waren
rampzalig. Op 21 januari 1793, tweehonderd achtenvijftig jaar na de dag waarop
Frankrijk het besluit had genomen de hervormers te vervolgen, trok een andere
stoet met heel andere bedoelingen door de straten van Parijs. Weer was de
koning de hoofdfiguur. Weer was er lawaai en geschreeuw. Weer hoorde men het
geroep om méér slachtoffers. Er waren weer zwarte schavotten en de dag werd
ook dit keer besloten met afschuwelijke executies.
Lodewijk XVI verzette zich met al zijn kracht tegen zijn bewakers en zijn beulen
toen hij naar het blok werd gesleept. Hij werd er met geweld op gedrukt tot de
valbijl was gevallen en zijn afgehakt hoofd van het schavot rolde" (Wylie, b. 13,
ch. 21). Maar de koning was niet het enige slachtoffer. In dezelfde buurt werden
tweeduizend achthonderd mensen tijdens de bloedige dagen van het
Schrikbewind met de guillotine terechtgesteld.

De Hervorming had de Bijbel voor de wereld geopend, ze wees de mensen op de
geboden van Gods wet en legde de nadruk op haar eisen. God openbaarde in zijn
oneindige liefde de wetten en beginselen van de hemel aan de mensen. Hij zei:
Onderhoudt ze dan naarstig, want dat zal uw wijsheid en uw inzicht zijn in de
ogen der volken, die bij het horen van al deze inzettingen zullen zeggen:
Waarlijk, dit grote volk is een wijze en verstandige natie" (Deuteronomium 4:6).
Toen het Franse volk het geschenk uit de hemel verwierp, zaaide dit volk het
zaad van wetteloosheid en ondergang. Door de wet van oorzaak en gevolg leidde
dit tot de Revolutie en het Schrikbewind.
De moedige, vurige Farel had lang vóór de vervolgingen die door de plakkaten
werden uitgelokt zijn geboorteland moeten verlaten. Hij ging naar Zwitserland,
waar hij door zijn medewerking aan het werk van Zwingli een bijdrage leverde
tot de overwinning van het protestantisme. Aan dit land wijdde hij zijn laatste
levensjaren, maar bleef toch veel invloed uitoefenen op de hervorming in
Frankrijk.
In de eerste jaren van zijn ballingschap waren zijn inspanningen vooral gericht
op de verspreiding van het evangelie in zijn geboorteland. Hij besteedde veel tijd
aan de verkondiging van het evangelie onder zijn landgenoten in de grensstreek,
waar hij met nooit aflatende waakzaamheid de strijd volgde en de mensen moed
insprak en raad gaf. Met medewerking van andere ballingen werden de
geschriften van de Duitse hervormers in het Frans vertaald en samen met de
Franse vertaling van de Bijbel op grote schaal gedrukt. Deze werken werden op
vele plaatsen in Frankrijk verkocht door colporteurs, die de boeken tegen een
lage prijs inkochten zodat ze van de winst konden leven en het werk konden
voortzetten.
Farel werkte in Zwitserland eerst als een gewone dorpsonderwijzer. Hij vestigde
zich in een afgelegen parochie en gaf er les aan kinderen. Hij gaf de gewone
leervakken, maar sprak met de nodige voorzichtigheid ook over de waarheid van
de Bijbel, want hij wilde de ouders door middel van de kinderen bereiken.
Sommigen kwamen tot het geloof, maar de priesters grepen in om het werk stop
te zetten. Ze ruiden de bijgelovige dorpelingen op om zich tegen Farel en zijn
werk te verzetten. De priesters zeiden: Dit kan onmogelijk het evangelie van
Christus zijn, want de prediking ervan brengt geen vrede, maar oorlog" (Wylie,
b. 14, ch. 3). Farel volgde het voorbeeld van de eerste discipelen en vluchtte
wanneer hij in de ene stad vervolgd werd naar een andere. Hij ging te voet van
stad tot stad en van dorp tot dorp. Hij leed honger, kou en ontberingen en overal

was zijn leven in gevaar. Hij preekte op marktpleinen, in kerken en soms op de
preekstoel van kathedralen. Soms waren er geen toehoorders in de kerk. Af en
toe begonnen de mensen tijdens zijn preek te schreeuwen en te spotten. Het
kwam ook voor dat hij met geweld uit de preekstoel werd verwijderd.
Hij werd meer dan eens door het gepeupel achtervolgd en meer dood dan levend
achtergelaten. Hij liet zich echter niet ontmoedigen. Hoewel hij dikwijls werd
afgewezen, ging hij met onvermoeibare volharding opnieuw tot de aanval over.
Hij zag hoe steden en dorpen die eens bolwerken van het pausdom waren
geweest één voor één hun poorten voor het evangelie openden. De kleine
parochie waar hij in het begin had gewerkt, werd kort daarna protestants. Ook de
steden Morat en Neuch?tel verwierpen de rooms-katholieke riten en
verwijderden de afgodische beelden uit hun kerken.
Farel had de banier van het protestantisme allang in Genève willen planten,
omdat hij ervan uitging dat als deze stad voor het evangelie gewonnen kon
worden, zij het centrum van de Hervorming in Frankrijk, Zwitserland en Italië
zou worden. Met dit doel voor ogen ging hij door met zijn werk tot veel van de
omliggende dorpen en gehuchten het evangelie aannamen. Toen ging hij met één
medewerker naar Genève, waar hij maar twee keer mocht preken. De roomskatholieke geestelijkheid was er niet in geslaagd hem te laten veroordelen door
de burgerlijke overheid en dagvaardde hem voor een kerkelijke raad. Zij hadden
wapens onder hun toga's verstopt om hem van het leven te beroven. Buiten de
zaal wachtte een woedende menigte met knuppels en zwaarden. Zij zouden er
wel voor zorgen dat hij zeker vermoord werd als hij erin slaagde aan de raad te
ontsnappen. Hij werd echter gered dankzij de aanwezigheid van magistraten en
gewapende bewakers. Hij werd de volgende morgen in alle vroegte met zijn
medewerker naar een veilige plaats op de andere oever van het meer gebracht.
Dit was het einde van zijn eerste poging om Genève voor het evangelie te
winnen.
Voor de volgende poging koos Farel een jongeman uit die zó bescheiden was en
op anderen zo'n armzalige indruk maakte dat hij zelfs door mensen die openlijk
met de Hervorming sympathiseerden koel werd behandeld. Wat zou zo iemand
kunnen doen waar Farel was afgewezen? Hoe zou iemand met weinig moed en
ervaring weerstand kunnen bieden aan de storm waarvoor de sterkste en
moedigste man had moeten vluchten? Niet door kracht noch door geweld, maar
door mijn Geest! zegt de HERE der heerscharen" (Zacharia 4:6). Wat voor de
wereld zwak is, heeft God uitverkoren om wat sterk is te beschamen."

Want het dwaze van God is wijzer dan de mensen en het zwakke van God is
sterker dan de mensen" (l Korintiërs 1:27,25).
Froment begon als onderwijzer. De waarheden die hij de kinderen op school
leerde, herhaalden ze thuis. Het duurde niet lang of de ouders kwamen naar de
uitleg van de Bijbel luisteren en na korte tijd was het schoollokaal tot de laatste
plaats bezet door aandachtige toehoorders. Het Nieuwe Testament en traktaten
werden kosteloos verspreid. Op die manier bereikte men veel mensen die niet
openlijk naar de verkondiging van de nieuwe leer durfden te komen luisteren. Na
enige tijd moest hij echter ook vluchten, maar de waarheid die hij had
verkondigd, had grote invloed op de mensen. De Hervorming had ingang
gevonden en zou steeds meer aanhangers krijgen. De predikanten keerden terug
en dankzij hun werk werd het protestantisme tenslotte in Genève gevestigd. De
stad had zich al voor de Hervorming uitgesproken toen Calvijn na vele
zwerftochten en allerlei wederwaardigheden zich binnen haar muren vestigde.
Hij keerde terug van een bezoek aan zijn geboorteplaats en was op weg naar
Bazel toen hij ontdekte dat de kortste weg naar Bazel door het leger van Karel V
was bezet. Hij moest daarom noodgedwongen een omweg via Genève maken.
Farel zag in Calvijns bezoek de hand Gods. Hoewel Genève het protestantisme
had aangenomen, moest er nog veel veranderen. Mensen worden niet collectief
maar individueel tot God bekeerd. De vernieuwing van hart en denken moet
door de kracht van de Heilige Geest en niet door decreten van concilies worden
verwezenlijkt. De inwoners van Genève hadden zich wel bevrijd van het juk van
Rome, maar ze waren niet erg bereid om radicaal te breken met de corruptie die
onder haar bewind volop had gewoekerd. Het was niet eenvoudig de zuivere
beginselen van het evangelie hier ingang te doen vinden en deze mensen voor te
bereiden op de taak waartoe God hen riep.
Farel was ervan overtuigd dat hij met Calvijn zou kunnen samenwerken om dit
werk tot een goed eind te brengen. Daarom deed hij een plechtig beroep op de
jonge evangelist om in Genève te blijven werken. Calvijn schrok van dit verzoek
en aarzelde. Hij was verlegen en vredelievend van aard en zag nogal op tegen
het contact met de vrijmoedige, onafhankelijke en zelfs gewelddadige inwoners
van Genève. Door zijn zwakke gezondheid en zijn studie-ijver trok hij zich altijd
terug. Hij geloofde dat hij de hervorming het best met zijn pen kon dienen en
wilde daarom een rustig plekje hebben waar hij volop kon studeren en vanwaar
uit hij door middel van het gedrukte woord het evangelie kon verkondigen en

kerken kon helpen oprichten. Hij beschouwde de plechtige oproep van Farel
echter als een roepstem uit de hemel en durfde die niet af te wijzen. Hij zei dat
het was alsof hij door Gods hand werd vastgegrepen en onherroepelijk werd
vastgeketend aan de plaats die hij zo graag wilde verlaten" (D' Aubigné, History
of the Reformarion in the time of Calvin, b. 9, ch. 17).
Het protestantisme werd toen van alle kanten ernstig bedreigd. De paus slingerde
zijn banbliksems tegen Genève, en machtige volkeren wilden het vernietigen.
Hoe zou deze kleine stad weerstand kunnen bieden aan de machtige
priesterheerschappij, die al zo vaak koningen en keizers tot onderwerping had
gedwongen? Hoe zou ze stand kunnen houden tegen de legers van de grootste
veroveraars ter wereld?
Het protestantisme werd overal in Europa door geduchte vijanden bedreigd. Na
de eerste overwinningen van de Hervorming bundelde Rome weer al haar
krachten in de hoop het protestantisme de genadeslag te geven. De jezuïetenorde
werd toen opgericht. Deze orde was de wreedste, meest gewetenloze en
machtigste verdediger van het pausdom.
De jezuïeten waren los van alle aardse banden en afgesneden van alle menselijke
belangen, ze waren niet in staat tot enige uiting van natuurlijke liefde, ze waren
doof voor de stem van het geweten en de rede, ze erkenden geen andere leefregel
en geen andere relatie dan die van de orde en hadden geen andere verplichting
dan het uitbreiden van haar macht. (Zie aanhangsel onder Jezuïeten")
Het evangelie van Christus had zijn aanhangers in staat gesteld het hoofd te
bieden aan gevaren en lijden, zonder vrees voor honger, kou, ontberingen en
armoede. Het had hun ook in de gelegenheid gesteld de banier van de waarheid
te houden ondanks pijnbank, kerker en brandstapel. Om deze krachten te
bestrijden bezielde de jezuïetenorde haar volgelingen met een fanatisme dat hen
in staat stelde ook het hoofd te bieden aan deze gevaren en de waarheid met alle
wapens van de misleiding te bestrijden. Voor hen was geen misdaad te erg, geen
bedrog te gemeen en geen list te moeilijk. Ze hadden wel de eeuwige gelofte van
gehoorzaamheid en armoede afgelegd, maar streefden doelbewust naar het
verwerven van rijkdom en macht om de ondergang van het protestantisme te
bewerken en de opperheerschappij van de paus weer in te voeren. Wanneer ze
als leden van de orde optraden, deden ze zich voor als heiligen, bezochten
gevangenissen en ziekenhuizen, verleenden hulp aan zieken en armen,
beweerden dat ze de wereld verzaakt hadden en heriepen zich op de heilige

naam van Jezus, die is rondgegaan, weldoende en genezende allen."
Vaak gingen er echter achter dit onberispelijke uiterlijk de gemeenste en
misdadigste bedoelingen schuil.
Eén van de basisbeginselen van de orde was dat het doel de middelen heiligde.
Volgens dit principe waren bedrog, diefstal, meineed en moord niet alleen te
verontschuldigen, maar zelfs aan te bevelen als men er de belangen van de kerk
mee diende. Onder allerlei vermommingen drongen de jezuïeten ongemerkt door
in het staatsapparaat, brachten het lot raadslieden van koningen en stippelden het
staatsbeleid uit. Ze werden dienaren om hun meester te bespieden. Ze stichtten
colleges voor de zonen van vorsten en edellieden en richtten scholen op voor het
gewone volk, waar ze ook kinderen van protestantse ouders de roomse riten
leerden naleven.
Alle pracht en praal van de roomse eredienst werd gebruikt om de geesten te
verwarren en de verbeelding te verblinden en te bekoren. Op die manier werd de
vrijheid waar de vaders voor hadden gestreden en hun bloed voor hadden
gegeven door de zonen verraden. De jezuïeten verspreidden zich snel over
Europa en overal waar ze kwamen, was er een herleving van het pausdom.
Om de jezuïeten meer macht te geven, werd een bul uitgevaardigd waarbij de
Inquisitie opnieuw werd ingevoerd (Zie Aanhangsel onder De Inquisitie"). Deze
vreselijke rechtbank werd ondanks de afschuw die men er zelfs in roomskatholieke landen van had opnieuw ingesteld door papistische machthebbers. In
de geheime kerkers van de Inquisitie werden gruweldaden gepleegd die elke
beschrijving tarten. In verschillende landen werden duizenden en nogmaals
duizenden mensen - het puikje van het volk, de fijnste, edelmoedigste,
verstandigste en meest ontwikkelde mensen, vrome en toegewijde predikanten,
hard werkende en vaderlandslievende staatsburgers, eminente geleerden,
begaafde kunstenaars, bekwame vaklui - vermoord of gedwongen naar andere
landen te vluchten.
Zulke middelen gebruikte Rome om het licht van de Hervorming te doven, de
mensen van de Bijbel af te houden en de onwetendheid en het bijgeloof van de
donkere Middeleeuwen weer in te voeren. Dankzij Gods zegen en dankzij het
werk van deze fijne mensen die Hij had geroepen om Luther op te volgen, werd
het protestantisme niet ten val gebracht. Het had zijn sterkte zeker niet te danken
aan de wapens van vorsten, want de kleinste landen en de zwakste volken

werden de bolwerken van het protestantisme: Het kleine Genève te midden van
de machtige vijanden die zijn ondergang beraamden; Holland met zijn duinen
aan de Noordzee, dat worstelde tegen de dwingelandij van Spanje - op dat
ogenblik het machtigste en welvarendste koninkrijk; het gure, onontgonnen
Zweden. Deze landen behaalden overwinningen voor de Hervorming.
Calvijn verbleef bijna dertig jaar te Genève. Hij werkte eerst mee aan het
oprichten van een kerk die trouw was aan de zedelijke beginselen van de Bijbel.
Later zette hij zich in voor de verspreiding van de Hervorming over heel Europa.
Zijn beleid als volksleider was niet onberispelijk en ook zijn leerstellingen waren
niet vrij van dwalingen, maar hij droeg bij tot de verspreiding van waarheden die
in zijn tijd van bijzondere betekenis waren en werkte mee aan de instandhouding
van de beginselen van het protestantisme tegen de snel wassende vloed van het
papisme. Hij bevorderde ook de eenvoud en reinheid van de evangelische kerken
en stelde die in de plaats van de hoogmoed en corruptie die door de roomse leer
werden aangemoedigd.
Genève zond predikanten uit om de leerstellingen van het protestantisme te
verkondigen en zorgde ook voor de verspreiding van publicaties. De vervolgden
uit alle landen richtten hun blik naar deze stad om onderricht en raad van haar te
krijgen en om door haar aangemoedigd te worden.
De stad van Calvijn werd een toevluchtsoord voor vervolgde hervormers uit heel
West-Europa Zij die op de vlucht waren voor de verschrikkelijke stormen die
eeuwenlang woedden, trokken naar Genève. Zij die er uitgehongerd, gewond en
eenzaam aankwamen, werden hartelijk ontvangen en liefdevol verzorgd. Als
wederdienst voor de ontvangen gastvrijheid verrijkten ze de stad met hun
vakkennis, geleerdheid en vroomheid. Verschillende mensen die hier
bescherming hadden gevonden keerden naar hun eigen land terug om weerstand
te bieden aan de tirannie van Rome.
John Knox, de moedige hervormer van Schotland, veel Engelse puriteinen, de
protestanten van Holland en Spanje en de Hugenoten van Frankrijk namen de
fakkel van de waarheid uit Geneve mee om haar in de duisternis van hun
geboorteland te laten schijnen.

13 - De Nederlanden en Scandinavië
In de Nederlanden stuitte de tirannie van de paus al heel vroeg op felle
tegenstand. Zevenhonderd jaar vÃ³Ã³r Luther beschuldigden twee bisschoppen
die naar Rome waren afgevaardigd en er de ware aard van Â„de heilige stoel"
hadden leren kennen, de paus onbevreesd van de volgende vergrijpen:
God Â„heeft zijn koningin en bruid, de kerk, een prachtig, eeuwig huisraad
geschonken, haar met een onvergankelijke bruidsschat bedacht en haar een
eeuwige kroon en scepter gegeven... Deze weldaden rooft u als een dief. U
onttrekt ze aan de tempel van God en u eigent zich die wederrechtelijk toe. U
bent een wolf voor de schapen geworden... U beweert wel dat u een
opperbisschop bent, maar u gedraagt zich als een tiran... Terwijl u een knecht der
knechten behoort te zijn, probeert u de heer der heren te zijn... U veracht het
gebod van de Heer, onze God... De Heilige Geest is de stichter van alle kerken
over de hele aarde. De stad van onze God, waar wij burgers van zijn, strekt zich
uit tot alle gewesten van de hemel en is groter dan de stad die door de heilige
profeten Babylon wordt genoemd en van zichzelf zegt dat ze goddelijk is. Ze
stelt zich gelijk aan de hemel en beroemt er zich op dat ze eeuwig zal bestaan alsof ze God is en haar wijsheid niet voorbijgaat. Ze gaat er ten onrechte prat op
dat ze nooit gedwaald heeft en niet dwalen kan" (GemoderniseerÂde versie van
G. Brandt, Historie der Reformatie en andere kerkelijke Geschiedenissen in en
omtrent de Nederlanden, b. 1, pp.7,8; voor de oorspronkelijke tekst zie einde
hoofdstuk).
Dit protest werd in elke eeuw door anderen herhaald. Deze leraren uit de
begintijd trokken door verscheidene landen en stonden onder verschillende
namen bekend. Ze waren zoals de zendelingen van de Waldenzen en
verspreidden overal de kennis van het evangelie. Ze kwamen ook in de
Nederlanden, waar hun leer zich snel verbreidde. Ze vertaalden de Bijbel van de
Waldenzen in verzen in het Nederlands en zeiden dat Â„er veel nuttige dingen in
stonden: geen grappen, verdichtsels, beuzelarijen of leugens, maar de waarheid;
dat er hier en daar wel een harde korst russen zat, maar de kern en de zoetheid
van het goede en van de zaligheid daar wel in te vinden was" (Ibid., b.1, p.22).
Dit schreven de aanhangers van het oude geloof in de twaalfde eeuw.
Toen begon Rome de gelovigen te vervolgen. Ondanks de brandstapels en de

foltertuigen bleef het aantal gelovigen echter toenemen. Ze verklaarden altijd
weer dat de Bijbel het enige onfeilbare gezag was in geloofszaken en Â„dat
niemand mocht worden gedwongen om te geloven, maar door de
evangelieverkondiging moest worden gewonnen" (Martyn, vol. 2, p. 87).
De leer van Luther vond in de Nederlanden een vruchtbare voedingsbodem en
het evangelie werd door oprechte, gelovige mannen verkondigd. Menno Simons
was afkomstig uit Ã©Ã©n van de provincies van Nederland. Hij werd roomskatholiek opgevoed en tot priester gewijd, maar wist niets af van de Schrift. Hij
wilde haar niet lezen omdat hij bang was dat hij tot ketterij zou worden verleid.
Toen hij aan de transsubstantiatieleer begon te twijfelen, beschouwde hij zijn
twijfel als een verzoeking van de duivel en probeerde er zich door gebed en
biechten van te bevrijden. Maar het hielp niet. Hij probeerde de beschuldigende
stem van zijn geweten het zwijgen op te leggen door zijn probleem steeds te
verdringen. Maar ook dat bleek nutteloos. Toen ging hij het Nieuwe Testament
lezen. Door deze studie en door het lezen van de werken van Luther werd hij
protestant. Kort daarna was hij in een naburig dorp getuige van de onthoofding
van een man die ter dood was gebracht omdat hij zich opnieuw had laten dopen.
Door dit voorval ging hij onderzoeken wat de Bijbel over de kinderdoop zei. Hij
vond in de Schrift geen enkel bewijs voor deze praktijk, maar stelde vast dat
volgens de Bijbel berouw en geloof altijd de eerste vereisten waren om gedoopt
te mogen worden. Menno verliet de rooms-katholieke kerk en wijdde zijn leven
aan de verkondiging van de waarheden die hij had ontdekt. Zowel in Duitsland
als in de Nederlanden waren er groepen fanatici die absurde en opruiende
leerstellingen verkondigden, wet en orde in het gedrang brachten en tot
geweldpleging en opstand overgingen. Menno zag tot welke afschuwelijke
resultaten deze bewegingen onvermijdelijk zouden leiden en verzette zich
krachtig tegen de dwaalleer en de ondoorÂdachte plannen van de fanatici. Veel
mensen hadden zich in het begin door hen laten misleiden, maar ze hadden later
hun verderfelijke leer afgezworen. Er waren ook nog altijd veel afstammelingen
van de vroegere christenen die door de prediking van de Waldenzen voor het
evangelie waren gewonnen. Menno werkte met grote ijver en met veel succes
onder deze groepen.
Vijfentwintig jaar lang reisde hij met vrouw en kinderen, overleefde veel
ontberingen en verkeerde dikwijls in levensgevaar. Hij trok door de Nederlanden
en Noord-Duitsland. Hij werkte voornamelijk onder de lagere volksklassen en
had een grote invloed op hen. Hoewel hij zelf niet erg ontwikkeld was, viel hij

op door zijn natuurlijke welsprekendheid. Hij was absoluut onkreukbaar, nederig
van geest, verfijnd in zijn manieren, oprecht, ernstig en vroom. Zijn leer en zijn
leven waren volkomen met elkaar in overeenstemming en hij genoot het
vertrouwen van het volk. Zijn volgelingen werden vervolgd en onderdrukt. Ze
hadden veel te lijden door het feit dat men hen verwarde met de fanatieke
volgelingen van Thomas MÃ¼nzer. Toch werden veel mensen dankzij zijn
prediking bekeerd.
Nergens vond het protesÂtantisme meer weerklank dan in de Nederlanden. In
weinig landen hadden zijn aanhangers zulke wrede vervolgingen te verduren. In
Duitsland had Karel V de Hervorming in de rijksban gedaan en had graag alle
aanhangers van de nieuwe leer de vuurdood laten sterven, maar de vorsten
verzetten zich tegen zijn tirannie. In de Nederlanden was zijn macht groter en de
plakkaten volgden elkaar dan ook in snel tempo op.
Als men de Bijbel las, ernaar luisterde, zijn waarheid verkondigde of er gewoon
over sprak, werd men met de vuurdood gestraft. Als men in het geheim tot God
bad, als men niet voor een beeld wilde buigen of knielen of als men een psalm
zong, kreeg men ook de doodstraf. Zelfs de mensen die hun dwalingen wilden
afzweren, werden ter dood veroordeeld; de mannen werden onthoofd en de
vrouwen werden levend begraven. Duizenden mensen kwamen tijdens het
bewind van Karel V en Filips II om het leven.
Op een dag werd een heel gezin voor de rechters van de Inquisitie gebracht. Ze
werden ervan beschuldigd niet naar de mis te zijn gegaan en thuis een dienst
gehouden te hebben. Toen de jongste zoon werd ondervraagd over hun geheime
godsdienstige activiteiten antwoordde hij: Â„We bidden op onze knieÃ«n tot
God en vragen Hem om onze geest te verlichten en onze zonden te vergeven.
Wij bidden voor onze vorst opdat zijn regering voorspoedig en zijn leven
gelukkig mogen zijn. Wij bidden God om de overheid te behoeden" (Wylie, b.
18, ch.6). Enkele rechters waren diep ontroerd, wat niet belette dat de vaÂder en
Ã©Ã©n van zijn zoons tot de brandstapel werden veroordeeld.
De woede van de vervolgers werd slechts geÃ«venaard door het geÂloof van de
martelaren. Niet alleen mannen, maar ook zwakke vrouwen en meisjes gaven
blijk van onwrikbare moed. Â„Vrouwen gingen dikwijls naast de brandstapel
staan om hun man te troosten, psalmen te zingen of hem op te beuren terwijl het
vuur hem verteerde". Â„Vaak gingen meisjes in het graf waarin ze levend
begraven zouden worden alsof ze zich voor de nacht in hun slaapkamer

terugtrokken. Ze gingen in hun beste kleren naar het schavot of op de
brandstapel, alsof ze naar hun eigen bruiloft gingen" (Ibid., b. 18, ch. 6). Het
bloed van de christenen was zoals in de dagen toen het heidendom het evangelie
wilde vernietigen, als zaad. (zie Tertullianus, Apology, par. 50).
Door de vervolgingen nam het aantal getuigen voor de waarheid toe. De vorst
werd razend door de onverzettelijke vastberadenheid van het volk en zette zijn
gruwelijk werk jarenlang voort. Maar tevergeefs. De opstand onder de edele
Willem van Oranje bracht Holland tenslotte godsdienstvrijheid.
In de bergen van PiÃ©mont, in de vlakten van Frankrijk en op de kusten van
Holland ging de opmars van het evangelie gepaard met veel slachtingen onder
zijn aanhangers. In de landen van het Noorden kon het echter ongehinderd
ingang vinden. Studenten die uit Wittenberg naar huis terugkeerden, brachten het
protestantisme naar ScandinaviÃ«. Ook de publicatie van Luthers werken droeg
bij tot de verspreiding van het licht. Het eenvoudige, stoere volk van
ScandinaviÃ« keerde de corruptie, de praal en het bijgeloof van Rome de rug toe
en aanvaardde met blijdschap de zuiverheid, de eenvoud en de heilbrengende
waarheden van de Bijbel.
Tausen, Â„de hervormer van Denemarken", was een boerenzoon. Het bleek al
vroeg dat hij intelligent en weetgierig was. Daar zijn ouders zijn studie niet
konden betalen, trad hij in het klooster. Door zijn reinheid, ijver en trouw stond
hij zeer goed aangeschreven bij zijn kloosteroverste. Hij bleek ook veel talenten
te hebben die de kerk in de toekomst wel ten goede zouden kunnen komen. Men
wilde hem aan Ã©Ã©n van de universiteiten van Duitsland of van Nederland
laten studeren. De jonge student mocht zelf kiezen waar hij opgeleid wilde
worden, maar mocht op geen enkele voorwaarde naar Wittenberg. De monniken
zeiden dat een student die op kosten van de kerk studeerde niet in gevaar mocht
worden gebracht door het gif van de ketterij.
Tausen ging naar Keulen, dat toen al Ã©Ã©n van de bolwerken van het roomskatholicisme was. Het duurde niet lang of hij kreeg een verschrikkelijke hekel
aan het mystiek gedoe van de scholastici. Rond die tijd kreeg hij de werken van
Luther in handen. Hij las ze met verÂbazing en beleefde er veel genoegen aan.
Hij wilde door de hervormer zelf worden opgeleid. Als hij dat deed, zou hij zijn
overste voor het hoofd stoten en liep hij het gevaar dat zijn beurs werd
ingetrokken. Zijn besluit stond echter vrijwel onmiddellijk vast; hij liet zich als
student in Wittenberg inschrijven.

Toen hij weer in Denemarken was, ging hij naar zijn klooster. Op dat ogenblik
verdacht niemand hem van lutheranisme. Hij verklapte zijn geheim ook niet,
maar probeerde zonder argwaan te wekken zijn vrienden tot een zuiverder geloof
en een heiliger leven op te wekken. Hij sloeg de Bijbel open en gaf de juiste
verklaring van de teksten. Hij verkondigde ook dat Christus voor de zondaar de
gerechtigheid en de enige hoop op verlossing was. De prior was woedend, want
hij had altijd gehoopt dat Tausen een moedig verdediger van Rome zou worden.
Hij werd onmiddellijk uit zijn klooster verwijderd, naar een ander overgebracht
en onder strenge bewaking in zijn cel opgesloten.
Tot ontsteltenis van zijn nieuwe bewakers verklaarden verscheidene monniken al
na korte tijd dat zij zich tot het protestantisme hadden bekeerd. Tausen had de
waarheid door de tralies van zijn cel aan zijn medebroeders verkondigd. Als de
Deense paters de methodes kenden die de kerk gebruikte om met ketters af te
rekenen, zou de stem van Tausen nooit meer zijn gehoord. Hij werd echter niet
in Ã©Ã©n of andere ondergrondse kerker opgesloten, maar uit het klooster
gezet. Van toen af hadden ze geen vat meer op hem. Een koninklijk besluit dat
pas was uitgevaardigd, beschermde de verkondigers van de nieuwe leer. Tausen
begon te preken. De kerken werden voor hem opengesteld en het volk kwam in
groten getale naar hem luisteren.
Het Woord van God werd ook door anderen verkondigd. Het Nieuwe Testament
werd in het Deens vertaald en op grote schaal verspreid. De aanhangers van de
paus wilden het werk teniet doen, maar hun inspanningen hadden tot gevolg dat
het werk juist werd uitgebreid. Kort daarna werd DeneÂmarken protestants.
Jonge Zweden die uit de bron te Wittenberg hadden gedronken, brachten het
water des levens ook naar hun land. Twee ven de leiders van de Hervorming in
Zweden, Olaus (Olaf) Petri en Laurentius (Lars) Petri, zonen van een hoefsmid
uit Orebro hadden bij Luther en Melanchton gestudeerd en verkondigden de
waarheden die ze van hun leermeesters hadden geleerd met groot enthousiasme.
Olaus liep in de voetsporen van de grote hervormer en inspireerde de mensen
door zijn geloofsijver en welsprekendheid, terwijl Laurentius zoals Melanchton
een rustig denker en geleerde was. Ze waren allebei erg vroom, hadden een
degelijke theologische opleiding genoten en gaven blijk van een onwankelbare
moed bij de verkondiging van de waarheid. De papisten heten zich natuurlijk
niet onbetuigd, rooms-katholieke priesters hitsten de domme, bijgelovige massa
op. Olaus Petri werd dikwijls door het gepeupel aangevallen en vaak ontsnapte

hij op het nippertje aan de dood. Deze hervormers werden echter door de koning
begunstigd en beschermd.
Onder de heerschappij van Rome ging het volk gebukt onder armoede en zuchtte
het onder de last van verdrukking. Ze moesten het zonder de Bijbel stellen en
doordat hun godsdienst slechts uit riten en ceremoniÃ«n bestond die hun geest
niet konden verlichten, vervielen ze in het bijgeloof en in de heidense praktijken
van hun nog niet gekerstende voorouders. Het volk was verdeeld in partijen die
elkaar bestreden en door hun voortdurende onenigheid de ellende van het hele
volk nog groter maakten. De koning besloot Kerk en Staat te hervorÂmen en
ontving deze bekwame helpers in de strijd tegen Rome met open armen.
In tegenwoordigheid van de koning en de leiders van Zweden verdedigde Olaus
Petri met grote deskundigheid de leerstellingen van het protestantisme tegen de
aanvallen van de verdedigers van Rome. Hij zei dat men de leer van de
kerkvaders alleen mocht aanvaarden als ze in overeenstemming was met de
Schrift en dat de essentiÃ«le geloofspunten op een eenvoudige en duidelijke
manier in de Bijbel worden behandeld zodat ze voor iedereen begrijpelijk zijn.
Christus zei: Â„Mijn leer is niet van Mij, maar van Hem, die Mij gezonden
heeft." (Johannes 7:16).
Paulus verklaarde dat hij vervloekt zou zijn als hij een evangelie verkondigde dat
afweek van hetgeen hij had ontvangen. (Galaten 1:8).
Â„Waar halen anderen dan het recht vandaan naar eigen goeddunken dogma's te
formuleren en die aan anderen op te leggen als iets wat noodzakelijk is voor de
verlossing?" (Wylie, b. 10, ch. 4), vroeg de hervormer. Hij toonde aan dat de
decreten van de kerk van nul en gener waarde zijn als ze in strijd zijn met de
geboden van God en verdedigde het grondbeginsel van het protestantisme; Â„de
Bijbel en de Bijbel alleen" is de norm voor geloof en leven. Hoewel deze strijd
op een nogal afgelegen plaats werd gevoerd, kunnen we zien Â„wie de
manschappen van het leger van de Hervorming waren. Het waren helemaal geen
ongeletterde, sectarische, luidruchtige, twistzieke mensen, maar mannen die het
Woord van God hadden bestudeerd en de wapens uit het arsenaal van de BijÂbel
goed konden hanteren.
Op intellectueel gebied waren ze hun tijd ver vooruit. Als wij ons beperken tot
bolwerken als Wittenberg en ZÃ¼rich en onze aandacht alleen bepalen bij
eminente persoonlijkheden als Luther, Melanchton, Zwingli en Oecolampadius,

zullen anderen ons zeggen dat zij de leiders van de beweging waren en dat het
nogal vanzelfsprekend is dat ze uitzonderlijke kwaliteiten en een grote eruditie
hadden, maar dat hun ondergeschikten heel anders waren.
Maar wat stellen we vast als we kijken naar het afgelegen strijdperk in Zweden,
als we denken aan minder bekende namen als Olaus en Laurentius Petri en als
wij onze aandacht niet vestigen op de meesters, maar op de leerlingen? Dan
merken we dat het geleerden en theologen waren die de evangeliewaarheid
grondig kenden en zonder veel moeite de scholastische drogredenaars en de
hoogwaardigheidsbekleders van Rome op hun plaats konden zetten" (Ibid., b.
10, ch. 4).
Het resultaat van dit dispuut was dat de koning van Zweden het protestantisme
aannam en niet lang daarna door de nationale vergadering werd gevolgd. Olaus
Petri had het Nieuwe Testament in het Zweeds vertaald en op verzoek van de
koning begonnen de twee broers aan de vertaling van de hele Bijbel. Door dit
initiatief kreeg het Zweedse volk voor de eerste keer het Woord van God in hun
eigen taal.
De Landdag besloot dat de predikanten over het hele koninkrijk de Schrift
moesten verklaren en dat men de Bijbel met de kinderen op school moest lezen.
Langzaam maar zeker werd de duisternis van onwetendheid en bijgeloof door
het heerlijke licht van het evangelie verdreven.
Toen het volk van de roomse onderdrukking bevrijd was, kwam het tot een
ongekende macht en welvaart. Zweden werd Ã©Ã©n van de bolwerken van het
protestantisme. Een eeuw later was dit kleiÂne en tot dan toe zwakke volk het
enige in heel Europa dat op het kritieke ogenblik de moed had om Duitsland te
helpen bij het beÃ«indigen van de verschrikkelijke Dertigjarige Oorlog. Heel
Noord-Europa scheen weer onder het juk van Rome te zullen worden gebracht.
Het waren de Zweedse legers die Duitsland in staat stelden een eind te maken
aan de successen van de pausgezinden. Door hun optreden kregen de
protestanten - zowel calvinisten als lutheranen - godsdienstÂvrijheid en kwam er
weer gewetensvrijheid in de landen die de hervorming hadden aangenomen.
Oorspronkelijke tekst van de gemoderniseerde versie van G. Brandt, Historie der
Reformatie en andere kerkelijke Geschiedenissen in en omtrent de Nederlanden,
b. 1, pp. 7,8:

God Â„heeft sijne Koninginne en bruidt [de kerke] met een heerlijk en eeuwig
huisraedt voorsien, met een bruidsschat, niet broosch noch vergankelijk zijnde,
verqiert en eeuwigljk met een kroone en scepter verheven... welke weldaden gij
als een straetschender onderschept, den tempel Gods ontrukt, en op u selven
overset. Gij zijt een wolf over de schapen geworden;... Gij wilt een
Opperbisschop schijnen te wesen, maar gij draegt u als een tijger... Daer gij een
knecht der knechten zijt, poogt gij een heer der heeren te zijn... Gij (doet) 't gebodt des Heeren onses Godts smaedtheit aen... De heilige Geest is de stichter
aller kerken, soo verre als sich de werelt in 't lange en in 't breede uitstrekt. De
stadt onses Godts, welker burgers wij sijn, strekt sich uyt tot alle de gewesten
des hemels, en sij is grooter als de stadt, die van de heilige Propheten Babylon
werdt genoemt; als die sich de goddelijkheit aenmatigt, haer selven den hemel
gelijk maekt, roemt dat se eeuwig sal sijn, even als of sij Godt, en haer wijsheit
niet sterfÂlijk, waere, valschelijk stoffende dat se nooit gedwaelt heeft, noch
dwalen kan."
Ibid.,b. l, p. 22:
Â„Dat daer in... groote nutschap was; no boerte, no fabulen, no trus-se, no
faloerde, mer were woerden. Dat hier en daer wel was een her-de coerste, mer
dat het pit ende die soetheit van goedt ende selicheit der in wel was te bekinnen."

14 - De Engelse hervormers na Wyclif
Terwijl Luther de gesloten Bijbel voor het Duitse volk opende, deed Tyndale
onder invloed van Gods Geest hetzelfde in Engeland. Wyclif had van zijn
bijbelvertaling gebruik gemaakt voor de Latijnse tekst van de Vulgaat, waar veel
fouten in zaten. Zijn vertaling was nooit gedrukt en de prijs van de handschriften
was zó hoog dat alleen rijken en edellieden ze konden kopen. Daar deze
vertaling bovendien ten strengste was verboden door de rooms-katholieke kerk,
werd ze slechts in beperkte kring verspreid. In 1516, één jaar vóór Luther zijn
stellingen aan de wereld bekend maakte, publiceerde Erasmus zijn Griekse en
Latijnse uitgave van het Nieuwe Testament.
Het Woord van God werd voor het eerst in de oorspronkelijke taal gedrukt.
Erasmus had in zijn teksteditie veel van de vroegere fouten verbeterd en de
betekenis van de tekst duidelijker weergegeven. Door deze editie leerden
ontwikkelde mensen de waarheid beter kennen en kreeg de Hervorming een
nieuwe impuls. Maar het gewone volk moest het nog altijd grotendeels zonder
Gods Woord stellen. Tyndale zou het werk van Wyclif voltooien en zijn
landgenoten een nieuwe bijbelvertaling aanbieden.
Deze Engelse hervormer was een ijverig bijbelonderzoeker die oprecht naar
waarheid speurde. Hij had het evangelie leren kennen door het Griekse Nieuwe
Testament van Erasmus. Hij kwam onbevreesd uit voor zijn geloofsovertuiging
en legde er de nadruk op dat alle leerstellingen aan de Schrift dienden te worden
getoetst. Zijn antwoord op de bewering van de rooms-katholieken dat de kerk de
Bijbel aan de gelovigen had gegeven en dat alleen de kerk het recht had de
Schrift uit te leggen, luidde: Weet u wie de arend heeft geleerd hoe hij zijn prooi
moet vinden? Wel, dezelfde God leert zijn hongerige kinderen hoe zij hun Vader
in zijn Woord kunnen vinden. Jullie hebben ons de Schrift helemaal niet
gegeven. Integendeel! Jullie hebben haar voor ons verborgen gehouden. Jullie
verbranden de mensen die haar waarheid verkondigen en als jullie konden,
zouden jullie ook de Schrift verbranden" (D'Aubigné, History of the
Reformation of the 16th. Century, b. 18, ch. 4).
Er kwamen veel mensen naar de prediking van Tyndale luisteren en velen namen
de waarheid aan. Maar de priesters waren op hun hoede; zodra hij vertrokken
was, probeerden ze zijn werk door dreigementen en misleiding teniet te doen. Ze

hadden jammer genoeg heel vaak succes. Wat moet ik doen?", vroeg hij. Terwijl
ik op één plaats zaai, komt de vijand en verwoest het veld dat ik pas verlaten
heb. Ik kan niet op alle plaatsen tegelijk zijn. Als de christenen de Heilige Schrift
in hun eigen taal hadden, zouden zij zich zelfstandig tegen deze drogredenaars
kunnen verzetten. Zonder de Bijbel kunnen de leken onmogelijk in de waarheid
worden bevestigd" (Ibid., b. 18, ch. 4).
Hij vatte toen een nieuw plan op. In Gods tempel werden de psalmen in de taal
van Israël gezongen. Moet het evangelie hier dan niet in het Engels worden
verkondigd?... Mag de kerk op het middaguur minder licht uitstralen dan bij de
dageraad?.
Christenen moeten het Nieuwe Testament in hun eigen taal kunnen lezen", zei
hij. De theologen en leraren van de kerk waren het niet met elkaar eens.
Alleen de Bijbel kon de mensen de waarheid leren kennen. Iedereen zweert bij
een andere theoloog.. Maar alle theologen spreken elkaar tegen. Hoe kunnen we
weten wie gelijk heeft en wie niet?. Hoe?. Door het Woord van God alleen"
(Ibid., b. 18, ch. 4). Kort daarna zei een vooraanstaand rooms-katholiek theoloog
in een discussie met Tyndale: Liever zonder de wetten van God dan zonder de
wetten van de paus!" Daarop antwoordde Tyndale: Ik verzet mij tegen de paus
en al zijn wetten. Als God mijn leven spaart, zal ik ervoor zorgen dat over een
paar jaar een jongen die achter de ploeg loopt de Schrift beter kent dan u"
(Anderson, Annals of the English Bible.p. 19).
Hij wilde nu meer dan ooit het Nieuwe Testament in het Engels aan het volk
schenken en begon direct aan de vertaling. Hij werd echter vervolgd en moest
zijn woonplaats verlaten. Hij ging naar London, waar hij enige tijd rustig kon
werken, maar ook daar moest hij op de vlucht slaan om aan het geweld van de
papisten te ontkomen. Er scheen geen plaats voor hem te zijn in Engeland.
Daarom vertrok hij naar Duitsland, waar hij de Engelse vertaling van het Nieuwe
Testament begon te drukken. Hij moest zijn werkzaamheden tot twee maal toe
onderbreken, maar als men hem in één stad verbood te drukken, ging hij naar
een andere.
Tenslotte kwam hij terecht in Worms, waar Luther een paar jaar daarvoor het
evangelie voor de Rijksdag had verdedigd. Er waren veel protestanten in die
oude stad en Tyndale kon er zijn werk ongehinderd voortzetten. Na korte tijd had
hij drieduizend exemplaren van het Nieuwe Testament gedrukt en moest nog in

hetzelfde jaar voor een tweede druk zorgen.
Hij wijdde zich met ernst en volharding aan zijn taak. Ondanks het feit dat de
Engelse overheid de havens uiterst streng bewaakte, kwam het Woord van God
langs verschillende wegen clandestien London binnen en werd vandaar uit over
het hele land verspreid. De volgelingen van de paus probeerden de waarheid te
onderdrukken, maar slaagden er niet in.
De bisschop van Durham kocht eens de hele voorraad bijbels op van een
boekhandelaar die een vriend van Tyndale was. De bisschop wilde ze vernietigen
omdat hij dacht dat hij daardoor de verspreiding van de Bijbel kon tegenhouden.
Maar daarin vergiste hij zich deerlijk, want met het geld van de bisschop kon er
materiaal voor een nieuwe, betere editie worden gekocht. Dit zou anders niet het
geval zijn geweest. Toen Tyndale later gevangen genomen werd en men hem de
vrijheid beloofde op voorwaarde dat hij zei wie zijn geldschieters waren,
antwoordde hij dat de bisschop van Durham hem het meest had geholpen omdat
hij door het opkopen van de hele voorraad Bijbels hem in staat had gesteld met
goede moed verder te gaan.
Tyndale kwam door verraad in handen van zijn vijanden. Hij zat vele maanden
gevangen en bezegelde zijn getuigenis met zijn bloed, maar met de wapens waar
hij voor gezorgd had, konden anderen door de eeuwen heen tot op onze tijd met
meer succes strijden.
Latimer verkondigde van de preekstoel dat de mensen de Bijbel in hun eigen taal
moesten kunnen lezen. God is de Schrijver van de Bijbel en de Schrift deelt in de
macht en de eeuwigheid van haar Schrijver", zei hij. Alle koningen, keizers,
bewindslieden en machthebbers moeten... zijn Heilig Woord gehoorzamen".
Laten wij geen omwegen maken, maar ons door Gods Woord laten leiden. Laten
wij niet het voorbeeld van onze voorouders volgen, maar laten wij doen wat zij
hadden moeten doen" (Hugh Latimer, First Sermon Preached Before King
Edward VI"). Barnes en Frith, twee trouwe vrienden van Tyndale, begonnen de
waarheid te verkondigen. Ze werden gevolgd door de Ridleys en Cranmer. Deze
leiders van de Hervorming in Engeland waren geleerden en de meesten stonden
vanwege hun geloofsijver en hun vroomheid in hoog aanzien in roomskatholieke kringen. Zij verzetten zich tegen het pausdom omdat ze de dwalingen
van de heilige stoel" kenden. Ze kenden de geheimenissen van Babylon en
konden zich daardoor met gezag tegen haar verzetten.

Latimer zei: Ik zal u een eigenaardige vraag stellen. Weet u wie de ijverigste
bisschop en prelaat van Engeland is?... Ik zie dat u op het antwoord zit te
wachten... Ik zal u zeggen wie het is; het is de duivel... Nooit verlaat hij zijn
bisdom. U kunt hem altijd bereiken. Hij is altijd thuis... Altijd druk bezig... Hij
rust nooit, daar mag u zeker van zijn... Waar de duivel het voor het zeggen heeft,
vernietigt men boeken en steekt men kaarsen aan. Daar worden bijbels
vervangen door rozenkransen en moet het licht van het evangelie plaats maken
voor het licht van kaarsen - zelfs op klaarlichte dag: ...Daar wordt het kruis van
Christus neergehaald en vervangen door het vagevuur, dat de zakken van de
gelovigen ledigt; ...daar kleedt men geen naakte mensen en zorgt men niet voor
armen en zwakken, maar versiert men beelden, kruisen en stenen. Daar zegt
men: 'Leve de tradities en de wetten van de mens' en 'Weg met Gods tradities en
zijn heilig Woord'. Waren onze prelaten maar zo ijverig om het zaad van de ware
leer te zaaien als Satan, die zijn onkruid rondstrooit" (Ibid., Sermon of the
Plough").
Deze hervormers verdedigden hetzelfde grondbeginsel als de Waldenzen,
Wyclif, Johannes Hus, Luther, Zwingli en hun volgelingen en medewerkers; de
Heilige Schrift is de onfeilbare norm voor geloof en leven. Ze vonden dat
pausen, concilies, kerkvaders en koningen niet het recht hadden in geloofszaken
het geweten aan banden te leggen. De Bijbel had voor hen het hoogste gezag en
zij toetsten alle leerstellingen en beweringen aan zijn leer. Wanneer deze heilige
mannen levend verbrand werden, gaf het geloof in God en zijn Woord hun
kracht. Op de brandstapel zei Latimer aan een lotgenoot kort voor ze allebei
voorgoed zwegen: Heb goede moed. Met Gods genade steken we vandaag een
fakkel aan in Engeland die nooit meer zal worden gedoofd" (Works of Hugh
Latimer, vol. 1, p. 13).
Het zaad dat Columba en zijn medewerkers in Schotland hadden uitgestrooid,
was nooit helemaal verdwenen. Eeuwen nadat de kerken van Engeland zich aan
de macht van Rome hadden onderworpen, waren die van Schotland nog
onafhankelijk. In de twaalfde eeuw had het pausdom er echter ook vaste voet
gekregen. Nergens had Rome zo'n absolute macht. Nergens was er zo'n dichte
duisternis. Toch schenen er zelfs in deze duisternis enkele lichtstralen die het
aanbreken van de dageraad aankondigden. De Lollarden kwamen uit Engeland
met de bijbelvertaling en de leer van Wyclif. Ze hebben in belangrijke mate
bijgedragen tot de instandhouding van de kennis der waarheid in dit land, waar
er in elke eeuw getuigen en martelaren waren.

Aan het begin van de Hervorming werden de werken van Luther en later ook
Tyndale's Engelse vertaling van het Nieuwe Testament in Schotland ingevoerd.
Deze boodschappers ontsnapten aan de blik van de rooms-katholieke
geestelijkheid, trokken voorzichtig over bergen en door dalen, lieten de fakkel
van de waarheid, die in Schotland bijna uitgedoofd was, weer feller branden en
maakten een eind aan het werk dat Rome in die vier eeuwen van onderdrukking
had verricht. Het bloed der martelaren gaf een nieuwe impuls aan de beweging.
Papistische leiders waren zich plots bewust van het gevaar dat het roomskatholicisme bedreigde en brachten enkele van de edelmoedigste en meest
gerespecteerde zonen van Schotland op de brandstapel. Hierdoor richtten ze
slechts een preekstoel op vanwaar de woorden van deze stervende getuigen over
het hele land verkondigd werden en de mensen aanspoorden zich resoluut van
het juk van Rome te bevrijden.
Hamilton en Wishart, twee edellieden met een nobel karakter en vele andere
eenvoudige volgelingen gaven hun leven op de brandstapel. Maar uit de plaats
waar Wishart stierf, kwam iemand die niet tot zwijgen zou worden gebracht door
de vlammen en onder Gods leiding de doodsklok voor het pausdom zou luiden
in Schotland.
John Knox had gebroken met de tradities en het mysticisme van de roomskatholieke kerk en voedde zich met de waarheid van Gods Woord. Door de
prediking van Wishart was hij gesterkt in zijn overtuiging dat hij de kerk van
Rome moest verlaten en zich aan de zijde van de vervolgde hervormers moest
scharen.
Zijn vrienden wilden dat hij predikant moest worden, maar hij schrok terug voor
de grote verantwoordelijkheid die dan op hem zou rusten. Pas nadat hij zich
dagenlang had afgezonderd en een pijnlijke strijd met zichzelf had gevoerd,
besloot hij predikant te worden. Toen de beslissing eenmaal gevallen was, ging
hij met onwrikbare vastberadenheid en onverschrokken moed verder, tot het eind
van zijn levensdagen. Deze oprechte hervormer was niet bang voor de mensen.
Het vuur van de brandstapels die hij overal zag branden, spoorde hem slechts
aan tot meer geloofsijver. Terwijl de bijl van de tiran als het zwaard van
Damocles boven zijn hoofd hing, zette hij zich schrap en bracht zware slagen toe
aan de afgodendienst.
Toen John Knox voor de koningin van Schotland verscheen, ging hij niet door de
knieën zoals verschillende andere protestantse leiders, maar getuigde even

moedig van zijn geloof. Men kon hem niet met lieve woordjes paaien en hij
deinsde niet terug voor dreigementen. De koningin beschuldigde hem van
ketterij. Ze zei dat hij een godsdienst had verspreid die door de staat was
verboden. Daardoor had hij, volgens haar, Gods gebod dat onderdanen
gehoorzaamheid aan hun vorst oplegde, overtreden. Knox antwoordde haar
onbevreesd:
De ware godsdienst heeft zijn oorspronkelijke kracht en gezag niet aan
wereldlijke vorsten, maar aan de eeuwige God te danken. Daarom hoeven
onderdanen hun godsdienst niet aan te passen aan de grillen van hun vorst.
Meestal weten vorsten trouwens het minst af van de ware godsdienst.. Majesteit,
als alle afstammelingen van Abraham de godsdienst hadden aangenomen van
Farao, wiens onderdanen ze lange tijd waren, welke godsdienst zou er nu in de
wereld zijn? Als alle mensen in de tijd van Paulus dezelfde godsdienst hadden
als de Romeinse keizers, welke godsdienst zouden wij nu belijden? Zo ziet u,
majesteit, dat onderdanen - hoewel ze hun vorst gehoorzaamheid verschuldigd
zijn niet verplicht zijn dezelfde godsdienst te hebben als hun vorst". Koningin
Mary antwoordde: U verklaart de Schrift op één manier en zij [de roomskatholieke theologen] doen het op een andere manier. Wie moet ik nu geloven en
wie zal hierover oordelen?"
U moet geloven wat God zegt. Hij heeft zijn wil duidelijk bekend gemaakt in
Zijn Woord", antwoordde de hervormer. Voor de rest hoeft u ons geen van beide
te geloven. Het Woord van God legt zichzelf uit. Als een tekst onduidelijk is,
legt de Heilige Geest, die zichzelf nooit tegenspreekt, hetzelfde onderwerp
duidelijker uit op andere plaatsen, zodat niemand hoeft te twijfelen, behalve zij
die tot elke prijs in hun onwetendheid willen volharden" (David Laing, The
collected Works of John Knox, vol. 2, pp.281, 284).
Deze waarheid verkondigde de moedige Knox aan de koningin en bracht op die
manier zijn eigen leven in gevaar. Met dezelfde moed ging hij recht op zijn doel
af. Hij bad en streed met God tot Schotland bevrijd was van de dwalingen van
het pausdom.
In Engeland waren er door de vestiging van het protestantisme wel minder
vervolgingen, maar ze hielden niet helemaal op. Men had met veel leerstellingen
van Rome gebroken, maar verschillende liturgische vormen van de roomskatholieke eredienst behouden. Men had de paus onttroond, maar de koning had
zichzelf tot hoofd van de kerk uitgeroepen. In de kerkdiensten was men nog ver

verwijderd van de evangelische zuiverheid en eenvoud. Men erkende het
belangrijke beginsel van de godsdienstvrijheid nog niet. Hoewel protestantse
leiders zich maar zelden schuldig maakten aan de wreedheden die Rome had
bedreven om ketters uit te roeien, kende men niet iedereen het recht toe zijn God
volgens zijn eigen geweten te dienen.
Iedereen moest de leer en de liturgie van de staatskerk aanvaarden. Eeuwenlang
heeft men mensen die er een andere mening op na hielden min of meer barbaars
vervolgd. In de zeventiende eeuw werden duizenden predikanten uit hun ambt
ontzet. Men mocht alleen kerkdiensten van de erkende kerk bijwonen. Wie zich
daar niet aan hield, kreeg een zware boete, werd in de gevangenis geworpen of
verbannen.
Zij die God op hun manier wilden blijven dienen, waren verplicht in nauwe
steegjes, op donkere zolderkamertjes of in sommige jaargetijden 's nachts in het
bos te vergaderen. In de afzondering van de bossen, die God hun als een tempel
had bereid, ontmoetten deze opgejaagde en vervolgde kinderen van God elkaar
om te bidden en God te prijzen. Ondanks hun voorzichtigheid moesten velen
voor hun geloof sterven. De gevangenissen waren overvol. Gezinnen werden uit
elkaar gerukt. Velen werden uit het land gezet. Toch was God met zijn volk en de
vervolgingen konden hun getuigenis niet doen verstommen. Velen staken de
oceaan over en gingen naar Amerika, waar ze de grondslagen legden voor de
burgerrechten en de godsdienstvrijheid, die een bron van veiligheid en de trots
van dat land zijn.
Zoals in de tijd van de apostelen droegen de vervolgingen nu ook bij tot de
vooruitgang van het evangelie. John Bunyan kon in een smerige gevangenis
temidden van losbandigen en misdadigers toch de atmosfeer van de hemel
inademen. Daar schreef hij zijn prachtige allegorie over de pelgrimsreis uit het
land der verwoesting naar de hemelse stad. De stem uit de gevangenis van
Bedford brengt de mensen nu al meer dan tweehonderd jaar in verrukking.
Bunyan's Christenreis en Genade overvloedig voor de voornaamste der zondaren
hebben velen de weg des levens getoond. Baxter, Flavel, Alleine en andere
begaafde, ontwikkelde en oprechte christenen hebben het geloof dat eens de
heiligen overgeleverd is, moedig verdedigd. Het werk dat gedaan is door deze
mannen, die vervolgd en vogelvrij verklaard werden door de machthebbers van
deze wereld, zal blijven bestaan.
Flavels Fountain of Live en zijn Method of Grace hebben duizenden geleerd hoe

ze hun leven aan Christus kunnen toevertrouwen. Baxters Reformed Pastor is
een zegen geweest voor hen die Gods werk nieuw leven wilden inblazen en zijn
Saints' Everlasting Rest heeft velen de rust" doen ingaan die voor het volk van
God blijft".
Honderd jaar later werden Whitefïeld en de Wesleys Gods lichtdragers in een
tijd van grote geestelijke duisternis. Onder de heerschappij van de 'Anglicaanse
Kerk' was het geestelijk leven in Engeland nog nauwelijks te onderscheiden van
het heidendom. De geestelijkheid hield zich het liefst bezig met
natuurgodsdienst" en ook hun theologie was ervan doordrongen. De betere
standen vonden vroomheid gewoon belachelijk en waren er trots op dat zij boven
dat fanatisme" stonden. De volksklasse was erg dom en was overgeleverd aan de
zonde, terwijl de kerk geen moed of geloof meer had om maatregelen te nemen
tegen de ernstige geloofscrisis.
Men had de belangrijke leerstelling van de rechtvaardiging door het geloof, die
Luther zo duidelijk naar voren had gebracht, bijna volledig uit het oog verloren
en men had haar vervangen door de roomse leer van de verlossing door de goede
werken. Whitefïeld en de Wesleys waren leden van de erkende kerk en streefden
oprecht naar het volbrengen van Gods wil. Men had hun geleerd dat ze konden
rekenen op Gods gunst als ze een deugdzaam leven leidden en zich stipt aan de
godsdienstige voorschriften hielden.
Toen Charles Wesley eens ziek werd en zijn einde voelde naderen, vroeg iemand
hem op welke gronden hij aanspraak meende te mogen maken op het eeuwige
leven. Hij antwoordde: Ik heb mijn uiterste best gedaan om God te dienen". Zijn
vriend die de vraag had gesteld, scheen niet helemaal overtuigd door het
antwoord. Toen dacht Wesley: Zijn mijn eigen inspanningen geen goede grond
voor mijn hoop op het eeuwige leven? Vindt Hij mijn goede werken niet
voldoende? Ik heb niets anders waarop ik kan vertrouwen" (John Whitehead,
Life of the Rev. Charles Wesley, p. 102). Zó dicht was de duisternis waarin de
kerk gehuld was. Door deze geestelijke verwarring hadden de gelovigen geen
duidelijk inzicht in het verlossingsplan, werd Christus van zijn heerlijkheid
beroofd en werden de mensen afgeleid van hun enige hoop op verlossing: het
bloed van de gekruisigde Heiland. Wesley en zijn medewerkers kwamen later tot
het inzicht dat ware godsdienst uit het hart komt en dat gedachten, woorden en
daden door Gods wet moesten worden beheerst. Ze waren ervan overtuigd dat ze
een rein hart moesten hebben en onberispelijk moesten leven, en wilden er ook
oprecht naar streven. Ze wilden de slechte neigingen van het niet-wedergeboren

hart door gebed en door hun eigen grote inspanningen onderdrukken. Ze leidden
een leven dat gekenmerkt werd door zelfverloochening, liefde en
verootmoediging en hielden zich stipt aan alle voorschriften die volgens hen
zouden kunnen bijdragen tot het bereiken van hun hoogste doel: de heiligheid
die hen van Gods gunst zou kunnen verzekeren. Ze konden dit doel echter niet
bereiken. Ze werden ondanks hun inspanningen niet van de veroordeling van de
zonde of van haar kracht bevrijd. Ze voerden dezelfde strijd die Luther in zijn
kloostercel te Erfurt had gevoerd. Ze werden door dezelfde vraag gekweld: Hoe
zou de mens rechtvaardig zijn bij God?" (Job 9:2, Statenvertaling).
De vlam van Gods waarheid, die bijna was uitgedoofd op de altaren van het
protestantisme, werd weer aangewakkerd door de oude fakkel die de christenen
uit Bohemen van generatie aan generatie hadden doorgegeven. Na de
Hervorming werd het protestantisme in Bohemen onder de voet gelopen door de
horden van Rome. Wie de waarheid niet wilde verloochenen, moest vluchten.
Sommige vluchtelingen gingen naar Saksen, waar ze het oude geloof in stand
hielden. Door bemiddeling van de afstammelingen van deze christenen kregen
Wesley en zijn medewerkers meer licht.
John en Charles Wesley werden na hun inzegening naar Amerika uitgezonden.
Aan boord van het schip was er ook een groep Moravische broeders. Tijdens de
overtocht barstten er enkele geweldige stormen los. Bij deze confrontatie met de
dood werd John Wesley zich bewust van het feit dat hij niet in vrede leefde met
God, terwijl de Duitsers kalm en sereen bleven.
Hij zei: Ik had al lang gemerkt hoe ernstig ze waren. Ze hadden herhaaldelijk
blijk gegeven van hun nederigheid, want ze hadden de andere passagiers
diensten bewezen waar de Engelse passagiers zich veel te goed voor vonden. En
ze wilden daar geen cent voor hebben. Ze vonden dat dit slavenwerk een goed
middel was om hen van hun hoogmoed te verlossen en dat hun Heiland
bovendien veel meer voor hen had gedaan.
Elke dag opnieuw hadden ze blijk gegeven van een zachtmoedigheid die tegen
alles bestand was. Als ze werden weggeduwd, werden geslagen of onder de voet
gelopen, stonden ze weer op en gingen verder zonder te klagen. Dit was een
goede gelegenheid om te zien of ze echt bevrijd waren van angst, hoogmoed,
woede en wraakgevoelens.
Tijdens het zingen van de psalm waar ze hun dienst mee begonnen, sloeg de zee

over het schip en scheurde het grootzeil aan flarden. Er stroomde water van het
bovendek naar het tussendek. Het was alsof het schip al door de oceaan was
verzwolgen. De Engelsen begonnen verschrikkelijk te gillen. Maar de Duitsers
zongen rustig verder. Na de storm vroeg ik aan één van hen of hij niet bang was
geweest. Hij zei: Goddank, nee!" Ik vroeg toen: Maar waren de vrouwen en
kinderen niet bang?" Hij antwoordde vriendelijk: Nee, onze vrouwen en
kinderen zijn niet bang voor de dood" (Whitehead, Life of the Rev. John Wesley,
p. 10). Na hun aankomst in Savannah bleef Wesley nog een korte tijd bij de
Moravische broeders en kwam erg onder de indruk van hun christelijke
levenshouding. Over één van hun kerkdiensten, die erg verschilden van het dode
formalisme van de 'Anglicaanse Kerk', schreef hij: Door de grote eenvoud en de
plechtigheid van hun dienst vergat ik dat er zeventien eeuwen waren verstreken
en dacht ik dat ik een dienst bijwoonde van de eerste christenen waarin Paulus,
de tentenmaker, of Petrus, de visser, onder leiding van de Heilige Geest
voorging. Ik waande mij op één van die bijeenkomsten, waar ook geen pracht en
praal was" (Ibid., pp. 11,12).
Bij zijn terugkeer in Engeland kreeg Wesley onder leiding van een Moravische
predikant meer inzicht in de bijbelse waarheid. Hij begreep dat hij voor zijn
verlossing niet op zijn eigen werken kon rekenen, maar zijn vertrouwen volledig
moest stellen in het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt". Op een
vergadering van het Moravisch Genootschap te Londen werd een tekst van
Luther voorgelezen waarin hij de verandering die de Heilige Geest in het hart
van de gelovige tot stand brengt, beschrijft. Deze voordracht stimuleerde Wesley
in zijn geloof. Ik voelde een eigenaardige warmte in mijn hart", zei hij. Ik voelde
dat ik Christus - en Hij alléén - als mijn Verlosser had aangenomen. Ik was er
zeker van dat Hij de zonden, ja zelfs mijn zonden had weggenomen en mij had
verlost van de wet van zonde en dood" (Ibid., p. 52).
Hij had jarenlang een moeilijke, uitputtende, troosteloze strijd gevoerd. Hij had
jaren van zelfverloochening, verwijt en verootmoediging achter de rug. Maar in
al die jaren had hij steeds één doel gehad: hij was op zoek naar God. Nu had hij
Hem gevonden. Hij kwam tot de ontdekking dat de genade waar hij zoveel
inspanningen voor had gedaan, zoveel voor had gebeden en gevast, zoveel goede
werken voor had gedaan en zoveel zelfverloochening voor over had, een gave
was, zonder geld en zonder prijs."
Toen hij in het geloof van Christus bevestigd was, wilde hij de kennis van het
heerlijke evangelie van Gods vrije genade overal verspreiden. Ik beschouw de

hele wereld als mijn parochie", zei hij. Ik beschouw het als mijn plicht om overal
waar ik kom het goede nieuws van de verlossing aan allen die ernaar willen
luisteren te verkondigen" (Ibid., p. 74).
Hij bleef streng en sober leven, maar deed dat niet als bewijs, doch als resultaat
van zijn geloof; het was niet de oorzaak, maar het gevolg van zijn heiligheid.
Gods genade in Christus is het fundament van de christelijke hoop en deze
genade komt tot uiting in de gehoorzaamheid van de christen.
Wesley weidde zijn leven aan de verkondiging van de belangrijke waarheden die
hij had ontdekt; rechtvaardigmaking door het geloof in het verlossend bloed van
Christus en de vernieuwende kracht van de Heilige Geest in het hart, die de
gelovigen in staat stellen hun leven in overeenstemming te brengen met dal van
Christus. Whitefield en de Wesleys waren grondig voorbereid op hun taak
doordat ze zich jarenlang duidelijk bewust waren geweest van het feit dat ze als
zondaren reddeloos verloren waren. Ze moesten als goede soldaten van Christus
tegen alles gehard zijn en werden daarom als student en als predikant
blootgesteld aan spot, minachting en vervolgingen. Zij en hun vrienden werden
door hun goddeloze medestudenten spottend 'methodisten' genoemd. Deze
spotnaam wordt tegenwoordig door één van de grootste kerken van Engeland en
Amerika als een erenaam beschouwd.
Als leden van de anglicaanse kerk waren ze erg gehecht aan de vormen van haar
eredienst, maar ze ontdekten een hogere norm in Gods Woord. Ze werden door
de Heilige Geest gedreven om Christus en die gekruisigd" te prediken. Ze
werden in hun werk bijgestaan door kracht van de Allerhoogste. Duizenden
kwamen tot geloof en werden bekeerd. Deze schapen moesten tegen de
vraatzuchtige wolven worden beschermd. Wesley was niet van plan een nieuwe
kerk te stichten, maar organiseerde de zogenaamde Methodist Connection."
Deze predikanten moesten het hoofd bieden aan de felle tegenstand en de
samenzweringen van de staatskerk. God leidde de gebeurtenissen in zijn
wijsheid echter zó dat de hervorming in de schoot van de kerk begon. Was ze
helemaal van buiten de kerk gekomen, dan zou ze niet zijn doorgedrongen tot
hen die haar het hardst nodig hadden. Daar deze opwekkingspredikanten tot de
kerk behoorden en in het kader van de kerk werkten, vonden zij gehoor, terwijl
ze in het andere geval voor gesloten deuren zouden staan.
Enkele geestelijken werden weer actieve, dynamische predikanten in hun eigen

parochies. Kerken die totaal versteend waren door formalisme kwamen weer tot
leven.
Zoals in alle tijdperken van de kerkgeschiedenis werd het evangelie ook in
Wesleys tijd door mensen met verschillende talenten verkondigd. Ze waren het
niet over alle punten eens, maar werden allen door Gods Geest geleid en wijdden
zich aan dezelfde moeilijke taak; mensen in contact brengen met Christus. Op
een bepaald moment dreigden de meningsverschillen tussen Whitefield en de
Wesleys op een breuk te zullen uitlopen. Ze hadden echter zachtmoedigheid
geleerd in de school van Christus en hun meningsverschillen werden dankzij hun
verdraagzaamheid en liefde bijgelegd. Er was geen tijd voor onenigheid, want
dwalingen en zonde hielden de mensen overal in hun greep, zodat duizenden
verloren gingen.
Gods boodschappers hadden het bijzonder moeilijk. Invloedrijke en geleerde
mannen verzetten zich tegen hen. Na enige tijd gaven veel geestelijken openlijk
blijk van hun vijandigheid. Toen waren het zuivere geloof en de mensen die het
verkondigden niet meer welkom in de kerken. Ze werden op de preekstoel
aangevallen door de geestelijkheid, die daardoor ook de boosaardige, onwetende
en misdadige massa tegen hen ophitste. Vaak ontsnapte John Wesley door een
wonder van goddelijke genade aan de dood.
Wanneer het gepeupel woedend op hem was en er geen uitweg meer scheen te
zijn, ging een engel in menselijke gedaante naast hem staan. Het gespuis trok
zich dan terug en zo kon de dienaar van Christus ongedeerd aan het gevaar
ontsnappen. Wesley schreef het volgende over één van zijn bevrijdingen uit de
greep van de woedende massa: Velen probeerden mij naar beneden te gooien
terwijl we langs een glibberig pad naar de stad gingen. Ze dachten dat ik wel niet
meer zou kunnen opstaan als ik gevallen was. Maar ik struikelde niet en gleed
ook niet uit. Zo bereikte ik veilig de voet van de heuvel. Hoewel verschillende
mensen me bij de kraag of bij mijn kleren wilden grijpen om me op de grond te
gooien, slaagden ze er niet in.
Een man kon een punt van mijn vest grijpen, maar het bleef in zijn handen
achter. Het andere gedeelte, waar ik een bankbiljet in had, werd maar half
afgetrokken. Een forse kerel die achter me liep, sloeg verschillende keren in mijn
richting met een dik stuk eikehout. Als hij mij één slag op mijn hoofd had
gegeven was ik er geweest. Maar hij sloeg elke keer mis. Hoe dat komt weet ik
niet, want ik kon geen vin verroeren.

Een andere man uit de menigte kwam op me afgestormd, lichtte zijn hand op om
mij te slaan, maar bedacht zich, streek met zijn hand over mijn haar en zei: 'Wat
is je haar toch zacht!' De eerste mensen die werden bekeerd, waren de
krachtpatsers van de stad, de leiders van het gespuis. Eén van hen was zelfs
vuistvechter in het park waar men honden op een vastgeketende beer losliet.
God bereidt ons door een geleidelijk leerproces voor op het volbrengen van zijn
wil! Twee jaar geleden vloog een baksteen rakelings over mijn schouder. Vorig
jaar werd ik door een steen tussen mijn ogen getroffen. Vorige maand moest ik
een vuistslag incasseren en vanavond twee, één vóór ik in de stad aankwam en
één nadat we er weer uit waren. Maar ik heb geen van beide gevoeld. Hoewel
een man met al zijn kracht op mijn borst beukte en een ander mij zo hard op
mijn mond sloeg dat het bloed er onmiddellijk uit stroomde, had ik van geen van
beide slagen meer pijn dan wanneer iemand mij met een strootje had aangeraakt"
(John Wesley, Works, vol. 3, pp. 297, 298).
De methodistische gelovigen en predikanten uit die begintijd werden bespot en
vervolgd door leden van de staatskerk en door militante ongelovigen die door
hun verkeerde voorstelling van zaken tegen de methodisten werden opgehitst. Ze
moesten voor de rechter verschijnen. Dit was echter slechts pro forma, want in
de rechtbanken van die tijd was rechtvaardigheid een zeldzaamheid. Ze werden
vaak wreed behandeld door hun vervolgers. Het gepeupel ging van huis tot huis;
ze vernielden meubels en goederen, plunderden zoveel als ze maar wilden en
mishandelden mannen, vrouwen en kinderen. Soms werden er berichten
uitgehangen waarin mensen die wilden deelnemen aan het ingooien van ruiten
en aan het plunderen van de huizen van de methodisten, werden opgeroepen op
een bepaalde tijd en plaats samen te komen. Deze flagrante schending van
menselijke en goddelijke wetten werd niet bestraft. De methodisten werden
systematisch vervolgd. Hun enig vergrijp was dat ze mensen die hun ondergang
tegemoet gingen weer op het rechte pad wilden brengen. John Wesley schreef
het volgende over de beschuldigingen die tegen hem en zijn geloofsgenoten
werden ingebracht: Sommige mensen zeggen dat wij een dwaalleer verkondigen
die uit de lucht gegrepen is en dat wij nieuwlichters zijn. Ze vinden dat wij
quakers, fanatiekelingen en papisten zijn. Deze aantijgingen zijn al weerlegd.
Wij hebben al duidelijk bewezen dat onze leer niets anders is dan de leer van de
Bijbel zoals onze kerk die voorstaat. Als de Schrift waar is, kunnen onze
leerstellingen dus niet verkeerd zijn".

Anderen beweren: "Hun leer is te streng, ze maken de weg naar de hemel te
smal." Dit is in feite het oorspronkelijke - en lange tijd het enige - bezwaar tegen
ons.
Het is de bron van talloze andere bezwaren, die verschillende vormen aannemen.
Maar maken onze leerstellingen de weg naar de hemel smaller dan onze Heer en
zijn apostelen het bedoeld hebben? Laten we een paar duidelijke teksten nemen:
'Gij zult de Here, uw God, liefhebben uit geheel uw hart en met geheel uw ziel
en met geheel uw kracht en met geheel uw verstand'. 'Van elk ijdel woord dat de
mensen zullen spreken, zullen zij rekenschap geven op de dag des oordeels'. 'Of
gij dus eet of drinkt, of wat ook doet, doet het alles ter ere Gods.'
Als onze leer nóg strenger is, hebben wij ongelijk. Maar jullie weten echt wel dat
dit niet zo is. Wie maar een beetje minder streng is, vervalst het Woord van God.
Is de bewaarder van de geheimenissen Gods getrouw als hij iets verandert aan
hetgeen hij in bewaring heeft gekregen? Nee. Hij mag niets laten vallen, niets
versoepelen. Hij behoort aan alle mensen te zeggen: Ik mag de Schrift niet aan
jullie smaak aanpassen. Jullie moeten je naar de Schrift schikken, of voor eeuwig
verloren gaan.'
Dat is de reden waarom men ons 'liefdeloos' noemt. Liefdeloos? In welk
opzicht? Geven we de hongerigen niet te eten en geven we geen kleren aan de
naakten? Dan zeggen ze: 'Nee, daar gaat het niet om. Daar schieten jullie niet in
te kort, maar jullie zijn zo hard in jullie oordeel! Jullie denken dat jullie de
enigen zijn die gered zullen worden'" (Ibid., vol. 3, pp. 152,153).
De crisis in het geestelijke leven van Engeland kort vóór Wesleys optreden was
grotendeels het gevolg van het antinomisme; velen geloofden dat Christus de
zedenwet had afgeschaft, dat christenen er zich bijgevolg niet meer aan hoefden
te houden en dat de gelovigen waren bevrijd van de slavernij van de goede
werken."
Anderen geloofden wel dat de zedenwet onveranderlijk was, maar vonden dat
predikanten hun gelovigen niet hoefden te wijzen op hun verplichting de
voorschriften van die wet na te leven, daar zij die God had uitverkoren door een
onweerstaanbare impuls van goddelijke genade tot godsvrucht en deugd zouden
worden aangezet", terwijl zij die voor eeuwig verdoemd waren geen kracht
hadden om Gods wet te gehoorzamen."

Een derde groep ging ervan uit dat de uitverkorenen onder alle omstandigheden
op Gods genade en Gods gunst konden rekenen" en kwam tot de nog vreselijkere
conclusie dat het slechte dat zij doen niet echt zondig is en ook niet kan worden
beschouwd als een overtreding van Gods wet". Ze vonden dat ze daarom geen
enkele reden hadden om hun zonden te belijden of met ze te breken"
(McClintock and Strong, Cyclopedia, art. Antinomians").
Ze geloofden dat zelfs één van de ergste zonden die door iedereen wordt
beschouwd als een zeer ernstige overtreding van Gods wet door God niet als
zonde wordt beschouwd" als ze door één van de uitverkorenen wordt bedreven,
want het is één van de belangrijkste kenmerken van de uitverkorenen dat zij
niets kunnen doen dat God mishaagt of de perken van zijn wet te buiten gaat."
Deze monsterachtige leer is in wezen dezelfde als die van de latere populaire
opvoeders en theologen. Ook zij geloofden niet dat er een onveranderlijke
maatstaf is die de grens tussen goed en kwaad aanduidt. Ze beweerden dat de
maatschappij moet bepalen wat goed en wat kwaad is en dat de moraal altijd aan
veranderingen onderhevig is geweest. Al deze gedachten zijn ontsproten aan
hetzelfde brein en zijn verzonnen door de geest die zelfs onder de zondeloze
hemelbewoners pogingen deed om de rechtvaardige beperkingen van Gods wet
af te schaffen.
De leer dat goddelijke bepalingen het karakter van de mens onveranderlijk
vaststellen, had velen ertoe geleid, de wet van God praktisch te verwerpen.
Wesley verzette zich hardnekkig tegen de dwalingen van de antinomisten en
toonde aan dat deze leer, die tot het antinomisme leidde, in strijd was met de
Bijbel. Want de genade Gods is verschenen, heilbrengend voor alle mensen". Dit
is goed en aangenaam voor God, onze Heiland, Die wil, dat alle mensen
behouden worden en tot erkenning van de waarheid komen. Want er is één God
en ook één middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus, die zich
gegeven heeft voor een losprijs voor allen" (Titus 2:11; 1 Timoteüs 2:3-6).
God stelt zijn Geest vrij ter beschikking van elk mens zodat iedereen een beroep
kan doen op de middelen ter verlossing. Daarom kwam Christus, het
waarachtige licht", naar de wereld om iedereen te verlichten. (Johannes 1:9) De
mensen gaan verloren omdat ze uit eigen wil het eeuwige leven weigeren.
Wesleys reactie op de bewering dat de Tien Geboden samen met de ceremoniële
wet bij de dood van Christus werden afgeschaft, was: Christus heeft de
zedenwet, waar de profeten zoveel nadruk op gelegd hebben, niet afgeschaft.

Christus is niet gekomen om er iets aan te veranderen. Deze wet kan nooit
worden herroepen. Ze is onveranderlijk als 'de getrouwe getuige' in de hemel...
Ze was er al bij de grondlegging van de wereld. Ze was niet op stenen tafelen,
maar in het hart van de mensenkinderen geschreven toen ze uit de handen van
hun Schepper kwamen. En hoewel de letters die door Gods vinger waren
geschreven door de zonde nu erg zijn misvormd, kunnen ze nooit helemaal
worden uitgewist omdat wij ons bewust zijn van goed en kwaad. Elk onderdeel
van deze wet blijft van kracht voor alle mensen van alle tijden, want deze wet
hangt niet af van plaats of tijd of van andere veranderlijke omstandigheden, maar
is gefundeerd op het karakter van God en de natuur van de mens en op hun
onveranderlijke relatie.
Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen' ... Als we deze
woorden in hun verband bekijken, lijdt het niet de minste twijfel dat Christus
bedoelt: Ik ben gekomen om de wet in haar volheid te bevestigen en Ik wil haar
ontdoen van alle verkeerde menselijke verklaringen. Ik ben gekomen om een
vollediger en duidelijker inzicht te geven in alles wat niet zo duidelijk was. Ik
ben gekomen om te wijzen op de ware, volle betekenis van elk onderdeel, om de
lengte en breedte, de volledige draagwijdte van elk gebod, de hoogte en diepte,
de ondoorgrondelijke zuiverheid en de geestelijke rijkdom van elk onderdeel
goed te laten uitkomen" (Wesley, Sermon 25). Wesley wees op de volmaakte
harmonie tussen de wet en het evangelie. Er bestaat dus een onverbrekeüjke
band tussen wet en evangelie. De wet is een voortdurende voorbereiding op het
evangelie en verwijst ernaar, terwijl het evangelie voortdurend de nadruk legt op
een stiptere vervulling van de wet. De wet eist bijvoorbeeld dat we God en onze
medemens liefhebben en dat we zachtmoedig, nederig en heilig moeten zijn. We
voelen dat we hierin tekort schieten; 'bij mensen is het onmogelijk'; maar we
weten dat God ons heeft beloofd dat Hij ons liefde wil schenken en ons nederig,
zachtmoedig en heilig kan maken; wij doen een beroep op dit evangelie, dit
goede nieuws.
Wat wij krijgen hangt af van ons geloof en de rechtvaardigheid van de wet wordt
in ons vervuld door het geloof dat in Jezus Christus is.
De grootste vijanden van het evangelie van Christus zijn zij die de wet openlijk
oordelen en kwaad spreken van de wet, zij die de mensen de wet leren
overtreden (ontbinden, versoepelen, afschaffen) -niet één enkel gebod, het
kleinste of het grootste, maar alle geboden ineens. Het wonderlijkste bij dit alles
is dat zij die het slachtoffer van dit waandenkbeeld zijn, echt geloven dat zij

Christus eer bewijzen als ze zijn wet met voeten treden en denken dat ze Hem
verheerlijken, terwijl ze zijn leer vernietigen! Ze beseffen niet dat ze Hem eren
zoals Judas dat deed toen hij Hem 'Rabbi' noemde en Hem kuste.
Christus kan zulke mensen terecht de vraag stellen: 'Verraadt gij de Zoon des
mensen met een kus?' Men verraadt Christus met een kus wanneer men over zijn
bloed spreekt en zijn kroon wegneemt en wanneer men een deel van zijn wet
afschaft om zijn evangelie zogenaamd te bevorderen. Deze beschuldiging geldt
ook voor hen die door hun prediking de gehoorzaamheid aan Gods wet
rechtstreeks of indirect ondermijnen en Christus zó voorstellen dat zij de minste
van Gods geboden afschaffen of verzwakken." (Ibid.).
Aan de mensen die beweerden dat de prediking van het evangelie aan alle
doelstellingen van de wet beantwoordt", zei Wesley: Wij ontkennen dit ten
stelligste. De prediking van het evangelie beantwoordt niet aan het voornaamste
doel van de wet; ze maakt de zondaar niet bewust van zijn zonde en maakt hen
die nog aan de afgrond van de hel slapen niet wakker.
De apostel Paulus zegt: Ik zou de zonde niet hebben leren kennen, tenzij door de
wet" en hij verklaart dat de mens pas echt behoefte aan het verzoenend bloed van
Christus zal hebben wanneer hij overtuigd is van de zonde.
'Zij die gezond zijn, hebben geen geneesheer nodig, maar zij die ziek zijn', zei
Jezus. Daarom is het absurd een geneesheer te sturen naar hen die gezond zijn of
althans denken dat ze het zijn. Ze moeten eerst overtuigd worden van hun ziekte
anders zullen ze je inspanningen niet op prijs stellen. Het is ook absurd Christus
te brengen aan mensen als hun hart nog heel is, dat wil zeggen, nog nooit
verbrijzeld is" (Ibid., Sermon 35).
Wesley wilde het voorbeeld van zijn Meester volgen en de wet prijzen en
verheerlijken terwijl hij het evangelie van Gods genade predikte. Hij volbracht
de taak die God hem had toevertrouwd en mocht de prachtige resultaten daarvan
zien. Aan het eind van zijn lange leven van meer dan tachtig jaar, waarvan hij
meer dan een halve eeuw op vele plaatsen het evangelie had verkondigd, had hij
meer dan een half miljoen trouwe aanhangers. Hoeveel mensen door zijn werk
zijn gered van de ondergang en de verwoesting van de zonde en een beter, reiner
leven zijn gaan leiden, en hoeveel gelovigen door zijn prediking een rijker
geestelijk leven hebben gehad zullen we pas weten wanneer alle verlosten in het
Koninkrijk van God zullen zijn.

Het leven van Wesley is een les van onschatbare waarde voor elke christen.
Mochten het geloof en de nederigheid, de onvermoeibare geloofsijver,
zelfverloochening en toewijding van deze dienaar van Christus in de kerken van
vandaag weerspiegeld worden!

15 - De Bijbel en de Franse Revolutie
De hervormers van de zestiende eeuw wilden de Schrift binnen het bereik van
alle mensen brengen en haar in alle landen van Europa verspreiden. Sommige
landen namen de Bijbel met blijdschap aan en beschouwden hem als een
boodschapper uit de hemel, terwijl het pausdom erin slaagde de verspreiding van
Gods Woord in andere landen grotendeels tegen te houden, waardoor de bijbelse
waarheid en haar positieve beginselen bijna volledig werden buitengesloten.
In één land drong het licht wel door, maar het werd niet begrepen door de
duisternis. Eeuwenlang was er een verwoede strijd tussen waarheid en dwaling,
maar uiteindelijk overwon het kwaad en werd de hemelse waarheid verworpen.
Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de
duisternis liever gehad hebben dan het licht" (Johannes 3:19).
Frankrijk zou de gevolgen van haar verkeerde beslissingen dragen. Gods Geest
hield het volk dat de genade had verworpen niet meer in bedwang, waardoor het
kwaad tot volle rijpheid kwam. Toen kon de hele wereld de gevolgen van de
opzettelijke verwerping van het licht met eigen ogen zien.
De strijd die Frankrijk eeuwenlang tegen de Bijbel had gevoerd, bereikte een
dieptepunt tijdens de Franse Revolutie. Deze verschrikkelijke omwenteling was
het logische gevolg van Rome's onderdrukking van Gods Woord (Zie
Aanhangsel onder 'Oorzaken van de Franse Revolutie').
Deze opstand was de meest frappante illustratie van de gevolgen van het
pauselijk beleid en toonde de resultaten van meer dan duizend jaar roomskatholicisme in Frankrijk.
De profeten hadden de onderdrukking van de Schriften tijdens de periode van
pauselijke opperheerschappij voorzegd. De apostel Johannes voorzegde ook
welke vreselijke gevolgen de heerschappij van de mens der wetteloosheid"
vooral voor Frankrijk zou hebben.
De engel des Heren had gezegd: Zij zullen de heilige stad vertreden
tweeënveertig maanden lang. En Ik zal mijn twee getuigen lastgeven om, met
een zak bekleed, te profeteren, twaalfhonderd zestig dagen lang.. En wanneer zij

hun getuigenis zullen voleindigd hebben, zal het beest, dat uit de afgrond
opkomt, hun de oorlog aandoen en het zal hen overwinnen en hen doden. En hun
lijk (zal liggen) op de straat der grote stad, die geestelijk genaamd wordt Sodom
en Egypte, alwaar ook hun Here gekruisigd werd. En zij, die op de aarde wonen,
zijn blijde en verheugd over hen en zullen elkander geschenken zenden, omdat
deze twee profeten hen, die op de aarde wonen, gepijnigd hadden. En na [die]
drie en een halve dag voer een levensgeest uit God in hen, en zij gingen op hun
voeten staan en grote vrees viel op (allen), die hen aanschouwden" (Openbaring
11:2-11).
De hier vermelde tijdperken - twee en veertig maanden lang" en
twaalfhonderdzestig dagen lang" - zijn dezelfde periode, namelijk de tijd van de
onderdrukking van Christus' gemeente door Rome. De 1260 jaar van pauselijke
suprematie begonnen in 538 na Chr. en eindigden dus in 1798 (Zie Aanhangsel
onder 'Profetische tijdperken').
In dat jaar trok het Franse leger Rome binnen, nam de paus gevangen en voerden
hem in ballingschap. Toen de paus stierf, was hij nog altijd uit Rome verbannen.
Hoewel er onmiddellijk na zijn dood een nieuwe paus werd verkozen, zijn zijn
opvolgers er nooit in geslaagd dezelfde macht uit te oefenen als vroeger. De
vervolging van de gemeente duurde niet tot het eind van de 1260 jaar. God heeft
in zijn genade deze periode van wrede beproevingen voor zijn volk ingekort.
Toen Christus de grote verwoesting die over de gemeente zou komen voorzegde,
zei Hij: En indien die dagen niet ingekort werden, zou geen vlees behouden
worden; doch ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen worden ingekort"
(Matteüs 24:22). Dankzij de invloed van de Hervorming eindigden de
vervolgingen vóór 1798.
De profeet zegt in verband met de twee getuigen ook: Dit zijn de twee
olijfbomen en de twee kandelaren, die voor het aangezicht van de Here der aarde
staan."
De dichter van de Psalmen zegt: Uw woord is een lamp voor mijn voet en een
licht op mijn pad" (Openbaring 11:4; Psalm 119:105). De twee getuigen stellen
het Oude en het Nieuwe Testament voor. Ze getuigen van de oorsprong en
eeuwigheid van Gods wet en van het verlossingsplan. De symbolen, offers en
profetieën van het Oude Testament wezen op de komende Verlosser. De
evangeliën en brieven van het Nieuwe Testament getuigen van een Verlosser
wiens komst volledig beantwoordt aan de symbolen en profetieën.

En Ik zal mijn twee getuigen lastgeven om, met een zak bekleed, te profeteren,
twaalfhonderdzestig dagen lang." Tijdens het grootste deel van deze periode
bleven Gods getuigen in de duisternis verborgen.
De pauselijke macht stelde alles in het werk om het volk van het Woord der
waarheid af te houden en zorgde voor valse getuigen die het getuigenis van de
Schrift tegenspraken (Zie Aanhangsel onder 'Pogingen om de Bijbel te verbieden
en te vernietigen')
Toen de Bijbel zowel door de wereldlijke als door de kerkelijke overheid was
verboden, toen zijn getuigenis werd vervalst en allerlei menselijke en duivelse
middelen werden gebruikt om de mensen dom te houden, toen zij die de heilige
bijbelse waarheden durfden te verkondigen werden opgejaagd, verraden of
gefolterd, in gevangenissen werden opgesloten, voor hun geloof de marteldood
stierven of een toevlucht moesten zoeken in de bergen en in de spelonken en
holen van de aarde, profeteerden de trouwe getuigen met een zak bekleed", maar
ze getuigden ondanks alles tijdens de hele periode van 1260 jaar.
In de donkerste tijden waren er trouwe gelovigen die Gods Woord liefhadden en
Gods eer verdedigden. Deze trouwe boodschappers kregen wijsheid, kracht en
gezag om Gods waarheid tijdens deze lange periode te verkondigen.
En indien iemand hun schade wil toebrengen, komt er vuur uit hun mond en het
verslindt hun vijanden; en indien iemand hun schade wil toebrengen, moet hij zó
de dood vinden" (Openbaring 11:5). Men kan het Woord van God niet ongestraft
met voeten treden. De betekenis van deze vreselijke uitspraak wordt gegeven in
het laatste hoofdstuk van de Openbaring: Ik betuig aan een ieder, die de woorden
der profetie van dit boek hoort: Indien iemand hieraan toevoegt, God zal hem
toevoegen de plagen, die in het boek beschreven zijn; en indien iemand afneemt
van de woorden van dit boek dezer profetie, God zal zijn deel afnemen van het
geboomte des levens en van de heilige stad, welke in dit boek beschreven zijn"
(Openbaring 22:18,19). God heeft deze woorden uitgesproken om de mensen te
waarschuwen dat zij niet de minste verandering mogen aanbrengen in hetgeen
God geopenbaard of bevolen heeft. Deze plechtige waarschuwingen gelden voor
allen die de mensen door hun invloed ertoe aanzetten Gods wet gering te
schatten. Zij die verklaren dat het niets uitmaakt of wij Gods wet al dan niet
gehoorzamen, zouden bij het horen van deze woorden moeten vrezen en beven.
Iedereen die zijn eigen opvattingen boven Gods openbaring stelt, iedereen die de

duidelijke betekenis van de Schrift verandert en aan zijn eigen smaak aanpast of
versoepelt ten einde in harmonie te zijn met de wereld, neemt een vreselijke
verantwoordelijkheid op zich.
Het geschreven woord, de wet van God, zal de maatstaf zijn voor het karakter
van alle mensen en zal allen veroordelen die bij deze onfeilbare toets gewogen,
maar te licht bevonden worden.
En wanneer zij hun getuigenis zullen voleindigd hebben." De tijdspanne waarin
de twee getuigen met een zak bekleed" moesten profeteren, eindigde in 1798.
Tegen het einde van hun werk, dat ze in duisternis moesten verrichten, zou de
macht die wordt voorgesteld door het beest, dat uit de afgrond opkomt" hun de
oorlog aandoen". In verschillende Europese landen was het gezag in Kerk en
Staat door bemiddeling van het pausdom eeuwenlang in handen van Satan
geweest. Maar hier gaat het om een nieuwe openbaring van satanische macht.
Rome had altijd de indruk gewekt dat ze de Heilige Schrift vereerde, maar
intussen zorgde ze er wel voor dat ze buiten het bereik van het volk bleef. Onder
haar heerschappij hadden de getuigen met een zak bekleed" geprofeteerd. Er zou
echter een andere macht - het beest uit de afgrond - opkomen om het Woord van
God openlijk te bestrijden. De grote stad" waar de getuigen worden gedood en
waar hun lijken liggen, is het geestelijke Egypte". Van alle landen die in de
Bijbel worden genoemd, is Egypte het verst gegaan in godsontkenning en
wetsverachting. Geen enkele koning heeft zich openlijker en brutaler verzet
tegen het gezag van de hemel dan Farao.
Toen Mozes hem in opdracht van God het bericht overbracht, antwoordde Farao
aanmatigend: Wie is de Here, naar wie ik zou moeten luisteren om Israël te laten
gaan? Ik ken de Here niet, en ik zal Israël ook niet laten gaan" (Exodus 5:2). Dit
is atheïsme en het land dat door Egypte wordt voorgesteld, zou de eisen van de
levende God ook verwerpen. Het zou blijk geven van hetzelfde ongeloof en
dezelfde uitdagende houding aannemen. De grote stad" wordt in geestelijk
opzicht ook vereleken met Sodom. De verdorvenheid en wetsverachting van
Sodom bleken vooral uit de bandeloosheid van de Sodomieten. Deze zonde zou
ook het voornaamste kenmerk zijn van het land dat zou beantwoorden aan de
termen van deze profetie.
Volgens de voorzegging van de profeet zou er kort vóór 1798 een macht van
satanische oorsprong en karakter opkomen om de Bijbel te bestrijden. Het land

waar het getuigenis van de twee getuigen van God zou worden onderdrukt, zou
worden gekenmerkt door het atheïsme van Farao en de bandeloosheid van
Sodom. Deze profetie is op een buitengewoon nauwkeurige en treffende manier
in vervulling gegaan in de geschiedenis van Frankrijk.
Tijdens de Revolutie, in 1793, hoorde de wereld voor het eerst een groep
mannen die in een beschaafd land geboren en opgevoed waren, en één van de
beste Europese staten leidden, gezamenlijk hun stem verheffen om de plechtigste
waarheid die een mens kan kennen te loochenen en unaniem het geloof en de
aanbidding van God te verwerpen" (Sir Walter Scott, Life of Napoleon, vol. l,
ch. 17).
Frankrijk is het enige land ter wereld dat zich als staat openlijk heeft verzet tegen
de Schepper van het heelal en dit feit in een bewaard gebleven oorkonde heeft
laten optekenen. Er zijn altijd veel godslasteraars en ongelovigen in Engeland,
Duitsland, Spanje en elders geweest, maar Frankrijk neemt een unieke plaats in.
Het is de enige staat in de wereldgeschiedenis die bij decreet van zijn
Wetgevende Vergadering heeft verklaard dat er geen God is, waarna de hele
bevolking van de hoofdstad en de overgrote meerderheid van de rest van het
land, zowel mannen als vrouwen, met grote vreugde begonnen te dansen en te
zingen" (Blackwood's Magazine, november 1870).
Frankrijk vertoonde ook de kenmerken van Sodom. Tijdens de Franse Revolutie
waren de mensen even ontaard en verdorven als de inwoners van de steden van
de vlakte", die door God werden verwoest. De geschiedschrijvers wijzen op het
verband tussen het atheïsme en de wetteloosheid van Frankrijk, die door de
profeet waren voorzegd. Er was een nauwe band tussen de wetten die de
godsdienst afschaften en de nieuwe huwelijkswet, die bepaalde dat het huwelijk
- de heiligste verbintenis die twee mensen kunnen aangaan en tegelijk ook de
instelling die door haar duurzaamheid één van de pijlers van de samenleving is slechts een burgerlijk contract met een beperkte looptijd was dat twee mensen
naar eigen goeddunken konden aangaan en verbreken...
De vijanden van de samenleving hadden geen beter plan kunnen bedenken om
alles wat eerbaar, mooi en duurzaam is in het gezinsleven grondig te verwoesten.
Ze hadden bovendien de zekerheid dat het kwaad dat zij wilden stichten van
geslacht tot geslacht zou doorgaan... Sophie Arnoult, een actrice, die bekend
stond om haar geestige opmerkingen, noemde het huwelijk tijdens de Republiek
'het sacrament van het overspel'" (Scott, vol. 1, ch. 17).

Alwaar ook hun Here gekruisigd werd". Ook dit onderdeel van de profetie werd
door Frankrijk vervuld. Geen enkel land stond zó vijandig tegenover Christus en
nergens was het verzet tegen de waarheid zó fel en zó wreed. Frankrijk kruisigde
Christus in de persoon van zijn discipelen, die het slachtoffer werden van de
vervolgingen. Frankrijk heeft het bloed van de heiligen eeuwenlang vergoten.
Terwijl de Waldenzen op de bergen van Piémont de marteldood stierven om het
getuigenis van Jezus en om het Woord van God", ondergingen hun broeders, de
Albigenzen van Frankrijk, hetzelfde lot. In de tijd van de Hervorming waren
haar aanhangers op een barbaarse manier dood gemarteld.
Koningen en edellieden, adellijke dames en beschaafde meisjes hadden met
genoegen gekeken naar de doodsstrijd van de martelaren van Jezus. De moedige
hugenoten streden voor de heiligste rechten van de mens en hun bloed werd
vergoten na een harde strijd. De protestanten werden beschouwd als vogelvrij
verklaarden, er werd een prijs op hun hoofd gesteld en ze werden als wilde
beesten opgejaagd.
De gemeente in de woestijn" - de weinige afstammelingen van de vroegere
christenen die in de achttiende eeuw nog in Frankrijk leefden en zich in de
bergen van Zuid-Frankrijk verscholen hielden - hadden het geloof van hun
vaderen behouden. Wanneer ze 's nachts op de berghellingen of op de eenzame
heide samenkwamen, liepen ze het risico door dragonders te worden achtervolgd
en als galeislaven te worden gedeporteerd. De reinste, edelmoedigste en
intelligentste inwoners van Frankrijk werden tussen rovers en moordenaars
geketend en vreselijk gemarteld (Zie Wylie, b. 22, ch. 6).
Een menselijkere behandeling kregen zij die ongewapend en weerloos
neerknielden om te bidden en in koelen bloede werden doodgeschoten.
Honderden bejaarde mannen, weerloze vrouwen en onschuldige kinderen
werden vermoord en achtergelaten op de plaats waar ze vergaderd hadden. Als
men langs de berghellingen of door de bossen liep waar zij bijeen kwamen, was
het niets ongewoons na elke vier passen lijken op het gras of aan takken te
vinden". Hun land werd verwoest door het zwaard, de bijl en de brandstapel en
veranderde in een uitgestrekte, macabere wildernis". Deze wreedheden werden
niet bedreven... in een tijd van duisternis en onwetendheid, maar in de verlichte
tijd van Lodewijk XIV, toen de wetenschap werd bevorderd en de kunst bloeide,
toen de geestelijken aan het hof en in de hoofdstad geleerde, welsprekende
mensen waren en deden alsof ze erg zachtmoedig en liefdevol waren" (Ibid., b.

22, ch. 7).
Maar het ergste misdrijf en de afschuwelijkste satanische daad van al die
duistere eeuwen was de Bartholomeüsnacht of Parijse Bloedbruiloft. De wereld
huivert nog bij de gedachte aan die laffe, wrede aanslag. De koning van
Frankrijk gaf op aansporing van de rooms-katholieke priesters en prelaten zijn
zegen aan deze gruweldaden. Het geluid van een klok in het holst van de nacht
was het teken dat men tot de aanval moest overgaan. Duizenden protestanten die
rustig sliepen omdat ze rekenden op het erewoord van hun koning, werden uit
hun huizen gesleurd en in koelen bloede vermoord.
Zoals Christus de onzichtbare Leider was geweest die zijn volk uit de slavernij
van Egypte bevrijdde, was Satan de onzichtbare leider van zijn onderdanen bij
deze afgrijselijke moord op de martelaren. Zeven dagen lang werd het bloedbad
in Parijs voortgezet. Op de eerste drie daarvan ging men onbeschrijfelijk
barbaars te werk. De uitroeiing werd niet tot Parijs beperkt, maar werd op last
van de koning uitgebreid tot alle provincies en steden waar men protestanten kon
vinden. Men lette niet op ouderdom of geslacht. Zuigeling noch grijsaard werd
gespaard. Edellieden en boeren, oud en jong, moeder en kind werden zonder
onderscheid neergemaaid. Twee maanden duurde deze slachting in heel
Frankrijk. Zeventigduizend mensen van het puik der bevolking vonden de dood.
Toen het nieuws van het bloedbad Rome bereikte, kende de vreugde van de
geestelijkheid geen grenzen. De kardinaal van Lotharingen gaf de boodschapper
een beloning van duizend kronen. De kanonnen van St. Angelo vuurden
saluutschoten af. De klokken van alle kerktorens werden geluid. Er werden grote
vreugdevuren ontstoken. Gregorius XIII ging met een gevolg van kardinalen en
andere kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders in processie naar de kerk van de
heilige Lodewijk, waar de kardinaal van Lotharingen een Te Deum zong...
Er werd een gedenkpenning geslagen en in het Vaticaan zijn er nog drie fresco's
van Vasari die de aanslag op de admiraal, de samenzwering van de koning en het
bloedbad voorstellen. Gregorius zond Karel de Gouden Roos. Vier maanden na
de slachting... luisterde hij met genoegen naar de preek van een Franse priester...
die sprak over 'die dag van vreugde en geluk, toen de heilige vader het nieuws
ontving en in een plechtige processie God en de heilige Lodewijk ging danken.'"
(Henry White, The Massacre of St. Bartholomew, ch. 14, par. 34).
Dezelfde satanische geest die de Parijse Bloedbruiloft had geleid, organiseerde
ook de gebeurtenissen van de Revolutie. Men verklaarde dat Jezus Christus een

bedrieger was en het motto van de Franse ongelovigen was: Verpletter die
ellendeling!" Daarmee bedoelden ze Christus. Hemeltergende godslastering en
gruwelijke goddeloosheid gingen hand in hand. De gemeenste mensen en de
meest verdorven monsters van wreedheid en ontucht werden verheerlijkt. Men
bewees de grootste eer aan Satan, terwijl men Christus, de verpersoonlijking van
waarheid, zuiverheid en onbaatzuchtige liefde, kruisigde.
Het beest, dat uit de afgrond opkomt, [zal] hun de oorlog aandoen en het zal hen
overwinnen en hen doden".
De atheïstische macht die in Frankrijk heerste tijdens de Revolutie en het
Schrikbewind voerde een oorlog tegen God en zijn heilig Woord die geen
precedent heeft in de geschiedenis.
De aanbidding van de Godheid werd door de Nationale Vergadering afgeschaft.
Men verzamelde bijbels en verbrandde die in het openbaar met alle blijken van
minachting. Gods wet werd met voeten getreden. De inzettingen van de Bijbel
werden opgeheven. De wekelijkse rustdag werd afgeschaft en in plaats daarvan
werd elke tiende dag aan uitspattingen en godslastering gewijd. Doop en
communie werden verboden. Op de begraafplaatsen werden er duidelijk leesbare
borden aangebracht waarop men verklaarde dat de dood een eeuwige slaap is.
Men vond dat de vreze des Heren zó ver van het begin der wijsheid verwijderd
was dat ze in feite het begin der dwaasheid was. Alle kerkdiensten werden
verboden, met uitzondering van de diensten ter verheerlijking van de vrijheid en
het vaderland.
De constitutionele bisschop van Parijs speelde de hoofdrol in de schandelijkste
klucht die ooit ten aanschouwen van een volksvertegenwoordiging is
opgevoerd... Hij verscheen in vol ornaat en verklaarde aan de Conventie dat de
godsdienst die hij zoveel jaren had onderwezen volledig door priesters was
verzonnen en geen enkel fundament in de geschiedenis of in de gewijde
waarheid had. Hij loochende in plechtige en uitdrukkelijke bewoordingen het
bestaan van God wiens priester hij was en kondigde aan dat hij zich voortaan
zou wijden aan de verheerlijking van vrijheid, gelijkheid, deugd en zedelijkheid.
Daarna legde hij de tekenen van zijn bisschoppelijke waardigheid op tafel en
werd broederlijk omhelsd door de voorzitter van de Conventie. Verschillende
andere afvallige priesters volgden het voorbeeld van deze prelaat" (Scott, vol. 1,
ch. 17). En zij, die op de aarde wonen, zijn blijde en verheugd over hen en zullen
elkander geschenken zenden, omdat deze twee profeten hen, die op de aarde

wonen, gepijnigd hadden". Het goddeloze Frankrijk had de bestraffende stem
van de twee getuigen Gods het zwijgen opgelegd. Het woord der waarheid lag
dood in zijn straten en zij die de beperkingen en eisen van Gods wet haatten,
waren verheugd. De mensen daagden de Koning des hemels in het openbaar uit.
Zoals sommige zondaren uit het verleden vroegen ze: Hoe zou God het weten;
zou er ook wetenschap zijn bij de Allerhoogste?" (Psalm 73:11).
Met een godslasterlijke stoutmoedigheid die aan het ongelooflijke grenst zei één
van de priesters van de nieuwe orde: God, wreek je beledigde naam als je
bestaat. Ik daag je uit! Je zegt niets. Je durft niet te bulderen. Wie zal nu nog
geloven dat je bestaat?" (Lacretelle, History, vol. 11, p. 309; in Sir Archibald
Alison, History of Europe, vol. l, ch. 10). Is dit geen duidelijke echo van Farao's
woorden: Wie is de Here, naar wie ik zou moeten luisteren?" Ik ken de Here
niet!"
De dwaas zegt in zijn hart: Er is geen God" (Psalm 14:1). God zegt met
betrekking tot de vervalsers van de waarheid: Hun onzinnigheid zal aan allen
overduidelijk worden" (2 Timoteus 3:9). Kort nadat Frankrijk de eredienst van
de levende God, de Hoge en Verhevene, die in eeuwigheid troont", had
verworpen, verviel het in een verderfelijke afgodendienst en aanbad het de godin
van de Rede, verpersoonlijkt door een losbandige vrouw. Dit gebeurde onder
auspiciën van de hoogste burgerlijke en wetgevende instanties. De
geschiedschrijver zegt: In deze krankzinnige tijd was er een ceremonie die
uitmuntte door absurditeit en goddeloosheid. De deuren van de Conventie
werden geopend voor een groep muzikanten, gevolgd door leden van de
gemeenteraad, die een plechtige stoet vormden en een lied ter ere van de vrijheid
zongen. Ze begeleidden het voorwerp van hun toekomstige aanbidding: een
gesluierde vrouw, die zij de godin van de Rede noemden.
In de zaal van de Conventie werd ze met veel ceremonieel ontsluierd. Daarna
mocht ze naast de voorzitter gaan zitten. Toen zag iedereen dat het een
operazangeres was. Deze vrouw werd beschouwd als de beste
vertegenwoordigster van de Rede en werd door de Nationale Vergadering van
Frankrijk in het openbaar vereerd.
"Deze goddeloze en bespottelijke vertoning vond weerklank. Overal waar de
mensen blijk wilden geven van hun revolutionair elan werd de installatie van de
godin van de Rede herhaald en nagebootst" (Scott, vol. l,ch. 17).

De spreker die de cultus van de Rede inleidde, zei: "Wetgevers! Het fanatisme
heeft plaats moeten maken voor de Rede. Zijn doffe ogen konden de schittering
van het licht niet verdragen. Vandaag zijn wij in groten getale samengekomen
onder die gothische gewelven, die voor de eerste keer de waarheid hebben
weergalmd. Daar hebben de Fransen de enige ware eredienst - de cultus van de
Vrijheid, van de Rede - gehouden. Daar hebben we onze wensen voor de
welvaart van de wapens der republiek uitgesproken. Daar hebben we de
levenloze afgoden vervangen door de Rede, het bezielde beeld en het
meesterwerk van de natuur" (M. A. Thiers, History of the French Revolution,
vol. 2, pp. 370,371).
Toen de godin in de vergaderzaal van de Conventie kwam, nam de spreker haar
bij de hand en richtte zich tot de vergadering met de woorden: Stervelingen, beef
niet langer voor het machteloze gebulder van een God die het product is van
jullie angst. Erken voortaan geen andere godheid dan de Rede. Ik wil u
voorstellen aan haar edelste en zuiverste gestalte. Als u het niet zonder goden
kunt stellen, moet u uw offers alleen aan deze godheid brengen. Val neer voor de
doorluchtige Senaat van de Vrijheid, o Sluier van de Rede!" Nadat de godin door
de voorzitter was omhelsd, werd ze op een praalwagen geplaatst en te midden
van een zeer grote menigte naar de Notre Dame gebracht om de plaats van de
Godheid in te nemen. Daar werd ze op het hoogaltaar geplaatst en door alle
aanwezigen aanbeden" (Alison, vol. 1, ch. 10).
Kort daarna werd de Bijbel in het openbaar verbrand. Het Volksgenootschap van
het Museum" drong de vergaderzaal van de gemeenteraad binnen en riep uit:
Vive la Raison!", terwijl ze de half verbrande overblijfselen van verschillende
boeken, zoals brevieren, missalen en het Oude en Nieuwe Testament, op een stok
in de lucht hielden. Volgens de voorzitter boetten ze in een groot vuur voor al de
dwaasheden waartoe ze de mensen hadden aangezet" (Journal of Paris, 1873, no.
318. geciteerd in Buchez-Roux, Collection of Parliamentary History, vol. 30, pp.
200,201).
Het pausdom was begonnen met het werk dat het atheïsme nu aan het voltooien
was. De sociale, politieke en godsdienstige toestanden die Frankrijk razendsnel
naar de afgrond meesleurden, waren te wijten aan het beleid van Rome. Auteurs
schrijven de gruwelen en uitspattingen van de Revolutie toe aan de Kroon en aan
de Kerk (Zie Aanhangsel onder 'Het Schrikbewind') In feite zijn ze echter
volledig te wijten aan de rooms-katholieke kerk.

Het pausdom heeft de geest van de koningen vergiftigd en de Hervorming
afgeschilderd als de vijand van de kroon en als de twistappel die rampzalig zou
zijn voor de vrede en de eendracht in het rijk. Rome heeft de barbaarse
wreedheden en de verschrikkelijke onderdrukking die van de kroon uitgingen
geïnspireerd.
De Bijbel bracht echter vrijheid. Overal waar men het evangelie aannam, werden
de geesten van de mensen bevrijd. Ze verbraken de ketenen van onwetendheid,
zonde en bijgeloof. Ze begonnen te denken en te handelen als mensen. De
vorsten merkten dit en vreesden dat dit het eind van hun despotisch bewind zou
kunnen zijn.
Rome was er vlug bij om hun angst en afgunst aan te wakkeren. In 1525 zei de
paus aan de regent van Frankrijk: Deze waanzin [het protestantisme] zal de
godsdienst niet alleen in verwarring brengen en vernietigen, maar het zal ook
alle vorsten, edellieden, wetten, rangen en standen te niet doen" (G. de Félice,
History of the Protestants of France, b. 1, ch. 2, par. 8).
Enkele jaren nadien waarschuwde de pauselijke nuntius de koning: Sire, laat u
niet misleiden. De protestanten zullen zowel het burgerlijke als het kerkelijke
gezag omverwerpen. De troon loopt evenzeer gevaar als het altaar.. De invoering
van een nieuwe godsdienst gaat altijd gepaard met de invoering van een nieuwe
staatsvorm" (D'Aubigné, History of the Reformation in Europe in the Time of
Calvin, b. 2, ch. 36).
Theologen deden een beroep op de vooroordelen van de massa. Ze beweerden
dat het protestantisme de mensen verleidt tot nieuwlichterij en dwaasheid; het
berooft de koning van de toegewijde liefde van zijn onderdanen en vernietigt
Kerk en Staat". Op deze manier slaagde Rome erin Frankrijk tegen de
Hervorming op te hitsen. Het zwaard van de vervolgingen werd voor de eerste
keer in Frankrijk getrokken om de troon veilig te stellen, de adel te beschermen
en de wetten te handhaven" (Wylie, b. 13, ch. 4). De leiders van het land konden
niet vermoeden welke noodlottige gevolgen zo'n beleid zou hebben. De leer van
de Bijbel zou de mensen de beginselen van gerechtigheid, matigheid, waarheid,
rechtvaardigheid en weldadigheid, die de basis van de nationale welvaart zijn,
hebben bijgebracht. Gerechtigheid verhoogt een volk". Door gerechtigheid wordt
de troon bevestigd" (Spreuken 14:34; 16:12). En de vrucht der gerechtigheid zal
vrede zijn, de uitwerking der gerechtigheid rust en veiligheid tot in eeuwigheid"
(Jesaja 32:17). Wie Gods wet gehoorzaamt, zal zeker ook de wetten van zijn

land eerbiedigen en gehoorzamen.
Wie God vreest, zal de koning eren bij de uitoefening van alle vormen van
rechtvaardig en rechtmatig gezag. Maar het ongelukkige Frankrijk verbood de
Bijbel en verbande zijn discipelen. Eeuwenlang werden integere, intelligente en
moreel hoogstaande mensen die de moed hadden voor hun overtuiging uit te
komen en voor de waarheid wilden lijden als galeislaven gebruikt, levend
verbrand of mishandeld in gevangenissen. Duizenden en nog eens duizenden
vluchtten naar het buitenland. Tweehonderdvijftig jaar na het begin van de
Hervorming was dit nog zo.
In deze lange periode heeft bijna elke generatie de discipelen van het evangelie
uit Frankrijk zien vluchten om te ontkomen aan de waanzinnige woede van hun
vervolgers. Ze verrijkten de landen waar ze een toevlucht vonden met hun
intelligentie, kunstzin, werklust en orde, waarin ze over het algemeen bijzonder
uitblonken. Naarmate ze andere landen met hun talenten rijker maakten, werd
Frankrijk armer. Als alle vluchtelingen in Frankrijk waren gebleven, als de
kennis van de ballingen gedurende deze driehonderd jaar was gebruikt om de
landbouw te verbeteren, als hun vakbekwaamheid tijdens deze drie eeuwen was
gebruikt om Frankrijks fabrieken te vervolmaken, als hun creativiteit en hun
analytische geest de letterkunde hadden verrijkt en de wetenschap hadden
bevorderd, als hun wijsheid de instellingen van Frankrijk had geleid, als hun
moed was gebruikt in de strijd, als hun rechtvaardigheid gestalte had gegeven
aan de wetten van het land en als de godsdienst van de Bijbel de intelligentie van
het volk had gescherpt en hun geweten had gevormd, zou Frankrijk vandaag een
prachtig, groot, welvarend en gelukkig land en een toonbeeld voor alle volken
zijn!"
Maar door hun blind en onverbiddelijk fanatisme werden alle integere mensen,
alle voorvechters van orde en alle oprechte verdedigers van de troon van zijn
grondgebied verjaagd. De mannen die hun land eer en roem zouden hebben
bezorgd, moesten kiezen tussen de brandstapel of verbanning. Dit leidde tot de
volledige ondergang van de staat. Men kon op de duur het geweten van de
mensen niet meer aan banden leggen, geen gelovigen meer naar de brandstapel
brengen, geen patriotten meer verbannen" (Wylie, b. 13, ch. 20). Het droevige
resultaat was de Revolutie met al haar verschrikkingen.
Na de vlucht van de hugenoten was er in Frankrijk een algemene crisis.
Bloeiende industriesteden kwijnden weg. Vruchtbare landbouwgebieden

veranderden in een woestenij. Op een periode van ongekende bloei volgden
intellectueel en moreel verval. Parijs werd één groot armenhuis. Bij het
uitbreken van de Revolutie waren er naar schatting tweehonderdduizend paupers
die op staatskosten leefden. Alleen de jezuïeten waren voorspoedig in dit
kwijnende land en heersten met ijzeren hand over kerken, scholen,
gevangenissen en galeien". Het evangelie zou de oplossing hebben gebracht voor
de politieke en sociale problemen die de geestelijkheid, de koning en de
wetgevers boven het hoofd waren gegroeid en die leidden tot anarchie en ondergang. Onder het bewind van Rome had het volk de nuttige lessen van Jezus over
offervaardigheid en onbaatzuchtige liefde uit het oog verloren. Ze hadden het
beoefenen van zelfverloochening voor het welzijn van anderen afgeleerd. De
rijken werden niet gestraft voor de onderdrukking van de armen en de armen
zagen geen mogelijkheid om aan slavernij en vernedering te ontkomen. De
zelfzucht van de rijken en machtigen werd steeds duidelijker en erger. De
schraapzuchtige, immorele adel had de boerenstand eeuwenlang uitgeperst. De
rijken buitten de armen uit en de armen haatten de rijken.
In verschillende provincies was het land volledig in bezit van de adel en waren
de boeren slechts pachters die aan de willekeur van de landeigenaren waren
overgeleverd en hun buitensporige eisen moesten nakomen. De burgerij en de
volksklasse moesten de hoge rijks- en kerkbelastingen betalen om te voorzien in
het onderhoud van adel en geestelijkheid.
Het plezier van de adel was de hoogste wet. De boeren en landarbeiders mochten
van honger sterven. Het kon hun verdrukkers niets schelen.. Het volk behoorde
alleen oog te hebben voor de belangen van de pachtheer. De boeren moesten
voortdurend zwoegen en zagen geen oplossing voor hun ellende. Als ze ooit
durfden te klagen, werden hun klachten met onverholen minachting van de hand
gewezen. Als een boer een proces tegen een edelman aanhangig maakte, gaf de
rechter de edelman altijd gelijk. De justitie was bovendien door en door corrupt.
De gekste grillen van de aristocratie hadden in dit verdorven systeem kracht van
wet. Van de belastingen die de burgerlijke overheid en de geestelijkheid aan het
volk oplegden, kwam nog niet de helft terecht in de schatkist van de koning of
van de kerk. De rest werd gebruikt om hun uitspattingen te bekostigen. De
mensen die hun medeburgers op deze manier uitbuitten, hoefden nota bene geen
belasting te betalen en hadden krachtens de wet of het gewoonterecht toegang tot
alle staatsambten.
De bevoorrechte standen telden honderdvijftigduizend leden. Om hun verspilling

te bekostigen, waren miljoenen veroordeeld tot een uitzichtloos en miserabel
leven". (Zie Aanhangsel onder 'De Volksmassa en de Bevoorrechte Standen').
Het hof gaf zich over aan weelde en losbandigheid. Het volk wantrouwde de
leiders. Alles wat de regering deed, vonden zij verdacht, opportunistisch en
zelfzuchtig. Vóór de Revolutie werd de troon meer dan vijftig jaar bezet door
Lodewijk XV, die zelfs in die goddeloze tijd bekend stond als een vadsige,
lichtzinnige en zinnelijke koning. Men hoefde geen profeet te zijn om te
voorspellen dat de combinatie van een ontaarde, wrede aristocratie, een
verpauperde, domme volksmassa, een chronisch lege schatkist en een wanhopig
volk op korte termijn zou leiden tot een verschrikkelijke uitbarsting.
Wanneer de raadgevers de koning waarschuwden, zei hij altijd: Probeer de boel
maar te laten draaien zolang ik leef. Wat er na mijn dood gebeurt, laat me koud".
Ze drongen tevergeefs aan op hervormingen. Hij zag wel dat het mis liep, maar
had niet de moed of de wilskracht om het tij te doen keren. De ondergang die
Frankrijk te wachten stond, werd heel goed voorspeld door zijn onverschillig,
egoïstisch antwoord: Après moi le déluge!" (Na mij de zondvloed). Rome had op
de afgunst van de koningen en leidende standen gespeculeerd om hen aan te
sporen het volk te knechten. Ze wist dat de staat daardoor verzwakt zou worden
en hoopte op die manier zowel de leiders als het volk tot haar slaven te maken.
Rome wist heel goed dat dit het best kon gebeuren als ze hun zielen ketende en
als ze hun elk verlangen naar vrijheid ontnam. Haar morele slavernij was
duizend maal erger dan haar lichamelijke folteringen. De mensen werden
beroofd van de Bijbel en waren overgeleverd aan fanatisme en egoïsme. Ze
waren dom, bijgelovig en door en door verdorven, zodat ze helemaal niet in staat
waren zichzelf te besturen.
Maar het gevolg van dit alles was heel anders dan Rome zich had voorgesteld;
de massa bleef haar dogma's niet blindelings gehoorzamen, maar veranderde in
een bende atheïsten en revolutionairen. Ze beschouwden het rooms-katholicisme
als priesterbedrog en verwierpen het. Ze beschouwden de geestelijkheid ook als
uitbuiters. Ze kenden maar één god; de god van Rome. Haar leer was hun
godsdienst. Ze beschouwden haar schraapzucht en wreedheid als het logische
gevolg van de Bijbel en moesten er niets van hebben.
Rome had het karakter van God verkeerd voorgesteld en had Gods eisen
veranderd. Het resultaat daarvan was dat men de Bijbel en zijn Schrijver
verwierp. Ze had - zogenaamd uit eerbied voor de Schrift - een blind vertrouwen

in haar dogma's geëist. Als reactie daarop verwierpen Voltaire en zijn
geestverwanten Gods Woord volledig en verspreidden overal het gif van het
ongeloof.
Rome had het volk onder haar ijzeren hiel vermorzeld. De ontaarde, verdierlijkte
massa maakte toen een eind aan haar tirannie en verwierp alle beperkingen. Ze
waren woedend op het mooi klinkende bedrog waar ze zó lang naar geluisterd
hadden en verwierpen waarheid en leugen. De slaven van de zonde kenden geen
verschil tussen vrijheid en bandeloosheid en waren dolblij om hun zogenaamde
bevrijding.
Bij het uitbreken van de Revolutie kreeg het volk met toestemming van de
koning een groter aantal vertegenwoordigers dan dat van de adel en de
geestelijkheid samen. Ze hadden dus een numeriek overwicht, maar konden niet
met wijsheid en zelfbeheersing te werk gaan. Ze wilden het onrecht dat ze
hadden geleden zo vlug mogelijk herstellen en de samenleving een heel andere
structuur geven. De woedende volksmenigte was verbitterd over de lange reeks
onrechtvaardigheden. Ze wilden een eind maken aan de ondraaglijke ellende en
wilden zich ook wreken op de mensen die ze als hun uitbuiters beschouwden. De
verdrukten zetten de lessen die ze tijdens de tirannie hadden geleerd zelf in de
praktijk om en werden op hun beurt verdrukkers.
Het resultaat van de verkeerde beslissingen van dit ongelukkige land was een
ongehoord bloedbad. De gevolgen van de onderwerping aan de tirannieke macht
van Rome waren verschrikkelijk. Waar Frankrijk op aansporing van Rome de
eerste brandstapel bij het begin van de Hervorming had opgericht, plaatste de
Revolutie haar eerste guillotine.
Op dezelfde plaats waar de eerste protestantse martelaren in de zestiende eeuw
levend werden verbrand, werden de eerste slachtoffers in de achttiende eeuw
onthoofd. Door de verwerping van het evangelie, dat de oplossing voor zijn
problemen zou zijn geweest, opende Frankrijk de deur voor het ongeloof en de
ondergang. Toen men de beperkingen van Gods wet had afgewezen, ontdekte
men dat de wetten van de mens de machtigste vloedgolf van menselijke
hartstochten onmogelijk in bedwang konden houden. Het land viel ten prooi aan
opstand en wetteloosheid.
De oorlog tegen de Bijbel luidde een tijdperk in dat in de wereldgeschiedenis
bekend staat als het Schrikbewind. Vrede en geluk werden uit de huizen en de

harten van de mensen gebannen. Niemand was nog veilig. Wie vandaag
triomfeerde, werd morgen verdacht en veroordeeld. Geweld en wellust waren
schering en inslag.
De koning, de geestelijkheid en de adel waren overgeleverd aan de wreedheden
van een waanzinnig opgewonden massa. Hun wraakzucht werd door de
terechtstelling van de koning nog aangewakkerd. Zij die het doodvonnis over
hem hadden uitgesproken, werden niet lang na hem ook naar het schavot
gebracht.
Er werd besloten om iedereen die verdacht werd van antirevolutionaire
sympathieën af te slachten. De gevangenissen waren stampvol. Soms waren er
meer dan tweehonderdduizend gevangenen. De steden van het rijk waren oorden
van verschrikking. De verschillende revolutionaire partijen bestreden elkaar en
Frankrijk werd een groot slagveld waar woedende menigten hun lusten konden
botvieren.
,,In Parijs volgden de opstanden elkaar in snel tempo op. De bevolking was
verdeeld in een aantal kampen, die hun zinnen slechts schenen te zetten op
eikaars uitroeiing". Tot overmaat van ramp raakte Frankrijk verwikkeld in een
lange, verwoestende oorlog tegen de grote mogendheden van Europa. Het land
was bijna bankroet, het leger eiste achterstallige soldij op, de Parijsenaars leden
honger, de provincies werden door bandieten onder de voet gelopen en de
beschaving moest plaats maken voor anarchie en ontucht".
Het volk had de wreedheden en martelingen waar Rome zich zo vaak aan had
bezondigd, maar al te goed onthouden. Eindelijk kon er worden afgerekend. Nu
werden de discipelen van Jezus niet in kerkers geworpen of op brandstapels
verbrand. Zij waren lang geleden vermoord, of gevlucht. Het wrede Rome
voelde nu de dodelijke macht van hen die zij had opgeleid tot sadistische
moordenaars.
De geestelijkheid van Frankrijk had anderen eeuwenlang vervolgd. Nu was het
haar beurt om buitengewoon wreed behandeld te worden. De schavotten dropen
van het bloed van priesters. De galeien en gevangenissen die eens werden
gebruikt voor de hugenoten, werden nu vol gepropt met hun vervolgers. Roomskatholieke geestelijken werden aan banken vastgeketend om te roeien. Ze
ondervonden de ellende die hun kerk de zachtmoedige ketters zonder scrupules
had aangedaan, nu aan den lijve". (Zie Aanhangsel onder 'Vergelding')

Toen kwamen de dagen dat de meest barbaarse wetten door de meest barbaarse
rechtbanken werden toegepast. Niemand kon zijn buren groeten of bidden
zonder het gevaar te lopen een misdaad te begaan waardoor hij terechtgesteld
kon worden. Overal lagen er spionnen op de loer.
Elke morgen werden er mensen aan de lopende band onthoofd met de guillotine.
De gevangenissen waren zo vol als het ruim van een slavenschip. Het bloed
stroomde door de riolen naar de Seine..... Terwijl de slachtoffers op karren door
de straten van Parijs werden gereden en naar de plaats van hun terechtstelling
werden gebracht, gingen de proconsuls die door het Comité du Salut Public"
naar de verschillende departementen waren gestuurd zich te buiten aan
wreedheden die zelfs in Parijs onbekend waren. De valbijl werkte niet snel
genoeg om alle gevangenen binnen de gewenste tijd af te slachten. Lange rijen
veroordeelden werden met kruit en lood neergemaaid. Men liet de slachtoffers
ook massaal verdrinken door gaten te maken in de bodem van stampvolle boten.
De stad Lyon werd volledig uitgemoord. In Atrecht werd zelfs de wrede genade
van een vlugge dood aan de gevangenen ontzegd. Langs de Loire - van Saumur
tot aan de zee - deden kraaien en wouwen zich te goed aan de afgrijselijk
verstrengelde naakte lijken. Men lette niet op geslacht of ouderdom. Honderden
jongens en meisjes van een jaar of zeventien werden door deze bloeddorstige
regering vermoord. Zuigelingen werden van hun moeders borst weggerukt en
van spies tot spies langs de jacobijnse gelederen geworpen (Zie Aanhangsel
onder 'De Gruwelen tijdens het Schrikbewind') In de korte tijdspanne van tien
jaar stierven talloze mensen een vreselijke dood.
Voor Satan verliep alles naar wens. Hij had eeuwenlang aan de voorbereiding
van deze gebeurtenissen gewerkt. Hij is voortdurend uit op misleiding en
volhardt in zijn pogingen de mensen ongeluk en ellende te brengen. Hij wil Gods
meesterwerken ontluisteren en bezoedelen. Altijd wil hij Gods liefde en
barmhartigheid tegenwerken en op die manier de hemelbewoners verdriet
aandoen. Dan verblindt hij de mensen waardoor ze God de schuld geven van
Satans werk en doen alsof al deze ellende het gevolg is van de plannen van de
Schepper.
Wanneer zij die door zijn wrede macht ontaard en verdierlijkt zijn, zich hebben
vrij gevochten, zet hij hen aan tot uitspattingen en gruweldaden. Tirannen en

verdrukkers maken dan van de gelegenheid gebruik om er eens goed de nadruk
op te leggen dat anarchie het logische gevolg is van de vrijheid.
Satan zorgt altijd voor een nieuwe vermomming voor zijn dwalingen wanneer de
mensen ze in hun oude gedaante als zodanig hebben herkend. De nieuwe vorm
wordt door velen even gretig aangenomen als de oude. Toen het volk het roomskatholicisme had ontmaskerd en hij dat middel niet meer kon gebruiken om hen
Gods wet te laten overtreden, maakte hij hun wijs dat elke vorm van godsdienst
bedrog is en dat de Bijbel een verzameling fabels is. Door de verwerping van
Gods wet konden ze zich ongebreideld overgeven aan de ongerechtigheid.
De fatale fout die zoveel ellende over de inwoners van Frankrijk bracht, was de
miskenning van deze ene grote waarheid dat vrijheid slechts mogelijk is binnen
de grenzen van Gods wet. Och, dat gij naar mijn geboden luisterdet; dan zou uw
vrede zijn als een rivier en uw gerechtigheid als de golven der zee". De
goddelozen, zegt de HERE, hebben geen vrede". Maar wie naar mij luistert, zal
gerust wonen, beveiligd tegen de verschrikking van het onheil" (Jesaja 48:18,22;
Spreuken 1:33).
Atheïsten, ongelovigen en afvalligen kunnen zich tegen Gods wet verzetten en
haar hekelen, maar de gevolgen van hun opvattingen bewijzen dat het welzijn
van de mens afhangt van zijn gehoorzaamheid aan de goddelijke voorschriften.
Zij die deze les niet uit het Woord van God willen leren, moeten maar naar de
geschiedenis van de volken kijken. Toen Satan de mensen door de bemiddeling
van de rooms-katholieke kerk tot ongehoorzaamheid aanzette, hield hij zichzelf
zó goed op de achtergrond en camoufleerde hij zijn activiteiten zó deskundig dat
ze niet eens beseften dat hun ontaarding en ellende het gevolg waren van hun
overtredingen. Anderzijds werd zijn macht door de werking van Gods Geest
zodanig geneutraliseerd dat zijn plannen niet tot volle rijpheid konden komen.
De mensen zagen geen verband tussen oorzaak en gevolg en ontdekten de
oorsprong van hun ellende niet. Tijdens de Franse Revolutie werd Gods wet
echter openlijk aan de kant gezet door de Nationale Vergadering en gedurende
het daarop volgende Schrikbewind kon iedereen oorzaak en gevolg duidelijk
onderscheiden.
Toen Frankrijk God openlijk verwierp en de Bijbel afzwoer, waren de
goddelozen en de geesten der duisternis blij dat ze hun doel - een rijk dat bevrijd
was van de beperkingen van Gods wet - eindelijk hadden bereikt. Omdat het
vonnis over de boze daad niet aanstonds voltrokken wordt, daarom is het hart der

mensenkinderen in hen begerig om kwaad te doen" (Prediker 8:11).
De overtreding van een goede en rechtvaardige wet leidt echter onvermijdelijk
tot ellende en ondergang. Hoewel hun straf niet direct op hun wetsovertreding
volgde, werkten ze toch aan hun eigen ondergang. Ze hadden door hun
eeuwenlange afvalligheid en misdadigheid de gramschap opgestapeld tegen de
dag der vergelding. Toen de maat van hun ongerechtigheid vol was, ontdekten de
verachters van God hoe verschrikkelijk het is wanneer Gods geduld is uitgeput.
Maar het was te laat.
De bescherming van de Heilige Geest, die de wrede macht van Satan aan banden
legt, werd grotendeels teruggetrokken zodat hij die slechts behagen schept in de
ellende van de mens zijn gang kon gaan. Zij die de rebellie hadden verkozen,
moesten daar de gevolgen van dragen tot het land overspoeld werd door
gruwelen die te vreselijk zijn om te worden beschreven.
Uit verwoeste gewesten en vernielde steden werd een vreselijk geroep, een
angstkreet, gehoord. Het was alsof Frankrijk door een aardbeving was geschokt.
Godsdienst, wet en orde, gezin, kerk en staat werden alle ter aarde geworpen
door de goddeloze hand die zich tegen Gods wet had opgeheven. De
Spreukendichter kreeg gelijk: De goddeloze komt door zijn goddeloosheid ten
val". Daarom is het hart der mensenkinderen in hen begerig om kwaad te doen,
daar een zondaar honderdmaal kwaad doet en toch lang leeft. Nochtans weet ik,
dat het de godvrezenden wel zal gaan, omdat zij voor Hem vrezen; de goddeloze
daarentegen zal het niet welgaan" (Spreuken 11:5; Prediker 8:12,13). Omdat zij
de kennis hebben gehaat en de vreze des HEREN niet hebben verkozen zullen
zij eten van de vrucht van hun wandel en verzadigd worden van hun raadslagen"
(Spreuken 1:29,31). Gods getrouwe getuigen, die werden gedood door de
godslasterlijke macht die uit de afgrond opkomt", zouden niet lang zwijgen,
want na [die] drie en een halve dag voer een levensgeest uit God in hen en zij
gingen op hun voeten staan en grote vrees viel op (allen), die hen
aanschouwden" (Openbaring 11:11).
In 1793 had de Nationale Vergadering de christelijke godsdienst afgeschaft en de
Bijbel verboden. Drieëneenhalf jaar later nam dezelfde instelling een resolutie
aan waarbij deze decreten werden ingetrokken en de Bijbel weer werd aanvaard.
De wereld was verbijsterd over de omvang van het kwaad dat op de verwerping
van de Bijbel was gevolgd en erkende de noodzaak van het geloof in God en in
zijn Woord als de grondslag van deugd en zeden. God zegt: Wie hebt gij

gehoond en gelasterd, en tegen wie de stem verheven en uw ogen trots
opgeslagen? Tegen de Heilige Israëls!" (Jesaja 37:23). Daarom zie, Ik laat hen
ditmaal gewaarworden, Ik laat hen gewaarworden mijn hand en mijn kracht, en
zij zullen weten, dat mijn naam is: HERE" (Jeremia 16:21).
De profeet zegt over de twee getuigen ook: En zij hoorden een luide stem uit de
hemel tot hen zeggen: Klimt hierheen op! En zij klommen naar de hemel op in
een wolk, en hun vijanden aanschouwden hen" (Openbaring 11:12). Nadat
Frankrijk de twee getuigen Gods bestreden had, werden ze als nooit tevoren
geëerd. In 1804 werd het Brits en Buitenlands Bijbelgenootschap georganiseerd.
Het werd op het vasteland van Europa gevolgd door gelijkwaardige instellingen
met vele afdelingen.
In 1816 werd het Amerikaans Bijbelgenootschap opgericht. Toen het Brits
Bijbelgenootschap werd opgericht, werd de Bijbel in vijftig talen gedrukt en
verspreid. Sindsdien is de Schrift in vele honderden talen en dialecten vertaald.
(Zie Aanhangsel onder 'De verspreiding van de Bijbel').
Vijftig jaar vóór 1792 had men maar weinig belangstelling voor buitenlandse
zending. Er werden geen nieuwe zendingsgenootschappen opgericht en er waren
maar weinig kerken die het christendom in heidense landen wilden verspreiden.
Tegen het einde van de achttiende eeuw kwam daar echter een ingrijpende
verandering in. De mensen waren het rationalisme beu en werden zich bewust
van de noodzaak van Gods openbaring en een persoonlijke geloofservaring.
Vanaf dat ogenblik nam de buitenlandse zending een ongekende vlucht. (Zie
Aanhangsel onder 'Buitenlandse Zending').
Verbeteringen in de drukprocédés hebben de verspreiding van de Bijbel enorm
bevorderd. De snellere verbindingen tussen verschillende landen, het wegvallen
van oude barrières van vooroordeel en nationalisme en het verlies van de
wereldlijke macht van de paus hebben de weg geëffend voor het Woord van
God. Daardoor kon de Bijbel ongehinderd in de straten van Rome worden
verkocht. De Heilige Schrift heeft nu alle bewoonde gebieden van de aarde
bereikt.
De ongelovige Voltaire zei eens vol trots: Ik heb meer dan genoeg van de
bewering dat twaalf mannen het christendom hebben gesticht. Ik zal bewijzen
dat er maar één man nodig is om het te niet te doen. Voltaire is nu al twee
eeuwen dood. Miljoenen hebben deelgenomen aan de strijd tegen de Bijbel.

Maar waar er in Voltaires tijd honderd exemplaren van het Woord van God
waren, zijn er nu tienduizend, ja honderdduizend. Eén van de hervormers zei: De
Bijbel is het aambeeld dat al veel hamers heeft versleten". God zegt: Elk wapen
dat tegen u gesmeed wordt, zal niets uitrichten en elke tong die zich voor het
gericht tegen u keert zult gij in het ongelijk stellen" (Jesaja 54:17).
Het woord van onze God houdt eeuwig stand". Betrouwbaar zijn al zijn bevelen,
vastgesteld voor immer en altoos, volbracht in waarheid en oprechtheid" (Jesaja
40:8; Psalm 111:7,8). Alles wat op het gezag van de mens is gebouwd, zal
worden vernietigd, maar wat op de rots van Gods onveranderlijk Woord is
gebouwd, houdt eeuwig stand.

16 - De Pilgrim Fathers
De Engelse hervormers hadden de leer van de kerk van Rome wel verworpen,
maar namen toch veel vormen van de rooms-katholieke eredienst over. Hoewel
ze het gezag en de geloofsbelijdenis van Rome afwezen, werden vele roomse
gebruiken en ceremoniën in de anglicaanse liturgie overgenomen. Ze zeiden dat
dit geen geloofspunten waren en beweerden dat hoewel deze riten niet
uitdrukkelijk door de Schrift werden opgelegd en dus niet tot de
grondwaarheden behoorden, ze toch niet gevaarlijk waren, aangezien de Bijbel
ze niet verbood. Ze waren van mening dat de naleving van deze vormen de kloof
tussen de kerken van de Reformatie en de kerk van Rome zou overbruggen en ze
dachten ook dat rooms-katholieken het protestantisme daardoor makkelijker
zouden aannemen.
De conservatieven en opportunisten vonden deze argumenten overtuigend. Maar
niet iedereen dacht er zo over. Het feit dat deze gebruiken de kloof tussen Rome
en de Reformatie zouden overbruggen" (Martyn, vol. 5, p. 22) was volgens
anderen een overtuigend argument tegen het behoud van deze gebruiken. Ze
beschouwden ze als tekenen van de slavernij waar ze van verlost waren en waar
ze zich op geen enkele voorwaarde nog aan zouden onderwerpen. Ze vonden dat
God de vorm van zijn eredienst had vastgesteld en dat de mensen niet het recht
hadden naar eigen goeddunken daar iets aan te veranderen. De grote afval begon
toen de mens het gezag van God door dat van de kerk wilde vervangen. Rome
schreef de mensen eerst voor wat God niet had verboden en eindigde met het
verbieden van inzettingen die Hij uitdrukkelijk had bevolen.
Velen verlangden oprecht naar de zuiverheid en eenvoud van de eerste gemeente.
Ze beschouwden vele van de gevestigde gebruiken van de anglicaanse kerk als
een dieptepunt van afgodendienst en konden onmogelijk in geweten aan haar
eredienst deelnemen. De kerk werd echter door de burgerlijke overheid
beschermd en was buitengewoon onverdraagzaam tegenover andersdenkenden.
De mensen waren wettelijk verplicht haar kerkdiensten bij te wonen en alle
andere godsdienstige bijeenkomsten waren ten strengste verboden. Op het
bijwonen daarvan stond gevangenis, verbanning en de doodstraf.
Aan het begin van de zeventiende eeuw zei de nieuwe koning van Engeland dat
hij vastbesloten was de puriteinen tot gehoorzaamheid te dwingen. Als ze daar

niet op in gingen, zou hij er wel voor zorgen dat ze uit het land werden
verdreven, of nog erger" (George Bancroft, History of the United States of
America, pt. l, ch. 12, par. 6). Ze werden als wilde dieren opgejaagd, vervolgd en
gevangen genomen. Ze hadden geen hoop op betere tijden. Velen kwamen dan
ook tot de conclusie dat Engeland nooit meer veilig zou zijn voor degenen die
God volgens hun geweten wilden dienen" (J.G. Palfrey, History of New
England, ch. 3, par. 43).
Sommigen besloten tenslotte naar Holland te vluchten. Ze hadden moeilijkheden
doorstaan, materieel verlies geleden en waren in gevangenissen terecht
gekomen. Men had ze tegengewerkt en verraden, maar dankzij hun standvastige
volharding behaalden ze tenslotte toch de overwinning en vonden een veilig
onderkomen in de gastvrije Republiek der Verenigde Nederlanden. Bij hun
vlucht hadden ze hun huizen, bezittingen en bestaansmiddelen achtergelaten. Ze
waren vreemdelingen in een vreemd land en leefden onder mensen met een
andere taal en met andere zeden en gewoonten. Ze moesten hun brood verdienen
door het uitoefenen van nieuwe beroepen. Mannen van middelbare leeftijd die
hun leven lang op het land hadden gewerkt, moesten noodgedwongen een vak
leren. Maar ze aanvaarden enthousiast de uitdaging en verspilden geen tijd door
luiheid of zelfbeklag.
Hoewel ze vaak armoede kenden, dankten ze God voor de zegeningen die Hij
hun in zijn goedheid had geschonken en waren blij dat ze hun geloof in vrijheid
mochten belijden. Ze wisten dat ze pelgrims waren en hechtten geen grote
waarde aan aardse dingen, maar richtten hun blik naar de hemel, hun vaderland,
en vonden troost" (Bancroft, vol. l, ch. 12,par. 15). Ondanks verbanning en
ontberingen groeiden ze in geloof en liefde. Zij vertrouwden op Gods beloften
en Hij kwam hen steeds te hulp in hun nood. Toen God hun een land aanwees
aan de andere kant van de oceaan, waar ze een eigen staat konden stichten en
hun kinderen de kostbare erfenis van de godsdienstvrijheid konden nalaten,
sloegen ze zonder aarzelen het pad in dat God voor hen gekozen had.
God had de beproevingen toegelaten om zijn volk voor te bereiden op de
verwezenlijking van het plan dat Hij met hen had. De gemeente was vernederd,
opdat ze weer verhoogd zou kunnen worden. God stond op het punt zijn macht
te gebruiken om de wereld voor de zoveelste maal te bewijzen dat Hij degenen
die hun vertrouwen in Hem stellen, niet in de steek laat. Hij leidde de
omstandigheden zó dat de woede van Satan en de plannen van slechte mensen
zouden bijdragen tot Gods eer en zijn volk in veiligheid zouden brengen.

Vervolging en verbanning openden de weg naar de vrijheid.
Toen de puriteinen zich verplicht zagen niet langer deel uit te maken van de
anglicaanse kerk sloten zij een plechtig verbond: ze wilden als Gods vrije
kinderen met zijn allen wandelen op alle wegen die Hij hun had gewezen en zou
wijzen" (J. Brown, The Pilgrim Fathers, p. 74).
De Pilgrim Fathers hadden de ware geest van de Hervorming en kenden het
grondbeginsel van het protestantisme. Met deze geest bezield vertrokken de
Pelgrims uit Holland om een nieuw bestaan in de Nieuwe Wereld op te bouwen.
God leidde alles zó dat John Robinson, hun predikant, niet met hen vertrok. Hij
sprak de ballingen bij hun vertrek echter wel toe: Broeders, binnenkort gaan we
uit elkaar en God alleen weet of ik jullie ooit zal terugzien. Maar wat Hij ook
beslist, het is altijd goed. Ik wil jullie echter voor God en zijn heilige engelen
zeggen dat jullie mij alleen mogen volgen in datgene waarin ik Christus heb
gevolgd. Als God jullie iets door één van zijn andere boodschappers openbaart,
moeten jullie even bereid zijn het te aanvaarden als de waarheid die ik jullie
verkondigd heb. Ik ben er immers van overtuigd dat God nog meer waarheid en
licht in zijn heilig Woord voor ons heeft (Martyn, vol. 5, p. 70).
Ik betreur de geestelijke toestand van de protestantse kerken ten zeerste. Ze
hebben enkele belangrijke hervormingen ingevoerd, maar willen nu niet verder
gaan dan hun voorgangers. De lutheranen willen geen stap verder zetten dan
Luther... Zoals u heeft kunnen vaststellen zijn de calvinisten blijven staan op de
plaats waar de grote hervormer, die ook niet alles heeft ingezien, was gekomen.
Dit is erg jammer, want deze hervormers waren in hun tijd wel brandende
lampen, maar hebben niet al het licht van God ontvangen. Als ze nu leefden,
zouden ze zeker bereid zijn nog meer licht aan te nemen" (D. Neal, History of
the Puritans, vol. 1, p. 269). Denk aan uw verbond met de gemeente. U heeft
beloofd te zullen wandelen op alle wegen die God ons toont of nog zal tonen.
Denk aan uw belofte en aan uw verbond met God en met uw broeders. U heeft
beloofd dat u al het licht en al de waarheid uit zijn geschreven Woord zult
aannemen. Maar let vooral op hetgeen u als waarheid aanneemt. Vergelijk het
met andere teksten voordat u het aanvaardt, want het is gewoon ondenkbaar dat
het christendom, dat nog maar pas uit de dichte geestelijke duisternis komt, nu al
tot de volmaakte kennis der waarheid is gekomen" (Martyn, vol. 5, pp. 70,71).
De Pelgrims trotseerden de gevaren van de lange zeereis en de ontberingen en
gevaren van onontgonnen gebieden omdat ze de gewetensvrijheid op prijs

stelden. Ze waren bereid deze prijs te betalen om met Gods zegen in Amerika de
grondslagen te leggen voor een groot land. Ondanks hun oprechtheid en
godsvrucht hadden de Pelgrims echter nog niet begrepen wat godsdienstvrijheid
eigenlijk betekent. Ze waren niet bereid deze vrijheid waar ze zelf zoveel voor
hadden opgeofferd aan anderen te gunnen. Zeer weinigen hadden de juiste
opvatting over het belangrijke, nieuwtestamentische beginsel dat God alleen het
geloof van de mens kan beoordelen. Zelfs de grootste denkers en moralisten van
de zeventiende eeuw waren slechts zelden een uitzondering op deze regel" (Ibid.,
vol. 5, p. 297).
De bewering dat God zijn kerk het recht heeft gegeven om het geweten van de
gelovigen aan banden te leggen en dat ze mag bepalen wat als ketterij moet
worden beschouwd, is één van de hardnekkigste dwalingen van het pausdom.
De hervormers verwierpen wel het rooms-katholieke geloof, maar waren zelf
niet altijd even verdraagzaam. De dichte duisternis waarin het pausdom
gedurende zijn lange overheersing de hele christelijke wereld had gehuld, was
zelfs toen niet helemaal verdreven. Eén van de belangrijkste predikanten van de
kolonie aan de Massachusetts Bay verklaarde: Verdraagzaamheid is de oorzaak
van geloofsafval. De kerk heeft nooit nadeel ondervonden van de bestraffing van
ketters" (Ibid., vol. 5, p. 335).
De kolonisten bepaalden dat alleen leden van de kerk inspraak mochten hebben
in burgerlijke aangelegenheden. Er werd een soort staatskerk gevormd en alle
mensen moesten bijdragen tot het onderhoud van de geestelijkheid. Er werden
rechters aangesteld om ketters te vervolgen. Op die manier had de kerk ook de
burgerlijke macht in handen. Het onvermijdelijke gevolg van zo'n toestand liet
dan ook niet lang op zich wachten: er braken weer vervolgingen uit.
Elf jaar na de vestiging van de eerste kolonie kwam Roger Williams naar de
Nieuwe Wereld. Zoals de eerste Pelgrims wilde ook hij in een land leven waar
godsdienstvrijheid was. Maar in tegenstelling tot de Pelgrims en de meeste van
zijn tijdgenoten geloofde hij dat deze vrijheid het onvervreemdbare recht was
van ieder mens, ongeacht zijn geloof. Hij zocht oprecht naar waarheid en dacht
zoals Robinson dat de christenen onmogelijk reeds al het licht uit Gods Woord
hadden ontvangen.
Williams was de eerste in de moderne christelijke wereld die gewetensvrijheid
en de gelijkheid van alle overtuigingen voor de wet als de grondslag van het

burgerlijk gezag beschouwde" (Bancroft, pt. 1, ch. 15, par. 16). Hij zei dat het de
plicht van de overheid was misdadigers te straffen, maar vond dat ze niet het
recht had het geweten aan banden te leggen. Hij verklaarde: Het volk of de
overheid mag beslissen wat men aan zijn medemens verschuldigd is, maar als ze
godsdienstige verplichtingen willen opleggen, gaan ze hun boekje te buiten en
kan er geen veiligheid zijn. Het is immers duidelijk dat als de overheid zich dat
recht zou toeeigenen, ze vandaag standpunten zou kunnen opdringen, die ze
morgen met even groot gemak kan herroepen, zoals verschillende Engelse
koningen en koninginnen en verschillende pausen en concilies van de roomskatholieke kerk hebben gedaan. Op die manier wordt het geloof een speelbal van
hun grillen en willekeur" (Martyn, vol. 5, p. 340). Als men de diensten van de
erkende kerk niet bijwoonde, kreeg men een boete of gevangenisstraf. Williams
was een tegenstander van die wet. Hij vond haar de slechtste bepaling van het
Engelse wetboek omdat het de mensen verplichtte een dienst in de parochiekerk
bij te wonen. Hij beschouwde de verplichting om met andersdenkenden samen te
komen als een flagrante schending van de onvervreemdbare persoonlijke
vrijheid. Hij vond dat als men ongelovigen en onwilligen dwong om toch een
kerkdienst bij te wonen, men alleen de schijnheiligheid in de hand werkte. Men
mag de mensen niet dwingen naar de kerk te gaan of hen verplichten een
bepaalde kerk te steunen', zei hij. Wat!!!" zeiden zijn tegenstanders, die zijn
standpunten verwerpelijk vonden,' is de arbeider zijn loon niet waardig?' 'Ja',
antwoordde hij, 'op voorwaarde dat hij betaald wordt door degenen die hem in
dienst nemen'" (Bancroft, pt. 1, ch. 15, par. 2).
Roger Williams stond in hoog aanzien en was geliefd omdat hij een oprecht
predikant en een buitengewoon begaafd, integer en edelmoedig mens was. Maar
men kon zijn hardnekkig verzet tegen burgerlijke inmenging in kerkelijke
aangelegenheden en zijn vurig pleidooi voor godsdienstvrijheid niet verdragen.
Zijn tegenstanders beweerden dat deze nieuwe leer een gevaar was voor wet en
orde" (Ibid., pt. 1, ch. 15, par. 10).
Op rechterlijk bevel moest hij uit de kolonies worden verbannen. Hij wilde niet
gevangen genomen worden en moest daarom noodgedwongen in het hartje van
de winter naar de wildernis vluchten.
Hij schreef over deze periode: Veertien weken lang moest ik vreselijke kou en
stormen trotseren. Ik had geen voedsel en geen schuilplaats." Maar de raven
voedden mij in de wildernis" en vaak vond hij een schuilplaats in een holle
boom. (Martyn, vol. 5, pp. 349, 350). Zo zette hij zijn moeizame vlucht verder

door de sneeuw en de ondoordringbare bossen tot hij door een indiaanse stam
werd opgenomen. Hij had hun vertrouwen en genegenheid gewonnen toen hij
hun het evangelie wilde verkondigen.
Na maanden bereikte hij tenslotte de Narragansett Bay. Hij stichtte de eerste
staat uit de nieuwe geschiedenis die het recht op gewetensvrijheid in de volste
betekenis van het woord erkende. Het grondbeginsel van Roger Williams'
kolonie luidde: Iedereen heeft het recht God volgens zijn eigen geweten te
dienen" (Ibid., vol. 5, p. 354).
Zijn kleine staat, Rhode Island, werd een toevluchtsoord voor de verdrukten, het
breidde zich uit en bloeide dankzij zijn grondbeginselen - burgerrechten en
godsdienstvrijheid - die later de hoekstenen van de Amerikaanse republiek
werden.
De stichters van de republiek hebben de rechten van de burgers in de
Amerikaanse Onafhankelijkheidsverklaring opgesomd: Wij beschouwen deze
waarheden als vanzelfsprekend; alle mensen zijn gelijk geschapen en hun
Schepper heeft hun enkele onvervreemdbare rechten, zoals het recht op leven,
vrijheid en geluk geschonken." De Amerikaanse Grondwet waarborgt
uitdrukkelijk het recht op gewetensvrijheid: Er zal in de Verenigde Staten nooit
een bewijs van godsdienstige overtuiging moeten worden voorgelegd voor de
uitoefening van een openbaar ambt."
Het Congres mag geen wetten maken die een godsdienst erkennen of de
godsdienstvrijheid aan banden leggen." De mannen die de Grondwet opstelden,
erkenden het eeuwige beginsel dat de relatie tussen de mens en zijn God niet
door menselijke wetten kan worden geregeld en dat het recht op
gewetensvrijheid onvervreemdbaar is. Men hoefde niet lang te argumenteren om
tot deze waarheid te komen, want we zijn ons daar in het diepst van ons wezen
van bewust. Deze overtuiging heeft aan zoveel martelaren, ondanks de
folteringen en de vlammen, kracht gegeven. Ze geloofden dat ze God meer
moesten gehoorzamen dan de mensen en ze wisten dat de mens geen macht heeft
over het geweten. Niets kan dit aangeboren beginsel te niet doen" (Congressional
documents (U.S.A.), serial no. 200, document no. 271).
Toen men in Europa hoorde dat er een land was waar iedereen van de vruchten
van zijn eigen arbeid kon genieten en waar de gewetensvrijheid erkend werd,
kwamen duizenden mensen naar de Nieuwe Wereld. De kolonies namen snel in

aantal toe. Massachusetts had een speciale wet goedgekeurd waarin christenen
van alle nationaliteiten die de Atlantische Oceaan wilden oversteken 'om te
ontkomen aan oorlog, aan hongersnood of aan de verdrukking van hun
vervolgers' welkom werden geheten. Deze wet bepaalde ook dat de staat hun op
kosten van de gemeenschap steun zou verlenen. Door deze wettelijke regeling
werden de vluchtelingen en verdrukten gastvrij door het volk ontvangen"
(Martyn, vol. 5, p. 417). Twintig jaar na de eerste landing te Plymouth hadden
evenveel duizenden Pelgrims zich in New England gevestigd.
Ter wille van de vrijheid waren ze bereid bitter weinig te verdienen, uiterst
spaarzaam te zijn en erg hard te werken. Ze waren al blij als de grond hun in ruil
voor hun arbeid een redelijke opbrengst gaf. Ze vleiden zich niet met ijdele
hoop.....Ze namen genoegen met de langzame, maar gestadige vooruitgang van
hun gemeenschap. Ze verdroegen geduldig alle ontberingen van de wildernis,
bevochtigden de boom der vrijheid met hun tranen en met het zweet van hun
aanschijn tot zijn wortels diep in de grond doordrongen."
Ze beschouwden de Bijbel als het fundament van hun geloof, de bron van
wijsheid en het handvest van hun vrijheid. De Bijbelse beginselen werden thuis,
op school en in de kerk onderwezen en de resultaten van dit onderwijs waren;
spaarzaamheid, wijsheid, reinheid en matigheid. Ook al woonde men jaren in
een nederzetting van de puriteinen, nooit kwam men een dronkaard of bedelaar
tegen en nooit hoorde men vloeken" (Bancroft, pt. 1, ch. 19, par. 25). Dit bewijst
dat de grondbeginselen van de Bijbel de grootste waarborg voor nationale
grootheid zijn.
De kolonies waren in het begin zwak en ze lagen afgezonderd, maar werden later
een machtige statenbond. Met verbazing keek de wereld naar de vrede en
voorspoed van een kerk zonder paus en een staat zonder Koning".
Maar er kwamen steeds meer mensen naar Amerika die heel andere bedoelingen
hadden dan de eerste Pelgrims. Hoewel het geloof en het hoogstaand morele peil
uit de beginjaren nog enige tijd grote invloed op alle lagen van de bevolking
uitoefenden, verminderde die naarmate er meer mensen aankwamen die alleen
materieel voordeel zochten. De eerste kolonisten hadden bepaald dat alleen
kerkleden stemrecht hadden en een openbaar ambt mochten bekleden. Deze
regeling had zeer funeste gevolgen. Ze was bedoeld om de integriteit van de
staat te garanderen, maar leidde tot de morele uitholling van de kerk. Daar men
moest bewijzen dat men lid van een kerk was als men stemrecht of een openbare

functie wilde hebben, werden velen die alleen materialistische bedoelingen
hadden lid van de kerk zonder dat ze nieuwe mensen waren geworden. Op die
manier waren er tenslotte vooral onbekeerden in de kerk. Zelfs onder de
predikanten waren er mensen die niet alleen allerlei dwalingen geloofden, maar
ook de vernieuwende kracht van de Heilige Geest niet in hun leven hadden
ervaren.
Zoals reeds vaker in de geschiedenis van de kerk sinds de tijd van Constantijn
was gebleken, kon men ook nu weer vaststellen hoe rampzalig het is wanneer
men de kerk met staatssteun wil opbouwen en een beroep doet op het wereldlijk
gezag ter ondersteuning van het evangelie van Jezus, die gezegd had: Mijn
koninkrijk is niet van deze wereld" (Johannes 18:36). Het samengaan van Kerk
en Staat zal zelfs wanneer de band tussen beide heel los is misschien de indruk
wekken dat de wereld tot de kerk wordt bekeerd, maar in werkelijkheid wordt de
kerk tot de wereld bekeerd.
Robinson en Roger Williams hadden het belangrijke beginsel dat er steeds weer
nieuwe aspecten van de waarheid ontdekt zullen worden en dat de christen
bereid moet zijn al het licht dat uit Gods Woord schijnt aan te nemen heel knap
verdedigd, maar de mensen die na hen kwamen verloren dit uit het oog. Zowel
de protestantse kerken van Amerika als die van Europa, die het voorrecht hadden
de zegeningen van de Reformatie te mogen ontvangen, hebben de hervorming
niet voortgezet.
Van tijd tot tijd zijn er wel enkele getrouwe mannen geweest die een nieuw
aspect van de waarheid aan het licht brachten en oude, algemeen aanvaarde
dwalingen bestreden, maar de meesten waren zoals de Joden in de tijd van
Christus of zoals de rooms-katholieken in Luthers dagen al tevreden als ze
hetzelfde geloof als hun ouders hadden en hetzelfde leven konden leiden als zij.
Daardoor ontaardde de godsdienst weer tot een kwestie van vormen, bleef men
geloof hechten aan dwalingen en volhardde men in bijgelovige praktijken die
zeker zouden zijn verworpen als de gemeente in het licht van Gods Woord was
blijven lopen.
Op die manier ging de geest die de hervormers bezielde verloren en kwam het
zelfs zo ver dat de protestantse kerken bijna evenveel behoefte aan een
hervorming hadden als de rooms-katholieke kerk in de tijd van Luther. De
mensen waren even werelds en de geestelijke malaise was even groot. Men had
dezelfde eerbied voor menselijke opvattingen en men had theorieën van mensen

in de plaats van Gods Woord gesteld.
De grote verspreiding van de Bijbel in het begin van de negentiende eeuw en het
heldere licht dat daardoor in de wereld scheen, werd niet gevolgd door een even
grote groei in de kennis der waarheid of in het geestelijk leven. Satan kon Gods
Woord niet meer als vroeger voor de mensen verborgen houden; iedereen kon
het nu lezen. Om zijn doel te bereiken zorgde hij er echter voor dat velen op de
Bijbel neerkeken. De mensen deden geen moeite om de Bijbel te onderzoeken;
ze namen dan ook allerlei verkeerde verklaringen aan en geloofden in tal van
leerstellingen die elke bijbelse grond missen. Toen Satan merkte dat hij de
waarheid niet door vervolgingen kon uitroeien, nam hij weer zijn toevlucht tot
compromissen. Deze tactiek had al tot de grote afval en tot het ontstaan van de
kerk van Rome geleid. Hij spoorde christenen aan om nu niet met heidenen op te
trekken, maar met mensen die door hun liefde voor alles van deze wereld even
grote afgodendienaren bleken te zijn als de mensen die gesneden beelden
aanbaden. De gevolgen van dit bondgenootschap waren even rampzalig als in
het verleden; onder de dekmantel van de godsdienst werden hoogmoed en
overdaad bevorderd en sloop het verval de kerk binnen. Satan zette zijn
ondermijnend werk voort; hij vervalste de leer van de Bijbel; overleveringen die
miljoenen mensen in het verderf stortten, beheersten de geesten. De kerk ijverde
niet voor het geloof, dat eenmaal de heiligen overgeleverd is", maar steunde en
verdedigde deze overleveringen. Op deze wijze werden de beginselen waar de
hervormers zoveel strijd voor geleverd hadden en zoveel voor hadden geleden,
ontluisterd.

17 - Voorlopers van de morgen
De wederkomst van Christus om het verlossingswerk te voltooien is één van de
plechtigste en mooiste openbaringen van de Bijbel. Gods pelgrimsvolk, dat al zó
lang zwerft in het land en [in] de schaduw des doods", leeft in de zalige hoop" en
kijkt vol blijdschap uit naar de verschijning van Christus, die de opstanding en
het leven" is en zijn volgelingen naar het huis zijns Vaders" zal brengen. De leer
van de wederkomst van Christus is de belangrijkste boodschap van de Bijbel.
Sinds de dag dat het eerste mensenpaar teleurgesteld het paradijs moest verlaten,
hebben alle ware gelovigen uitgezien naar de komst van de Verlosser, die de
macht van de vernieler zou breken en hun het verloren paradijs zou teruggeven.
Heilige mannen hebben in het verleden de komst van de Messias in heerlijkheid"
beschouwd als de vervulling van hun verwachtingen. Henoch, die behoorde tot
de zevende generatie na Adam en drie eeuwen lang met God op aarde wandelde,
mocht de komst van de Verlosser van verre aanschouwen. Hij profeteerde: Zie,
de Here is gekomen met zijn heilige tien duizenden, om over allen de vierschaar
te spannen" (Judas 14,15).
De patriarch Job riep in de nacht van zijn beproeving met onwankelbaar
vertrouwen uit: Maar ik weet: mijn Losser leeft en ten laatste zal Hij op het stof
optreden. Nadat mijn huid aldus geschonden is, zal ik uit mijn vlees God
aanschouwen, die ik zelf mij ten goede aanschouwen zal, die mijn eigen ogen
zullen zien en niet een vreemde" (Job 19:25-27).
De wederkomst van Christus om zijn Koninkrijk van gerechtigheid op te richten,
heeft de bijbelschrijvers geïnspireerd tot de meest verheven en enthousiaste
uitspraken. De dichters en profeten van de Bijbel hebben over dit onderwerp
geschreven met woorden die gloeiden van hemels vuur. De dichter van de
psalmen heeft de macht en de majesteit van Israëls Koning bezongen: Uit Sion,
de volkomen schoonheid, verschijnt God in lichtglans. Onze God komt en zal
niet zwijgen... Hij roept tot de hemel daarboven, en tot de aarde om zijn volk te
richten" (Psalm 50:2-4). De hemel verheuge zich, de aarde juiche... voor de
HERE, want Hij komt, want Hij komt om de aarde te richten; Hij zal de wereld
richten in gerechtigheid en de volken in zijn trouw" (Psalm 96:11-13).

De profeet Jesaja zei: Ontwaakt en jubelt, gij, die woont in het stof! Want uw
dauw is een dauw van licht; en de aarde zal aan de schimmen het leven
hergeven". Hij zal voor eeuwig de dood vernietigen, en de Here HERE zal de
tranen van alle aangezichten afwassen; dit is de HERE, op wie wij hoopten; laten
wij juichen en ons verblijden over de verlossing die Hij geeft" (Jesaja 26:19;
25:8,9). Habakuk zag Christus' verschijning in een visioen: God komt van
Teman en de Heilige van het gebergte Paran. Zijn majesteit bedekt de hemelen,
en de aarde is vol van zijn lof. Er is een glans als van zonlicht, lichtstralen heeft
Hij aan zijn zijde". Hij staat en doet de aarde schudden; Hij ziet rond en doet de
volken van schrik opspringen, de aloude bergen liggen verpletterd, de eeuwige
heuvelen zinken ineen; de eeuwenoude wegen zijn zijne". Gij rijdt op uw
paarden en op uw zegewagens". De bergen zien U, zij beven... de watervloed
verheft zijn stem, hij steekt zijn handen omhoog. De zon, de maan treden terug
in haar woning, wegens het licht van uw voortsnellende pijlen, wegens de glans
uwer bliksemende speer". Gij trekt uit tot redding van uw volk, tot redding van
uw gezalfde" (Habakuk 3:3,4,6,8,10,11,13).
Kort vóór Christus van zijn discipelen wegging, troostte Hij hen in hun verdriet
met de verzekering dat Hij zou terugkomen: ,,Uw hart worde niet ontroerd... in
het huis mijns Vaders zijn vele woningen... Ik ga heen om u plaats te bereiden;
en wanneer Ik heengegaan ben en u plaats bereid heb, kom Ik weder en zal u tot
Mij nemen, opdat ook gij zijn moogt waar Ik ben" (Johannes 14:1-3). Wanneer
dan de Zoon des mensen komt in zijn heerlijkheid en al de engelen met Hem,
dan zal Hij plaats nemen op de troon zijner heerlijkheid. En al de volken zullen
vóór Hem verzameld worden" (Matteüs 25:31,32).
De engelen die na de hemelvaart van Christus even op de Olijfberg achterbleven,
herinnerden de discipelen aan de belofte van zijn wederkomst: Deze Jezus, die
van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze wederkomen, als gij
Hem ten hemel hebt zien varen" (Handelingen 1:11). Paulus schreef onder
inspiratie van de Heilige Geest: De Here zelf zal op een teken, bij het roepen van
een aartsengel en bij het geklank ener bazuin Gods nederdalen van de hemel" (l
Tessalonicenzen 4:16). De ziener van Patmos zegt in dit verband: Zie, Hij komt
met de wolken en elk oog zal Hem zien" (Openbaring 1:7).
Christus' wederkomst is nauw verbonden met de heerlijkheid van de
wederoprichting aller dingen, waarvan God gesproken heeft bij monde van zijn
heilige profeten, van oudsher" (Handelingen 3:21). Dan zal er een eind komen
aan de eeuwenoude heerschappij van het kwaad. "Het koningschap over de

wereld is gekomen aan onze Here en aan zijn Gezalfde, en Hij zal als koning
heersen tot in alle eeuwigheden" (Openbaring 11:15). En de heerlijkheid des
HEREN zal zich openbaren en al het levende tezamen zal dit zien". De Here
HERE zal gerechtigheid en lof doen uitspruiten voor het oog van alle volken".
Hij zal een sierlijke kroon en een prachtige diadeem zijn voor de rest van zijn
volk" (Jesaja 40:5; 61:11; 28:5).
Dan zal het lang verwachte Vrederijk van de Messias onder de ganse hemel"
worden opgericht... De HERE troost Sion, Hij troost al haar puinhopen; Hij
maakt haar woestijn als Eden en haar wildernis als de hof des HEREN".
De heerlijkheid van de Libanon is haar gegeven, de luister van de Karmel en van
Saron". Men zal u niet meer noemen: Verlatene, en men zal uw land niet meer
noemen: "Woestenij; maar gij zult genoemd worden: Mijn Welgevallen, en uw
land: Gehuwde". Zoals de bruidegom zich over de bruid verblijdt, zal uw God
Zich over u verblijden" (Jesaja 51:3; 35:2; 62:4,5). In alle eeuwen is de
wederkomst van Christus de zalige hoop van zijn ware volgelingen geweest. De
belofte van Jezus toen Hij van de Olijfberg ten hemel steeg dat Hij zou
terugkomen, heeft de toekomst voor zijn discipelen doen lichten en heeft hun
hart vervuld met vreugde en hoop, die niet door verdriet of beproevingen konden
worden overschaduwd. Te midden van lijden en vervolgingen verwachtten zij de
zalige hoop en de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en Heiland,
Christus Jezus".
Toen de gelovigen van Tessalonica treurden om de dood van hun geliefden, die
hadden gehoopt dat Christus nog tijdens hun leven zou terugkeren, wees Paulus
hen op de opstanding die zou plaatsvinden bij de wederkomst. Dan zullen zij die
in Christus gestorven zijn opstaan en samen met de levenden op de wolken
worden weggevoerd, de Here tegemoet in de lucht. En zo zullen wij altijd met de
Here wezen. Vermaant elkander dus met deze woorden" (l Tessalonicenzen4:1618).
Op het rotsachtige eiland Patmos hoorde de geliefde discipel de belofte: Ja, Ik
kom spoedig". In zijn hoopvol antwoord, Amen, kom, Here Jezus!", ligt het
gebed van de gemeente op haar lange pelgrimstocht besloten (Openbaring
22:20).
Vanuit de kerkers, van op de brandstapel en het schavot, waar heiligen en
martelaren de waarheid hebben verdedigd, weerklinkt hun getuigenis van geloof

en hoop door de eeuwen heen! Daar ze overtuigd waren van Christus'
persoonlijke opstanding, en dus ook van het feit dat zij bij zijn wederkomst uit
de doden zullen opstaan, verachtten ze de dood en waren ze helemaal niet bang
om te sterven" (Daniel T. Taylor, The Reign of Christ on Earth: or, The Voice of
the Church in All Ages, p. 33).
Ze waren bereid in het graf te dalen, want ze zouden er als vrijgemaakte
mensen" uit opstaan (Ibid., 54). Zij verwachtten de wederkomst van Christus op
de wolken des hemels met de heerlijkheid van de Vader om het Koninkrijk aan
de verlosten te geven".
De Waldenzen hoopten dit ook (Ibid., pp.129-132). Wyclif beschouwde de
komst van de Verlosser als de hoop van de gemeente (Ibid., pp. 132-134). Luther
zei: Ik ben ervan overtuigd dat wij nog geen driehonderd jaar van de dag des
oordeels verwijderd zijn. God wil en kan deze boze wereld niet langer dulden".
De grote dag van de vernietiging van het koninkrijk der gruwelen nadert snel"
(Ibid., pp. 158,134).
Deze oude wereld nadert haar einde", zei Melanchton. Calvijn spoorde de
christenen aan niet te aarzelen, maar vurig naar de dag van Christus' wederkomst
te verlangen als de heerlijkste gebeurtenis" en zei dat alle gelovigen het oog
gericht moesten houden op die dag". Wij moeten naar Christus hunkeren, wij
moeten Hem zoeken en over Hem nadenken tot de dageraad van de grote dag,
wanneer onze Heer de heerlijkheid van zijn koninkrijk ten volle zal openbaren",
zei hij (Ibid., pp. 158,134). Knox, de hervormer van Schotland, drukte zich als
volgt uit: Is de Here Jezus niet met ons lichaam ten hemel gevaren en zal Hij niet
wederkomen? Wij weten dat Jezus zal terugkomen en dat Hij niet op Zich zal
laten wachten". Ridley en Latimer, die voor de waarheid zijn gestorven, zagen in
geloof uit naar de wederkomst van Christus.
Ridley zei: De wereld gaat ongetwijfeld haar einde tegemoet. Dit is mijn vaste
overtuiging en daarom schrijf ik het. Laten wij met Johannes, de dienaar van
God, met volle overtuiging tot Jezus zeggen: 'Kom, Here Jezus, kom spoedig'"
(Ibid., pp. 151,145).
De gedachte van de wederkomst is mij zeer dierbaar", zei Richard Baxter
(Richard Baxter, Works, vol. 17, p. 555). Als wij zijn verschijning liefhebben en
uitzien naar die zalige hoop bewijzen wij dat wij geloven en zijn heiligen zijn".
Als wij beseffen dat de dood de laatste vijand is die bij de opstanding wordt

overwonnen, zullen de gelovigen vurig verlangen naar en bidden om de
wederkomst van Christus, wanneer deze volledige, uiteindelijke overwinning zal
worden behaald" (Ibid., vol. 17, p. 500).
Dit is de dag waar alle gelovigen naar moeten verlangen, waar ze op moeten
hopen en waar ze naar moeten uitzien als de voltooiing van hun verlossing en de
vervulling van al hun verlangens en verwachtingen". O, Here, laat deze
gezegende dag vlug aanbreken!" (Ibid., vol. 17, pp. 182, 183). Dit was de hoop
van de apostolische gemeente, van de gemeente in de woestijn en van de
hervormers.
De profetie voorzegt niet alleen de manier waarop de wederkomst zal
plaatsvinden en het doel van die gebeurtenis, maar geeft ook tekenen waardoor
de mensen kunnen weten dat die komst nabij is. Jezus zei: En er zullen tekenen
zijn aan zon, maan en sterren" (Lucas 21:25). Maar in die dagen, na die
verdrukking, zal de zon verduisterd worden en de maan zal haar glans niet
geven. En de sterren zullen van de hemel vallen en de machten der hemelen
zullen wankelen. En dan zullen zij de Zoon des mensen zien komen op de
wolken, met grote macht en heerlijkheid" (Marcus 13:24-26).
Johannes geeft de volgende beschrijving van de eerste tekenen die aan de
wederkomst van Christus voorafgaan: En daar geschiedde een grote aardbeving
en de zon werd zwart als een haren zak en de maan werd geheel als bloed"
(Openbaring 6:12).
Deze tekenen verschenen vóór het begin van de negentiende eeuw. Zoals de
profetie had voorzegd, deed zich in 1755 de ergste aardbeving voor die tot op dat
ogenblik was voorgekomen. Hoewel deze aardbeving bekend staat als de
aardbeving van Lissabon", werd ook een groot deel van Europa, Afrika en
Amerika getroffen. De schok werd gevoeld in Groenland, de West-Indische
eilanden, op het eiland Madeira, in Noorwegen en Zweden, Groot-Brittannië en
Ierland; een oppervlakte van meer dan vier miljoen vierkante mijl. Een groot
deel van Algiers werd verwoest en vlakbij de grens met Marokko werd een dorp
van acht- tot tienduizend inwoners verzwolgen. Een geweldige vloedgolf
spoelde over de kusten van Spanje en Afrika waardoor hele steden werden
meegesleurd en een verschrikkelijke verwoesting werd aangericht. Maar de
aardbeving was het zwaarst in Spanje en Portugal.
De vloedgolf die Cadiz bereikte zou achttien meter hoog zijn geweest. Enkele

van de hoogste bergen van Portugal beefden op hun fundamenten en enkele
bergtoppen werden op een spectaculaire manier opengereten, terwijl er vele
kolossale rotsblokken in de aangrenzende dalen werden geslingerd. Volgens de
berichten schoten er vlammen uit de opengescheurde bergen omhoog" (Sir
Charles Lyell, Principles of Geology, p. 495). In Lissabon werd de aardbeving
voorafgegaan door ondergronds gerommel. Onmiddellijk daarna stortte het
grootste deel van de stad in onder een zware schok. In zes minuten tijd kwamen
zestigduizend mensen om het leven. De zee liep eerst terug, zodat een deel van
de zeebodem bloot kwam te liggen. Toen kwam er ineens een vloedgolf
aanrollen die zeker vijftien meter hoger was dan de normale zeespiegel". Een
van de andere buitengewone gebeurtenissen die zich bij de ramp in Lissabon
voordeden, was het instorten van een nieuwe marmeren kade die pas af was en
een hoop geld had gekost. Zeer veel mensen waren daar samengestroomd, omdat
ze dachten dat ze daar tenminste veilig zouden zijn voor het neerstortende puin;
maar de kade zakte met alle mensen weg. Men heeft geen enkel lichaam ooit
teruggevonden" (Ibid., p. 495). Na de schok van de aardbeving stortten alle
kerken en kloosters, bijna alle grote openbare gebouwen en meer dan één vierde
van de woonhuizen in.
Ongeveer twee uur na de aardbeving brak er op verschillende plaatsen brand uit,
die bijna drie dagen met zeer grote hevigheid woedde en de stad in een
smeulende puinhoop veranderde. De aardbeving vond plaats op een
godsdienstige feestdag, toen de kerken en kloosters vol waren. Slechts enkelen
konden aan de dood ontsnappen' [Encyclopedia Americana, art. Lisbon", noot
(ed. 1831)].
De angst van de mensen was onbeschrijfelijk. Niemand huilde. Men kon gewoon
niet huilen. De mensen liepen als waanzinnigen van de ene plaats naar de
andere. Ze waren hysterisch van angst en ontzetting, sloegen zich van wanhoop
op het hoofd en op de borst en riepen: 'Misericordia! Het einde van de wereld!'
Moeders lieten hun kinderen in de steek en renden door de straten met
kruisbeelden in de hand. Ongelukkig genoeg zochten velen een schuilplaats in de
kerken, waar men het heilig sacrament ter aanbidding had opengesteld. Maar
ook dit mocht niet baten. De ongelukkigen omhelsden de altaren tevergeefs.
Beelden, priesters en mensen werden onder het puin bedolven". Ongeveer
negentigduizend mensen verloren op die rampzalige dag het leven. Vijfentwintig
jaar later verscheen het teken dat volgens de profetie op de aardbeving zou
volgen: de verduistering van de zon en de maan. Deze gebeurtenis was des te

opvallender omdat het tijdstip van haar vervulling precies was aangegeven.
Tijdens het gesprek van Jezus met zijn discipelen op de Olijfberg noemde
Christus na zijn beschrijving van de lange periode van Beproevingen voor de
gemeente - de 1260 jaar van pauselijke vervolgingen, waarvan Hij had beloofd
dat ze zouden worden ingekort - enkele gebeurtenissen die aan zijn wederkomst
zouden voorafgaan en gaf Hij de tijd aan wanneer het eerste van deze tekenen te
zien zou zijn: Maar in die dagen, na die verdrukking zal de zon verduisterd
worden en de maan zal haar glans niet geven" (Marcus 13:24).
De 1260 profetische dagen of evenveel kalenderjaren eindigden in 1798. De
vervolgingen waren 25 jaar eerder zo goed als afgelopen. Christus had gezegd
dat de zon na deze verdrukking zou worden verduisterd. Deze profetie ging op
19 mei 1780 in vervulling. Een van de merkwaardigste verschijnselen misschien zelfs het geheimzinnigste in zijn soort - is de donkere dag van 19 mei
1780', waar men tot nu toe geen verklaring voor heeft gevonden; de hemel en de
atmosfeer van New England werden op die dag totaal verduisterd" (R.M.
Devers, Our First Century, p. 89).
Een ooggetuige in Massachusetts beschrijft de verduistering als volgt: 's
Morgens kwam de zon helder op, maar verdween kort daarna achter de wolken.
De wolken werden zwaarder en onheilspellend zwart. Plotseling bliksemde en
donderde het. Het begon zachtjes te regenen. Tegen negen uur werden de wolken
minder zwaar; ze werden koperkleurig en gaven de aarde, de rotsen, de bomen,
de huizen, het water en de mensen een vreemd, luguber voorkomen. Enkele minuten later werd de hemel over de hele breedte bedekt door een zware wolk,
behalve een smalle strook aan de horizon. Het was zo donker als op een
zomeravond om negen uur..."
De mensen werden doodsbang. Vrouwen stonden in de deuropening te kijken
naar het lugubere schouwspel. Mannen keerden terug van hun werk op het land.
De timmerman legde zijn gereedschap neer, de smid verliet zijn smidse en de
winkelier zijn toonbank. De scholen werden gesloten en de kinderen renden
angstig naar huis. Reizigers zochten onderdak in de dichtstbijgelegen boerderij.
Wat krijgen we nou?", vroeg iedereen zich af. Het was alsof een orkaan over het
land zou razen of dat de laatste dag was aangebroken."
Er werden kaarsen aangestoken en het vuur in de haard brandde zo helder als op
een herfstavond wanneer de maan niet schijnt. De kippen gingen op stok, de

koeien kwamen samen bij de hekken van de wei en loeiden, de kikkers
kwaakten, de vogels floten en de vleermuizen fladderden door de lucht. Alleen
de mens wist dat het nog geen nacht was...
Dr. Nathanael Whittaker, predikant van de Tabernakelkerk te Salem, leidde een
kerkdienst en zei in zijn preek dat de duisternis van bovennatuurlijke oorsprong
was. Op vele andere plaatsen werden er ook kerkdiensten gehouden. Voor deze
gelegenheidspreken werden overal teksten aangehaald om te bewijzen dat de
duisternis een vervulling was van de profetieën van de Bijbel... Even na elf uur
was de duisternis op zijn dichtst" (The Essex Antiquarian, April 1899, vol. 3, nr.
4, pp. 53, 54). In de meeste delen van het land was de duisternis overdag zó dicht
dat men gewoon niet kon zien hoe laat het was; de mensen moesten al hun
dagelijkse bezigheden bij kaarslicht verrichten...
Deze duisternis bedekte een zeer groot gebied. De uiterste grenzen waren
Falmouth in het oosten, Connecticut en Albany in het westen, de kust in het
zuiden en de verste Amerikaanse nederzettingen in het noorden" (William
Gordon, History of the Rise, Progress and Establishment of the Independence of
the U.S.A., vol. 3, p. 57). Na de dichte duisternis van overdag werd de hemel
ongeveer twee uur voor het vallen van de avond wat lichter en kon de zon
doorbreken, hoewel ze nog altijd door de dichte mist werd verduisterd. Na
zonsondergang kwamen de wolken weer aandrijven en werd het heel vlug
donker". De duisternis van de nacht was even uitzonderlijk en angstaanjagend
als die van overdag. Hoewel het bijna volle maan was, moest men het licht
aansteken om iets te zien. Zag men in de dichtbij of verder gelegen huizen licht
branden, dan was het alsof er een Egyptische duisternis heerste, waar de
lichtstralen nauwelijks doorheen konden dringen" [Isaiah Thomas,
Massachusetts Spy; or, American Oracle of Liberty, vol, 10, nr. 472 (25 mei
1780)].
Een ooggetuige zei nog het volgende: Toen ik dat zag, dacht ik: 'Als elke
lichtbron van het heelal gehuld was in ondoordringbare duisternis of vernietigd
was, zou de duisternis op aarde niet dichter geweest zijn" [Brief van dr. Samuel
Tenney uit Exeter, New Hampshire, dec. 1785 (in Massachusetts Historica!
Society Collections, 1792, 1ste reeks, vol. 1, p. 97)]. Hoewel het die avond om
negen uur volle maan was, werden de zwarte schaduwen des doods helemaal
niet verdreven. Na middernacht verdween de duisternis en toen de maan
zichtbaar werd, was ze rood als bloed.

19 mei 1780 is de geschiedenis ingegaan als de donkere dag". Sinds de tijd van
Mozes is er geen verduistering geweest die zó dicht was, zo'n groot gebied
besloeg en zó lang heeft geduurd. De beschrijving van deze gebeurtenis door
ooggetuigen is slechts een echo van de woorden die meer dan vijfentwintig
eeuwen vóór hun vervulling door Joël waren opgetekend: De zon zal veranderd
worden in duisternis en de maan in bloed, voordat de grote en geduchte dag des
HEREN komt" (Joël 2:31).
Christus had zijn discipelen de opdracht gegeven op de tekenen van zijn komst
te letten en zich te verheugen wanneer zij de voorboden van hun komende
Koning zouden zien. Wanneer deze dingen beginnen te geschieden, richt u op en
heft uw hoofden omhoog, want uw verlossing genaakt", had Jezus gezegd. Hij
wees zijn volgelingen op de uitbottende bomen in de lente en zei: Zodra zij
uitlopen, weet gij uit uzelf, omdat gij het ziet, dat de zomer reeds nabij is. Zo
moet ook gij, wanneer gij dit ziet geschieden weten, dat het Koninkrijk Gods
nabij is" (Lucas 21:28,30,31).
Maar toen nederigheid en toewijding in de gemeente plaats moesten maken voor
hoogmoed en vormendienst verkoelden de liefde voor Christus en het geloof in
zijn wederkomst. Mensen die zich voor Gods volgelingen uitgaven, gingen zo
volledig op in de dingen van deze wereld en in het zoeken van genot dat ze geen
oog hadden voor de tekenen van zijn verschijning. Het geloof in de wederkomst
was op de achtergrond geraakt, de teksten over dit onderwerp werden
verduisterd door verkeerde interpretaties. Op den duur schonk men er geen
aandacht meer aan en vergat men zelfs dat ze bestonden. Dit was vooral het
geval in de kerken van Amerika. Door de vrijheid en welvaart onder alle lagen
van de bevolking, door het grote verlangen naar rijkdom en luxe waardoor de
mensen al hun zinnen zetten op het verdienen van zoveel mogelijk geld en door
de zucht naar populariteit en macht, die binnen het bereik van iedereen schenen
te liggen, hadden de mensen alleen belangstelling en tijd voor de dingen van dit
leven en verschoven ze de plechtige dag waarop er een einde zou komen aan de
bestaande wereldorde zover mogelijk naar de toekomst.
Toen Christus zijn volgelingen wees op de tekenen van zijn wederkomst
voorzegde Hij ook de grote afval vlak vóór zijn wederkomst. De mensen zouden
zich zoals in de dagen van Noach volledig overgeven aan de bezigheden van
deze wereld en aan het zoeken van plezier - zij zouden kopen, verkopen, planten,
bouwen, huwen en ten huwelijk geven - en zouden gewoon geen tijd over
hebben voor God en het eeuwige leven. Christus' waarschuwing voor de

gelovigen die in deze tijd leven, luidt: Ziet toe op uzelf, dat uw hart nimmer
bezwaard worde door roes en dronkenschap en zorgen voor levensonderhoud en
die dag niet plotseling over u kome, als een strik". Waakt te allen tijde, biddende,
dat gij in staat moogt wezen te ontkomen aan alles wat geschieden zal en gesteld
te worden voor het aangezicht van de Zoon des mensen" (Lucas 21:34,36).
De toestand van de gemeente in deze tijd wordt beschreven door de woorden van
Jezus in de Openbaring: Ik weet uw werken, dat gij de naam hebt, dat gij leeft,
maar gij zijt dood". En tot de gelovigen die niet willen inzien dat hun zekerheid
totaal ongegrond is, wordt een ernstige waarschuwing gericht: Indien gij dan niet
wakker wordt, zal Ik komen als een dief, en gij zult niet weten, op welk uur Ik u
zal overvallen" (Openbaring 3:1,3).
De mensen moesten worden gewezen op het gevaar dat ze liepen. Ze moesten
worden opgeroepen om zich voor te bereiden op de ernstige gebeurtenissen die
gepaard gaan met de afsluiting van de genadetijd. Gods boodschapper zegt:
Groot is de dag des HEREN en zeer geducht! Wie zal hem verdragen?" Wie zal
in leven blijven wanneer Hij verschijnt van Wie gezegd wordt: Gij, die te rein
van ogen zijt om het kwaad te zien, en die het onrecht niet kunt aanschouwen"
(Joël 2:11; Habakuk 1:13). Voor hen die roepen: Mijn God! Wij (...) kennen U!"
Maar toch Zijn verbond overtreden en een andere god dienen, die de boosheid in
hun hart verbergen en graag het pad der ongerechtigheid bewandelen, is de dag
des HEREN duisternis en geen licht, ja donker en zonder glans" (Hosea 8:2,1;
Psalm 16:4; Amos 5:20). Het zal te dien tijde geschieden, dat Ik Jeruzalem met
lampen zal doorzoeken: Ik zal bezoeking doen over de mannen die dik geworden
zijn op hun droesem, en bij zichzelf denken: De HERE doet geen goed en Hij
doet geen kwaad" (Sefanja 1:12). Dan zal Ik aan de wereld het kwaad bezoeken
en aan de goddelozen hun ongerechtigheid, en Ik zal de trots der overmoedigen
doen ophouden en de hoogmoed der geweldenaars vernederen" (Jesaja 13:11).
Noch hun zilver, noch hun goud zal hen kunnen redden"; Hun rijkdommen
zullen zijn ter plundering en hun huizen ter verwoesting" (Sefanja 1:18,13).
Jeremia zag deze verschrikkelijke dag van verre en riep uit: O mijn binnenste,
mijn binnenste! Ik moet ineenkrimpen. O wanden mijns harten! Mijn hart jaagt
in mij, ik kan niet zwijgen; want bazuingeschal hoor ik, strijdrumoer. Slag na
slag wordt gemeld" (Jeremia 4:19,20).
Die dag is een dag van verbolgenheid, een dag van benauwdheid en van angst,

een dag van vernieling en van vernietiging, een dag van duisternis en van
donkerheid, een dag van wolken en van dikke duisternis, een dag van
bazuingeschal en van krijgsgeschreeuw" (Sefanja 1:15,16). Zie de dag des
HEREN komt... om de aarde tot een woestenij te maken en haar zondaars van
haar te verdelgen" (Jesaja 13:9).
Gods Woord doet met het oog op die grote dag in de plechtigste bewoordingen
een beroep op zijn volk om een eind te maken aan de geestelijke
onverschilligheid om in berouw en ootmoed tot God te komen: Blaast de bazuin
op Sion en maakt alarm op mijn heilige berg! Dat alle inwoners des lands
sidderen, want de dag des HEREN komt".
Heiligt een vasten, roept een plechtige samenkomst bijeen. Vergadert het volk,
heiligt de gemeente, roept de ouden bijeen, vergadert de kinderen en de
zuigelingen; de bruidegom trede uit zijn kamer en de bruid uit haar
bruidsvertrek. Laat de priesters, de dienaren des HEREN, tussen de voorhal en
het altaar wenen".
Bekeert u tot Mij met uw ganse hart, en met vasten en met geween en met
rouwklacht. Scheurt uw hart en niet uw klederen en bekeert u tot de HERE, uw
God. Want genadig en barmhartig is Hij, lankmoedig en groot van
goedertierenheid, berouw hebbende over het onheil" (Joël 2: l,15-17,12,13).
Er was een grondige hervorming nodig om een volk voor te bereiden dat zou
kunnen staan op de dag des Heren". God zag dat velen die zich zijn kinderen
noemden, niet werkten voor de eeuwigheid en heeft in zijn genade een
waarschuwingsboodschap gezonden om hen uit hun roes te wekken zodat ze
zich op Christus' wederkomst kunnen voorbereiden.
Deze waarschuwing vinden we in Openbaring 14; een drievoudige boodschap
wordt door engelen verkondigd en wordt onmiddellijk gevolgd door de komst
van de Zoon des mensen om de oogst van de aarde" binnen te halen. De eerste
boodschap kondigt het naderende oordeel aan. De profeet zag een engel vliegen
in het midden des hemels en hij had een eeuwig evangelie, om dat te
verkondigen aan hen, die op de aarde gezeten zijn en aan alle volk en stam en
taal en natie; en hij zeide met luider stem: Vreest God en geeft Hem eer, want de
ure van zijn oordeel is gekomen, en aanbidt Hem, die de hemel en de aarde en de
zee en de waterbronnen gemaakt heeft" (Openbaring 14:6,7). De tekst zegt dat
deze boodschap een onderdeel is van het eeuwig evangelie". De verkondiging

van het evangelie is niet aan engelen, maar aan mensen toevertrouwd. Engelen
leiden dit werk in goede banen en geven leiding aan de grote bewegingen ter
verlossing van de mens, maar de eigenlijke verkondiging van het evangelie
gebeurt door de boodschappers van Christus op aarde.
Getrouwe mannen, die luisterden naar de richtlijnen van Gods Geest en naar de
onderrichtingen van zijn Woord, moesten deze waarschuwing aan de wereld
brengen. Zij hadden acht gegeven op het profetische woord" dat is als een lamp,
die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster
opgaat" (2 Petrus 1:19).
Zij hadden naar de kennis van God gezocht en hadden haar meer waard geacht
dan alle verborgen schatten. Ze dachten zoals de spreukendichter: Wat zij
opbrengt, is beter dan de opbrengst van zilver, wat zij doet gewinnen, is beter
dan goud" (Spreuken 3:14). En de Here wees hen op de grote dingen van het
koninkrijk. Des HEREN vertrouwelijke omgang is met wie Hem vrezen, en zijn
verbond maakt Hij hun bekend" (Psalm 25:14).
Het waren niet de geleerde theologen die deze waarheid begrepen en
verkondigden. Als zij trouwe wachters waren geweest en de Bijbel ijverig en
biddend hadden onderzocht, zouden ze geweten hebben, wat er van de nacht
was". Zij zouden aan de hand van de profetieën hebben geweten wat er spoedig
zou gebeuren. Maar dat deden ze niet en daarom werd de boodschap aan
eenvoudige mensen toevertrouwd. Jezus had gezegd: Wandelt, terwijl gij het
licht hebt, opdat de duisternis u niet overvalle" (Johannes 12:35).
Wie zich afkeert van het licht dat God hem gegeven heeft of het niet zoekt
terwijl het binnen zijn bereik is, wordt in de duisternis gelaten. Maar Jezus zegt:
Wie Mij volgt zal nimmer in de duisternis wandelen" (Johannes 8:12). Wie er
oprecht naar streeft Gods wil te doen en handelt volgens het licht dat hij al heeft,
zal nog meer licht ontvangen en een ster met een hemelse lichtglans zal hem in
alle waarheid leiden.
Bij Christus' eerste komst hadden de priesters en schriftgeleerden van de Heilige
Stad, die de bewaarders van Gods uitspraken waren, de tekenen des tijds kunnen
onderscheiden en de komst van de beloofde Messias kunnen verkondigen. Micha
had zijn geboorteplaats voorzegd en Daniël had de tijd van Zijn komst gegeven
(Micha 5:1; Daniël 9:25).

God had deze profetieën aan de Joodse leiders toevertrouwd. Ze konden geen
enkele verontschuldiging inroepen als ze dat niet wisten en de mensen niet
vertelden dat de komst van de Messias nabij was. Hun onwetendheid was het
gevolg van hun misdadige nalatigheid. De Joden richtten monumenten op voor
de vermoorde profeten van God, terwijl ze door hun ontzag voor de groten van
deze wereld eer bewezen aan de medewerkers van Satan. Zij waren zó in beslag
genomen door hun eerzuchtig streven naar een hoge plaats en macht dat ze geen
oog hadden voor de goddelijke eer die hun door de Koning des hemels werd
aangeboden. De oudsten van Israël hadden plaats, tijd en omstandigheden van de
belangrijkste gebeurtenis in de geschiedenis - de komst van Gods Zoon om de
mensen te verlossen - met de grootste eerbied en belangstelling moeten
onderzoeken. Het hele volk had moeten waken en wachten om tot de eersten te
behoren die de Verlosser der wereld zouden verwelkomen. Maar wat gebeurde
er? Twee vermoeide reizigers uit de heuvels van Nazareth trokken door een
smalle straat naar het meest oostelijke deel van de stad. Ze zochten tevergeefs
naar een plaats om rust en onderdak voor de nacht te vinden. Er was geen plaats
voor hen. Ze werden tenslotte ondergebracht in een armoedige stal en daar werd
de Verlosser der wereld geboren.
De engelen in de hemel kenden de heerlijkheid die de Zoon met de Vader deelde
voordat de wereld bestond en hadden met grote belangstelling zijn komst naar de
aarde gevolgd. Ze dachten dat alle mensen er zeer blij om zouden zijn. Er waren
engelen aangesteld om het blijde nieuws te brengen aan de mensen die bereid
waren het te ontvangen en het met vreugde aan de bewoners van de aarde wilden
gaan meedelen. Christus heeft zich vernederd en heeft de gestalte van een mens
aangenomen. Hij moest de oneindige last van de zonde dragen, want Hij moest
een slachtoffer voor de zonde worden. Toch hoopten de engelen dat de Zoon van
de Allerhoogste ondanks zijn vernedering onder de mensen zou verschijnen met
de waardigheid en heerlijkheid die bij Hem hoorden. Zouden de machthebbers in
Israëls hoofdstad samenkomen om Hem te begroeten? Zouden de engelen Hem
kunnen voorstellen aan de mensen die op Hem stonden te wachten?
Een engel daalt neer op aarde om te zien wie zich heeft voorbereid om Jezus te
verwelkomen. Hij merkt dat niemand Hem verwacht. Hij hoort geen enkele stem
die juicht omdat de komst van de Messias nabij is. De engel zweeft enige tijd
over de uitverkoren stad en de tempel, waar God eeuwenlang zijn
tegenwoordigheid heeft geopenbaard, maar ook daar heerst alleen
onverschilligheid. De priesters brengen met veel pracht en praal hun bezoedelde
offers in de tempel. De Farizeeën spreken het volk met luider stem toe en staan

met veel vertoon op de hoeken te bidden. In de paleizen, in de vergaderingen van
wijsgeren, in de scholen van de rabbijnen maakt niemand zich druk om het
wonder dat de ganse hemel met vreugde en lof vervult; de Verlosser der
mensheid staat op het punt geboren te worden.
Niets wijst erop dat de mensen Christus verwachten. Nergens hebben zij zich op
de komst van de Levensvorst voorbereid. De hemelse boodschapper is zeer
verbaasd en wil net naar de hemel terugkeren om het slechte nieuws te brengen
wanneer hij een groep herders ziet die 's nachts de wacht houden bij hun kudde
en hun blik richten naar de met sterren bezaaide hemel. Ze denken aan de
profetie die de komst van de Messias naar de aarde voorzegt en zien uit naar de
Verlosser der wereld. Deze mensen zijn bereid de boodschap uit de hemel te
ontvangen. Plots verschijnt Gods engel en verkondigt het blijde nieuws. De
vlakte wordt vervuld van hemelse heerlijkheid. De herders zien een ontelbare
schare engelen. De vreugde schijnt te groot om maar door één boodschapper uit
de hemel te worden gebracht, talloze stemmen heffen een lied aan dat de
verlosten ook eens zullen zingen: Ere zij God in den hoge, en vrede op aarde bij
mensen des welbehagens" (Lucas 2:14). In dit mooie verhaal van Bethlehem ligt
een ernstige les besloten. Het veroordeelt ons ongeloof, onze hoogmoed en onze
zelfingenomenheid. Het waarschuwt ons dat wij op onze hoede moeten zijn,
want wij lopen door onze misdadige onverschilligheid het gevaar de tekenen des
tijds niet te zien en dreigen daardoor "de dag van onze bezoeking" te vergeten.
De engelen vonden echter niet alleen op de heuvels van Judéa of onder de
eenvoudige herders mensen die de komst van de Messias verwachtten. Ook
onder de heidenen waren er mensen die naar Hem uitzagen; de vrome en rijke
wijzen uit het oosten, die door hun onderzoek van de natuur God in de schepping
hadden gevonden. In de geschriften van de Hebreeën hadden ze gelezen dat een
Ster uit Jacob zou opgaan en ze wachtten vol verlangen op de komst van Hem
die niet alleen de vertroosting van Israël" zou zijn, maar ook een licht tot
openbaring voor de heidenen", opdat zij tot heil zouden zijn tot aan het uiterste
der aarde" (Lucas 2:25,32; Handelingen 13:47).
Zij zochten naar licht en het licht van de troon van God scheen op hun pad.
Terwijl de priesters en rabbijnen van Jeruzalem, die tot wachters en uitleggers
van de waarheid waren aangesteld, in duisternis waren gedompeld, leidde de ster
aan de hemel deze vreemdelingen naar de geboorteplaats van de pasgeboren
Koning.

Christus zal ten tweeden male zonder zonde aanschouwd worden door hen, die
Hem tot hun heil verwachten" (Hebreeën 9:28). De boodschap van de
wederkomst is ook niet toevertrouwd aan de godsdienstige leiders van het volk.
Zij zijn niet in contact met God gebleven en hebben het licht uit de hemel niet
aangenomen. Daarom sloegen Paulus' woorden maar gij, broeders, zijt niet in de
duisternis, zodat die dag u als een dief overvallen zou; want gij zijt allen
kinderen des lichts en kinderen des dags. Wij behoren niet aan nacht of
duisternis toe" (l Tessalonicenzen 5:4,5). Dit sloeg niet op de kerkelijke leiders.
De wachters op Sions muren hadden de eersten moeten zijn om de boodschap
van de wederkomst van Christus aan te nemen, zij hadden als eersten de
nabijheid van die gebeurtenis moeten verkondigen en het volk moeten oproepen
zich op zijn komst voor te bereiden. Maar zij waanden zich veilig, droomden van
vrede en geen gevaar", terwijl de mensen in onwetendheid en zonde verder
leefden. Jezus zag zijn gemeente. Ze was als een vijgenboom die wel heel mooie
bladeren had, maar geen vruchten voortbracht. De mensen waren trots op hun
vormendienst, terwijl ze de geest van ware nederigheid, berouw en geloof- het
enige wat God op prijs stelt - niet hadden. In plaats van de vruchten van de Geest
was er hoogmoed, menselijke overlevering, grootspraak, zelfzucht en
verdrukking. De afvallige gemeente was blind voor de tekenen des tijds.
God had hen niet verlaten en was niet ontrouw geweest, maar zij hadden zich
van Hem verwijderd en hadden zijn liefde afgewezen. Zijn beloften aan hen
werden niet vervuld, omdat ze weigerden aan de voorwaarden te voldoen.
Zo gaat het altijd wanneer mensen het licht en de voorrechten die God schenkt
niet op prijs stellen en niet willen aannemen. Als de gemeente de weg die God
haar in zijn voorzienigheid aanwijst niet wil bewandelen, als ze niet elke
lichtstraal wil aanvaarden en de plichten die haar zijn opgelegd niet wil
uitvoeren, ontaardt de godsdienst tot een vormendienst en verdwijnt de ware
godsvrucht. De kerkgeschiedenis heeft herhaaldelijk bewezen dat dit waar is.
God verwacht van zijn kinderen geloof en gehoorzaamheid die beantwoorden
aan de zegeningen en voorrechten die zij hebben ontvangen.
Gehoorzaamheid houdt ook in dat men offers moet brengen en zijn kruis moet
dragen. Daarom wilden zo velen die zich voor volgelingen van Christus uitgeven
het licht uit de hemel niet aannemen. Zoals de Israëlieten in het verleden hebben
ook zij niet gemerkt dat God naar hen omzag. (Lucas 19:44). Ze zijn vanwege
hun hoogmoed en ongeloof door God gepasseerd. God heeft zijn waarheid

geopenbaard aan de gelovigen die zoals de herders van Bethlehem en de wijzen
uit het Oosten het licht dat zij hadden ontvangen op prijs stelden.

18 - William Miller
God heeft voor de verkondiging van de boodschap van Christus' wederkomst een
oprechte, eerlijke landbouwer - William Miller - uitgekozen. Hoewel hij vroeger
aan de goddelijke oorsprong van de Bijbel had getwijfeld, was het toch altijd zijn
oprecht verlangen geweest de waarheid te leren kennen. Zoals veel andere
hervormers had Miller in zijn jeugd veel armoede gekend en wist hij hoe
belangrijk hard werken en zelfverloochening waren. Onafhankelijkheid,
vrijheidsliefde, uithoudingsvermogen en vurige vaderlandsliefde waren de
kenmerken van het gezin waaruit hij kwam. Deze trekken vielen trouwens in zijn
eigen persoonlijkheid ook sterk op. Zijn vader was tijdens de Amerikaanse
Revolutie kapitein in het leger geweest. De armoede die de jonge Miller heeft
meegemaakt, is in belangrijke mate te wijten aan de offers die zijn vader in die
woelige tijd heeft gebracht.
William Miller was sterk en gezond en had reeds als kind een verstand dat boven
het gemiddelde uitstak. Naarmate hij ouder werd, kwam dit duidelijker tot uiting.
Hij was intelligent en weetgierig. Hoewel hij nooit aan een universiteit heeft
gestudeerd, had hij door zijn studie-ijver, zijn grondig onderzoek en zijn
kritische geest een gezond oordeel over en een brede kijk op de dingen. Hij was
integer, had een benijdenswaardige reputatie en werd door iedereen geacht om
zijn rechtschapenheid, spaarzaamheid en vrijgevigheid. Door zijn ijver en
volledige toewijding had hij al op jeugdige leeftijd veel verdiend, maar hij bleef
toch verder studeren. Hij heeft verschillende burgerlijke en militaire ambten
bekleed en heeft zich in zijn werk onderscheiden. Hij scheen dan ook alle
troeven in handen te hebben om een rijk en vooraanstaand man te worden.
Zijn moeder was zeer vroom en Miller had dan ook als kind een godsdienstige
opvoeding gekregen. In die tijd was hij echter ook in aanraking gekomen met
enkele deïsten die een grote invloed op hem hebben gehad, vooral omdat het
meestal vooraanstaande burgers waren die zich voor hun medemensen inzetten.
Ze leefden onder christenen en hun karakter was tot op zekere hoogte door hun
omgeving gevormd. De goede eigenschappen waardoor ze bij anderen in de
gunst stonden, hadden ze aan de Bijbel te danken, maar toch gebruikten ze deze
gaven om het Woord van God te bestrijden.
Door het contact met deze mensen had Miller hun ideeën overgenomen. De

algemeen gangbare verklaring van de Schrift leverde voor hem grote,
onoverkomelijke moeilijkheden op. Toch bood zijn nieuw geloof, dat de Bijbel
gewoon verwierp niets beters en daarom was Miller allesbehalve gelukkig. Toch
heeft hij het ongeveer twaalf jaar in deze richting volgehouden tot hij op de
leeftijd van vierendertig jaar door de Heilige Geest van zonde werd overtuigd.
Zijn vroegere opvattingen boden hem geen enkele hoop op geluk na de dood. De
toekomst was donker en somber. Later heeft hij over zijn gevoelens in deze tijd
geschreven:
Het vooruitzicht van een totale vernietiging was erg beangstigend. Als de
mensen werkelijk rekenschap voor hun daden zouden moeten afleggen, zouden
ze allemaal kinderen des doods zijn. De hemel was als koper boven mijn hoofd
en de aarde als ijzer onder mijn voeten. Ik vroeg me af wat de eeuwigheid
precies inhield en waarom de dood eigenlijk bestond. Hoe meer ik erover
nadacht, des te groter werd de verwarring in mijn geest. Ik probeerde niet meer
na te denken, maar kon mijn gedachten niet ordenen. Ik voelde me ellendig,
maar begreep niet waarom. Ik klaagde, zonder eigenlijk te weten over wie. Ik
zag het kwaad rondom mij, maar wist niet waar en hoe ik het goede kon vinden.
Ik treurde, zonder hoop." Hij verkeerde enkele maanden in deze toestand.
Plotseling kwam de gedachte van een Heiland mij levendig voor de geest", zei
hij. Ik dacht dat er wel iemand moest zijn die zó goed en barmhartig was dat hij
voor onze overtredingen zou willen boeten en ons door zijn daad zou vrijstellen
van de straf die op de zonde staat. Ik begreep onmiddellijk hoe liefdevol zo
iemand wel moest zijn en stelde me voor dat ik mij in zijn armen zou kunnen
werpen en op zijn genade zou vertrouwen. Maar dan moest eerst de vraag
worden beantwoord hoe men er zeker van kan zijn dat zo iemand inderdaad
bestaat. Buiten de Bijbel kon ik nergens een bewijs vinden voor het bestaan van
zo'n Heiland of voor de toestand na de dood...
Ik kwam tot de conclusie dat de Bijbel juist de Heiland openbaarde die ik nodig
had. Het verbaasde mij dat een niet geïnspireerd boek beginselen uiteenzette die
zo volmaakt aan de behoeften van een gevallen wereld beantwoorden. Ik moest
wel toegeven dat de Bijbel een openbaring van God moest zijn. Ik las de schrift
met plezier en Jezus werd mijn vriend. De Heiland werd voor mij 'de
belangrijkste onder tien duizend' en de Bijbel, die ik vroeger een duister en
tegenstrijdig boek had gevonden, werd nu 'een lamp voor mijn voet en een licht
op mijn pad.
Ik vond rust en vrede. God was voor mij een rots in de oceaan van het leven. De

Bijbel werd voor mij het belangrijkste studieboek en ik kan in alle oprechtheid
zeggen dat ik hem met groot genoegen bestudeerde. Ik ontdekte dat men mij
maar de helft had verteld. Het was mij een raadsel waarom ik zijn schoonheid en
heerlijkheid niet veel vroeger had ontdekt en ik vroeg mij af hoe ik de Bijbel ooit
heb kunnen verwerpen. Alles wat mijn hart verlangde werd erin geopenbaard.
Het had een geneesmiddel voor elke ziekte die de ziel kwelde. Ik wilde niets
anders lezen en had alleen behoefte aan Gods wijsheid" (S. Bliss, Memoirs of
Wm. Miller, pp. 65-67).
Miller beleed in het openbaar zijn geloof in de godsdienst die hij zo had veracht.
Zijn ongelovige vrienden kwamen onmiddellijk opdagen met de argumenten die
hij zelf zo vaak tegen de goddelijke oorsprong van de Schrift had aangevoerd.
Hij kon die argumenten op dat ogenblik niet weerleggen, maar dacht: Als de
Bijbel een openbaring van God is, kan hij zichzelf niet tegenspreken. Daar de
Bijbel bestemd is om de mensen te onderwijzen, moet hij ook begrepen kunnen
worden". Hij besloot de Bijbel zelf te onderzoeken om na te gaan of er inderdaad
tegenstrijdigheden in waren.
Hij probeerde alle vooroordelen uit te sluiten en gebruikte geen
bijbelcommentaren. Hij vergeleek de teksten met elkaar en gebruikte de
kanttekeningen en een concordantie. Hij ging systematisch te werk; hij begon bij
Genesis en las vers voor vers. Hij ging niet verder vóór hij begreep wat het
precies betekende. Als hij op een moeilijk gedeelte stuitte, vergeleek hij het
altijd met alle andere teksten over het onderwerp waar hij mee bezig was. Hij
bestudeerde elk woord in zijn samenhang en als zijn uitleg klopte met alle
andere parallelle tekstgedeelten, beschouwde hij het probleem als opgelost.
Zodra hij een moeilijke passage tegenkwam, vond hij de uitleg wel in een ander
gedeelte van de Bijbel. Naarmate hij in zijn studie vorderde en God oprecht
smeekte om hem inzicht te geven, werd alles wat hij in het begin niet begreep,
duidelijk. Hij stelde vast dat de woorden van de psalmdichter waar zijn: Het
openen van uw woorden verspreidt licht, het geeft de onverstandigen inzicht"
(Psalm 119:130). Met grote belangstelling onderzocht hij het boek Daniël en de
Openbaring en gebruikte dezelfde interpretatieprincipes als voor de andere
teksten. Hij merkte tot zijn grote vreugde dat de profetische symbolen konden
worden verklaard, dat de profetieën die al waren uitgekomen letterlijk in
vervulling waren gegaan, dat alle beeldspraak, gelijkenissen, vergelijkingen, enz.
onmiddellijk worden uitgelegd of dat de woorden waarmee ze worden uitgedrukt
in andere bijbelteksten worden verklaard en dat ze dan letterlijk moeten worden
opgevat. Hij zei hierover: Ik was er toen van overtuigd dat de Bijbel de

geopenbaarde waarheid weergeeft die zó duidelijk en eenvoudig is dat de
zoekende mens, ook al is hij nog zo dom, niet hoeft te dwalen" (Bliss, p. 70).
Zijn inspanningen werden met succes bekroond; hij ontdekte de ene schakel van
de waarheid na de andere toen hij de grote profetische lijnen stuk voor stuk
onderzocht. Engelen leidden hem in zijn onderzoek en gaven hem inzicht in de
Schrift.
Miller nam de manier waarop de profetieën in het verleden in vervulling zijn
gegaan als maatstaf voor de beoordeling van de profetieën die nog moesten
uitkomen en kwam tot de overtuiging dat de algemeen gangbare opvatting over
Christus' geestelijk Koninkrijk - een millennium of duizendjarig rijk vóór het
einde van de wereld - absoluut onbijbels was. Volgens deze leer zou er
gedurende duizend jaar vrede en gerechtigheid op aarde heersen vóór de
persoonlijke wederkomst van Christus. Daardoor worden de verschrikkingen van
de dag des Heren" naar een verre toekomst verschoven. Deze leer is misschien
wel aantrekkelijk, maar is beslist in strijd met de leer van Christus en de
apostelen, die hadden gezegd dat het onkruid en het koren samen moesten
opgroeien tot de oogsttijd - het einde van de wereld - en hadden gewaarschuwd.
Slechte mensen en bedriegers zullen van kwaad tot erger komen". Weet wel dat
er in de laatste dagen zware tijden zullen komen."
Het koninkrijk der duisternis zal blijven bestaan tot de wederkomst en zal
worden verteerd door de adem zijns monds" en zal machteloos worden gemaakt
door zijn verschijning, als Hij komt" (Matteüs 13:30,38-41; 2 Timoteüs 3:13,1; 2
Tessalonicenzen 2:8).
De apostolische gemeente geloofde niet in de leer van de bekering van de hele
wereld en het geestelijk Koninkrijk van Christus. Pas in het begin van de
achttiende eeuw vond deze leer algemeen ingang onder de christenen. De
gevolgen van deze dwalingen - en van alle andere dwalingen trouwens - waren
rampzalig.
Als de wederkomst van Christus naar een verre toekomst wordt verschoven,
letten de mensen niet op de tekenen die zijn wederkomst aankondigen. Daardoor
ontstond ten onrechte een gevoel van vertrouwen en zekerheid en vonden velen
het niet nodig zich voor te bereiden om Christus te ontmoeten.
Volgens Miller leert de Bijbel duidelijk dat Christus letterlijk en persoonlijk zal

terugkomen. Paulus zegt: De Here zelf zal op een teken, bij het roepen van een
aartsengel en bij het geklank ener bazuin Gods, nederdalen van de hemel" (l
Tessalonicenzen 4:16).
En Christus zegt: En zij zullen de Zoon des mensen zien komen op de wolken
des hemels met grote macht en heerlijkheid". Want gelijk de bliksem komt van
het oosten en licht tot het westen, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn"
(Mattheüs 24:30, 27).
Hij zal komen met al de heilige engelen: Wanneer dan de Zoon des mensen komt
in zijn heerlijkheid en al de engelen met hem, dan zal Hij plaats nemen op de
troon zijner heerlijkheid" (Mattheüs 25:31). En Hij zal zijn engelen uitzenden
met luid bazuingeschal en zij zullen zijn uitverkorenen verzamelen" (Mattheüs
24:31). Bij de wederkomst zullen zij die in Christus gestorven zijn, worden
opgewekt en de rechtvaardigen die nog in leven zijn, zullen worden veranderd.
Paulus zegt: Allen zullen wij niet ontslapen, maar allen zullen wij veranderd
worden, in een ondeelbaar ogenblik, bij de laatste bazuin, want de bazuin zal
klinken en de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden en wij zullen
veranderd worden. Want dit vergankelijke moet onvergankelijkheid aandoen en
dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen" (1 Korintiërs 15:51-53).
In zijn brief aan de Tessalonicenzen zegt hij na zijn beschrijving van de
wederkomst van Christus: Zij, die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst
opstaan; daarna zullen wij, levenden, die achterbleven, samen met hen op de
wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht, en
zó zullen wij altijd met de Here wezen" (1 Tessalonicenzen 4:16,17).
Christus' volgelingen zullen het Koninkrijk pas bij zijn persoonlijke wederkomst
ontvangen. Jezus zei: Wanneer dan de Zoon des mensen komt in zijn
heerlijkheid en al de engelen met Hem, dan zal Hij plaats nemen op de troon
zijner heerlijkheid. En al de volken zullen vóór Hem verzameld worden, en Hij
zal ze van elkander scheiden, zoals de herder de schapen scheidt van de bokken,
en Hij zal de schapen zetten aan zijn rechterhand en de bokken aan zijn
linkerhand. Dan zal de Koning tot hen, die aan zijn rechterhand zijn, zeggen:
Komt, gij gezegenden mijns Vaders, beërft het Koninkrijk, dat u bereid is van de
grondlegging der wereld af' (Matteüs 25:32-34).
Al deze bijbelteksten tonen duidelijk aan dat zij die in Christus gestorven zijn
onvergankelijk worden opgewekt en dat bij zijn wederkomst de levenden

worden veranderd. Door deze ingrijpende veranderingen zijn ze gereed om het
Koninkrijk te ontvangen, want Paulus zegt: Vlees en bloed kunnen het
Koninkrijk Gods niet beërven en het vergankelijke beërft de onvergankelijkheid
niet" (l Korintiërs 15:50).
De mens is nu sterfelijk en vergankelijk, maar Gods Koninkrijk zal
onvergankelijk zijn en eeuwig bestaan. Daarom kan de mens zoals hij nu is het
Koninkrijk niet binnengaan, maar wanneer Jezus terugkomt, zal Hij de verlosten
onsterfelijk maken en hun het Koninkrijk, waarvan ze tot dat ogenblik slechts
erfgenamen waren, schenken.
Deze en andere teksten bewezen volgens Miller duidelijk dat de gebeurtenissen
die volgens de meeste mensen vóór de wederkomst van Christus moesten
plaatsvinden - bijvoorbeeld een universeel vrederijk en de vestiging van Gods
Koninkrijk op aarde - volgens de Bijbel na de wederkomst zouden plaatshebben.
Bovendien beantwoordden alle tekenen en de toestand van de wereld aan de
profetische beschrijving van de laatste dagen. Hij moest alleen al op grond van
zijn onderzoek van de Bijbel tot de conclusie komen dat er heel binnenkort een
einde zou komen aan de tijd die God had uitgetrokken voor het bestaan van onze
aarde in haar huidige vorm. Hij zegt ook: Een ander bewijs dat grote indruk op
mij maakte was de tijdrekening van de Bijbel... Ik ontdekte dat de
gebeurtenissen die in het verleden waren voorzegd vaak binnen een bepaalde tijd
plaatsvonden. De honderd twintig jaar vóór de zondvloed (Genesis 6:3), de
zeven dagen die eraan vooraf zouden gaan en de veertig dagen regen (Genesis
7:4), het verblijf van Abrahams nakomelingen in een vreemd land gedurende
vierhonderd jaar (Genesis 15:13), de drie dagen in de dromen van de schenker en
de bakker (Genesis 40:12-20), de zeven jaren van Farao (Genesis 41:28-54), de
veertig jaar in de woestijn (Numeri 14:34), de hongersnood gedurende drie en
een half jaar (1 Koningen 17:1 (zie Lucas 4:25)), ...de zeventig jaren in
ballingschap (Jeremia 25:11), de zeven tijden van Nebukadnezar (Daniël 4:1316), en de zeven weken, twee en zestig weken en één week, in totaal zeventig
weken, die voor de Joden waren bepaald (Daniël 9:24-27). Al deze
gebeurtenissen waarvoor een tijd was vastgesteld, waren eens profetieën en
hebben zich letterlijk vervuld" (Bliss, pp. 74,75).
Toen Miller bij zijn onderzoek van de Bijbel verscheidene tijdperken ontdekte
die volgens hem tot aan de wederkomst van Christus reikten, beschouwde hij ze
dan ook prompt als de tijden van tevoren bepaald", die God aan zijn
boodschappers had meegedeeld.

Mozes zegt: De verborgen dingen zijn voor de HERE, onze God, maar de
geopenbaarde zijn voor ons en onze kinderen voor altijd." En Amos verklaart:
Voorzeker, de Here HERE doet geen ding, of Hij openbaart zijn raad aan zijn
knechten, de profeten" (Deuteronomium 29: 29; Amos 3:7).
Zij die Gods Woord onderzoeken mogen er dan ook op vertrouwen dat de meest
opzienbarende gebeurtenissen in de wereldgeschiedenis ook duidelijk in de
Schrift vermeld zijn.
Aangezien ik er ten volle van overtuigd was dat 'elk van God ingegeven
schriftwoord nuttig is om te onderrichten', (2 Timoteüs 3:16) dat 'profetie nooit is
voortgekomen uit de wil van een mens, maar, door de Heilige Geest gedreven,
mensen van Godswege hebben gesproken' (2 Petrus 1:21) en dat al wat tevoren
geschreven is tot ons onderricht geschreven werd, (Romeinen 15:4) was ik van
mening dat de chronologische gedeelten ook tot Gods Woord behoorden en dus
met evenveel aandacht moesten worden bestudeerd als de andere
bijbelgedeelten. Daarom vond ik dat ik niet het recht had de profetische
tijdperken over te slaan bij mijn poging om te begrijpen wat God in zijn genade
aan ons heeft geopenbaard" (Bliss, p. 75).
De profetie die volgens Miller zeer duidelijk de tijd van de wederkomst aangaf,
was Daniël 8:14: Twee duizend driehonderd avonden en morgens; dan zal het
heiligdom in rechte staat hersteld worden."
Miller paste zijn regel dat de Bijbel zichzelf uitlegt toe en stelde vast dat één dag
in een symbolische profetie gelijkstaat met één jaar in werkelijkheid. (Numeri
14:34; Ezechiël 4:6). Hij kwam tot de conclusie dat de periode van de 2300
profetische dagen of evenveel letterlijke jaren veel verder reikte dan het einde
van de oudtestamentische bedeling en dat die periode dus ook niet doelde op het
heiligdom van het Oude Testament.
Miller aanvaardde de algemeen gangbare opvatting dat de aarde het heiligdom
van de christelijke bedeling was. Hij dacht dan ook dat het in rechte staat
herstellen van het heiligdom", zoals voorzegd in Daniël 8:14, de reiniging van de
aarde door vuur bij de wederkomst van Christus voorstelde. Als hij het juiste
beginpunt van de 2300 avonden en morgens kon vinden, zou hij ook de juiste
tijd van de wederkomst kunnen bepalen. Zo zou hij de tijd van de voleinding
aller dingen" kennen; de tijd wanneer de bestaande wereldorde met al zijn

hoogmoed en macht, praal en ijdelheid, verdorvenheid en verdrukking zou
eindigen", de tijd wanneer de vloek van de aarde zou worden weggenomen, de
dood zou worden vernietigd, de beloning zou worden gegeven aan de
dienstknechten van God, aan de profeten en de heiligen en aan hen die zijn naam
vrezen, de tijd wanneer de verwoesters van de aarde zouden worden vernietigd"
(Bliss, p. 76).
Miller zette zijn onderzoek van de profetieën met grote ernst voort. Niet alleen
overdag, maar ook 's nachts wijdde hij zich aan de studie van het onderwerp, dat
hij buitengewoon belangrijk en boeiend vond. In hoofdstuk 8 van Daniël kon hij
geen aanwijzing vinden voor het beginpunt van de 2300 avonden en morgens".
Hoewel de engel Gabriël de opdracht had gekregen om Daniël het gezicht te
doen verstaan, had hij maar een gedeeltelijke uitleg gegeven. Toen de profeet
hoorde welke verschrikkelijke vervolgingen over de gemeente zouden komen,
was hij aan het eind van zijn krachten. Hij kon de uitleg niet meer verwerken en
de engel liet hem enige tijd met rust. Daniël zegt zelf: En ik, Daniël, was
uitgeput en was enige dagen ziek". En ik was verbijsterd over het gezicht, maar
niemand merkte het."
Toch had God zijn boodschapper de opdracht gegeven: Doe deze het gezicht
verstaan". Die opdracht moest worden uitgevoerd. Daarom ging de engel na
enige tijd weer naar Daniël en zei: Daniël, nu ben ik uitgegaan om u een klaar
inzicht te geven". Let dus op het woord en sla acht op het gezicht" (Daniël
8:27,16; 9:22,23,25-27).
Eén belangrijk punt in het gezicht was nog niet verklaard, namelijk de periode
van de 2300 avonden en morgens". Daarom ging de engel bij de hervatting van
zijn uitleg dieper op dit onderwerp in:
Zeventig weken zijn bestemd (afgesneden Hebreeuws) over uw volk en over uw
heilige stad... Weet dan en versta: van de uitgang van het woord, om te doen
wederkeren, en om Jeruzalem te bouwen tot op de Messias, de Vorst, zijn zeven
weken en tweeënzestig weken; de straten en de grachten zullen wederom
gebouwd worden, doch in benauwdheid der tijden. En na die tweeënzestig
weken zal de Messias uitgeroeid worden... En Hij zal velen het verbond
versterken een week; en in de helft der welk zal hij slachtoffer en spijsoffer doen
ophouden." De engel was naar Daniël gestuurd met de duidelijke opdracht hem
het punt uit te leggen dat hij in het gezicht van het achtste hoofdstuk niet had
begrepen: twee duizend driehonderd avonden en morgens; dan zal het heiligdom

in rechte staat hersteld worden". Nadat de engel had gezegd Let dus op het
woord en sla acht op het gezicht", begon hij onmiddellijk aan zijn uitleg:
Zeventig weken zijn bepaald over uw volk en uw heilige stad". Het woord dat
vertaald is door 'bepaald' betekent letterlijk 'afgesneden'. Zeventig weken of 490
jaar zijn volgens de engel afgesneden voor het Joodse volk.
Maar waarvan zijn ze afgesneden? Daar er in hoofdstuk 8 alleen sprake is van
één periode, moeten de zeventig weken daarvan afgesneden zijn. De zeventig
weken zijn dus een stuk van de 2300 avonden en morgens en de twee periodes
hebben hetzelfde beginpunt. De engel zei dat de zeventig weken begonnen op
het ogenblik dat het bevel uitging om Jeruzalem te herstellen en te herbouwen.
Als men die datum kon vaststellen, had men meteen ook het begin van de 2300
avonden en morgens.
Dit decreet kunnen we in het zevende hoofdstuk van Ezra, vers 12-26, vinden.
De volledige tekst werd door Artaxerxes (Artachsasta), koning van Perzië,
afgekondigd in 457 v. Chr. Maar in Ezra 6:14 lezen wij dat de bouw voltooid
werd volgens het bevel van Kores, Darius en Artachsasta, koning van Perzië".
Deze drie koningen brachten door hun afkondiging, bevestiging en aanvulling
het bevel tot de volmaaktheid die nodig was om het begin van de profetie van de
twee duizend driehonderd avonden en morgens aan te duiden. Als men 457 v.
Chr. als uitgangspunt voor de berekening aanneemt, kan men vaststellen dat elk
detail in verband met de zeventig weken in vervulling is gegaan.
Vanaf het ogenblik, dat het woord uitging om Jeruzalem te herstellen en te
herbouwen tot op een gezalfde, een vorst, zijn zeven weken; en twee en zestig
weken lang zal het hersteld en herbouwd blijven"; in totaal negen en zestig
weken of 483 jaar. Het decreet van Artaxerxes werd van kracht in de herfst van
457 v, Chr.
Vanaf deze datum gerekend reiken de 483 jaar tot de herfst van 27 na Chr. (Zie
aanhangsel onder 'Profetische data' )
Op dat ogenblik ging deze profetie in vervulling. Het woord Messias betekent
'de Gezalfde'. In de herfst van 27 na Chr, werd Jezus door Johannes gedoopt en
werd Hij door de Heilige Geest gezalfd. De apostel Petrus zegt dat God Hem
met de Heilige Geest en met kracht heeft gezalfd" (Handelingen 10:38).
Christus verklaarde zelf: De geest des Heren is op Mij, daarom, dat Hij Mij

gezalfd heeft, om aan armen het evangelie te brengen" (Lucas 4:18). Na zijn
doop ging Jezus naar Galilea om het evangelie Gods te prediken, [en Hij zeide]:
De tijd is vervuld" (Marais l; 14,15).
En hij zal het verbond voor velen zwaar maken, een week lang". Dat is dan de
zeventigste week, de laatste zeven jaar van de periode die voor de Joden
bepaald" was. In deze periode tussen 27 en 34 na Chr. richtte Jezus Zich eerst
zelf en daarna door zijn discipelen in het bijzonder tot de Joden met de
evangelieboodschap.
Toen de apostelen vertrokken om het goede nieuws van het Koninkrijk te
verspreiden, zei Jezus: Wijkt niet af op een weg naar heidenen, gaat geen stad
van Samaritanen binnen; begeeft u liever tot de verloren schapen van het huis
Israëls" (Matteüs 10:5,6). In de helft van de week zal Hij slachtoffer en spijsoffer
doen ophouden". In 31 na Chr., drie en een halfjaar na zijn doop, werd Christus
gekruisigd. Met het grote offer van Golgotha kwam er ook een einde aan de
offers die vierduizend jaar lang hadden gewezen op het Lam van God. Het beeld
werd door zijn tegenbeeld vervangen en daardoor kwam er ook een einde aan
slachtoffer en spijsoffer" van de ceremoniële wetgeving.
De zeventig profetische weken of 490 letterlijke jaren die vooral voor het Joodse
volk waren bepaald", eindigden dus in 34 na Chr. In dat jaar bezegelde het volk
zijn verwerping van het evangelie door het optreden van het Sanhedrin,
waardoor Stefanus werd gestenigd en de volgelingen van Christus werden
vervolgd. Toen werd de reddingsboodschap niet meer alleen aan het uitverkoren
volk, maar aan de hele wereld gebracht.
De discipelen moesten vanwege de vervolgingen in Jeruzalem, de stad verlaten.
Zij dan die verstrooid werden, trokken het land door, het evangelie
verkondigende". En Filippus daalde af naar de stad van Samaria en predikte hun
de Christus."
Petrus werd door de Heilige Geest geleid toen hij het goede nieuws" aan de
hoofdman uit Caesaréa, de godvrezende Comelius, bracht. En de vurige Paulus,
die bekeerd werd, moest het goede nieuws ver weg, naar de heidenen" brengen.
(Handelingen 8:4,5; 22:21).
De profetieën zijn tot in de kleinste bijzonderheden uitgekomen. Het leed dan
ook niet de minste twijfel dat de zeventig weken in 457 v, Chr. begonnen en in

34 na Chr. eindigden. Het is dan niet moeilijk te bepalen wanneer de
tweeduizend driehonderd avonden en morgens" eindigden. De zeventig weken of
490 dagen waren afgesneden van het grotere stuk van de 2300 dagen. Er bleven
dus nog 1810 dagen over. Als men bij 34 na Chr. 1810 jaar optelt, komt men in
1844. Volgens de engel zou bij het verstrijken van deze periode het heiligdom in
rechte staat hersteld worden". Zo was het tijdstip van de reiniging van het
heiligdom, dat naar men algemeen aannam bij de wederkomst van Christus zou
plaatsvinden, ook vastgesteld.
Miller en zijn medewerkers meenden eerst dat de 2300 avonden en morgens in
de lente van 1844 zouden eindigen, terwijl de profetie doelde op de herfst van
dat jaar (zie Aanhangsel onder 'profetische data') Deze vergissing was de
oorzaak van teleurstelling en onzekerheid voor de gelovigen die dachten dat
Christus in de lente zou terugkomen, maar dit deed absoluut geen afbreuk aan de
juistheid van het argument dat de 2300 avonden en morgens in 1844 eindigden
en dat de belangrijke gebeurtenis die wordt aangeduid als het in rechte staat
herstellen van het heiligdom" dan zou plaatsvinden.
Toen Miller de Schrift begon te onderzoeken om vast te stellen of ze inderdaad
van goddelijke oorsprong was, had hij helemaal niet gedacht dat hij tot deze
conclusie zou komen. Hij kon de resultaten van zijn onderzoek bijna niet
geloven, maar het bewijs van de bijbel was te duidelijk en te overtuigend om te
worden verworpen. Hij had de Bijbel twee jaar lang bestudeerd toen hij in 1818
tot de belangrijke conclusie kwam dat Christus over ongeveer vijfentwintig jaar
zou terugkomen om zijn volk te verlossen. Hij zei: Het spreekt vanzelf dat ik blij
was om dit heerlijke vooruitzicht. Het is begrijpelijk dat ik er ook vurig naar
verlangde te mogen delen in de vreugde van de verlosten. De Bijbel was voor
mij nu een nieuw boek. Het was een genot voor mijn geest. Alles wat vroeger
onbegrijpelijk, onduidelijk of duister scheen, was verdreven door het heldere
licht dat nu uit zijn heilige bladzijden straalde. De waarheid schitterde met
buitengewone pracht!
Alle tegenstrijdigheden en ongerijmdheden die ik vroeger had ontdekt, waren
verdwenen, hoewel ik niet zou durven beweren dat ik alles volledig had
begrepen. Toch scheen er zoveel licht uit de bijbel om mijn geest, die vroeger
verduisterd was, te verlichten, zodat ik de Bijbel echt met plezier bestudeerde. Ik
had dat vroeger niet voor mogelijk gehouden" (Bliss, pp. 76,77).
Door de heilige overtuiging dat de Bijbel zulke belangrijke gebeurtenissen

voorzegde die binnen afzienbare tijd in vervulling zouden gaan, werd ik
geconfronteerd met de vraag wat mijn verplichtingen tegenover de wereld
waren" (Ibid., p. 81). Miller voelde zich gedrongen het licht dat hij had
ontvangen aan anderen door te geven. Hij verwachtte wel dat hij op verzet van
de ongelovigen zou stuiten, maar was er zeker van dat alle christenen blij zouden
zijn als ze hoorden dat de Verlosser in wie ze geloofden binnenkort zou
terugkomen. Hij was alleen bang dat velen door de grote vreugde over het
vooruitzicht van hun spoedige verlossing de leer zouden aannemen zonder zich
de moeite te getroosten de Bijbel te onderzoeken om na te gaan of alles wel waar
was. Hij aarzelde er over te spreken omdat hij bang was dat hij het bij het
verkeerde eind had en daardoor ook anderen op een dwaalspoor zou brengen. Hij
ging dus de bewijsgronden die hem tot zijn conclusie hadden geleid nog eens na
en onderzocht elke moeilijkheid die hij tegenkwam zeer grondig. De bezwaren
bleken in het licht van Gods Woord te verdwijnen als sneeuw voor de zon. Na
een studie van vijf jaar was hij er ten volle van overtuigd dat zijn conclusies juist
waren.
Hij was toen nog meer dan vroeger overtuigd dat het zijn plicht was aan anderen
bekend te maken wat volgens hem zo duidelijk door de Bijbel werd geleerd. Hij
schrijft over deze periode: Wanneer ik mijn werk deed, hoorde ik altijd een stem
die mij voortdurend zei: 'Ga de mensen waarschuwen voor het gevaar dat hun
boven het hoofd hangt'. En ik moest steeds denken aan Ezechiëls woorden: 'Als
ik tot de goddeloze zeg: Goddeloze, gij zult zeker sterven, - maar gij spreekt niet
om de goddeloze te waarschuwen voor zijn weg, dan zal die goddeloze in zijn
eigen ongerechtigheid sterven, maar van zijn bloed zal Ik u rekenschap vragen.
Maar als gij een goddeloze waarschuwt om zich van zijn weg te bekeren, doch
hij bekeert zich daarvan niet, dan zal hij in zijn ongerechtigheid sterven, maar gij
hebt uw leven gered" (Ezechiël 33:8,9).
Ik was van mening dat als ik de ongelovige duidelijk op de gevaren wees zeer
velen tot inkeer zouden komen, maar als ze niet waren gewaarschuwd ik
rekenschap zou moeten afleggen voor hun bloed" (Bliss, p. 92). Miller begon
toen in eigen kring over zijn opvattingen te spreken wanneer de gelegenheid zich
daartoe voordeed. Hij hoopte dat een predikant de juistheid van zijn argumenten
zou inzien en zich zou wijden aan de verkondiging van die boodschap. Toch was
hij ervan overtuigd dat het ook zijn persoonlijke plicht was de waarschuwing te
laten horen. Hij dacht steeds aan de woorden: Verkondig het aan de wereld of ik
zal je rekenschap vragen van hun bloed". Hij wachtte negen jaar. Al die tijd
drukte de zware last op zijn geweten. In 1831 verkondigde hij voor de eerste

keer wat hij geloofde en waarom.
Zoals Elisa van achter zijn ossen werd geroepen om de profetenmantel aan te
doen, moest ook William Miller zijn ploeg verlaten om de geheimenissen van
het Koninkrijk Gods bekend te maken. Aarzelend begon hij zijn werk. Hij leidde
zijn toehoorders stap voor stap door de grote profetische tijdperken tot aan de
wederkomst van Christus. Bij elke nieuwe poging kreeg hij meer kracht en moed
wanneer hij zag dat zeer veel mensen belangstelling hadden voor wat hij zei.
Pas toen zijn broeders hem vroegen om zijn opvattingen in het openbaar uiteen
te zetten, stemde hij ermee in, omdat hij hun woorden als een oproep van God
beschouwde. Hij was toen vijftig, had nog niet veel in het openbaar gesproken
en ging gebukt onder het gevoel dat hij niet geschikt was voor het werk dat vóór
hem lag. Maar zijn werk werd al vanaf het begin op een bijzondere wijze
gezegend en droeg bij tot de redding van zielen.
Zijn eerste lezing leidde tot een godsdienstige opwekking waarbij dertien
gezinnen, op twee personen na, werden bekeerd. Men wilde dat hij onmiddellijk
ook nog op andere plaatsen zou spreken. Bijna overal leidden zijn inspanningen
tot een herleving in Gods werk. Zondaren werden bekeerd, christenen werden
opgewekt tot grotere toewijding en deïsten en ongelovigen werden overtuigd van
de waarheid van de Bijbel en van het christendom. De mensen onder wie hij had
gewerkt zeiden: Hij kan mensen overtuigen op wie anderen geen vat hebben"
(Ibid., p. 138). Hij wilde met zijn prediking de belangrijke godsdienstige
onderwerpen onder de aandacht van het publiek brengen en de groeiende
wereldsgezindheid en zinnelijkheid van zijn tijd beteugelen.
In bijna elke stad werden er tientallen en soms honderden mensen bekeerd door
zijn prediking. Op vele plaatsen werd hij met open armen ontvangen door de
protestantse kerken van bijna alle richtingen en de predikanten van de
verschillende gemeenten nodigden hem uit om de dienst te leiden.
Miller ging nooit naar een plaats als hij niet uitdrukkelijk was uitgenodigd. Toch
was het hem na heel korte tijd al niet meer mogelijk alle uitnodigingen te
aanvaarden. Velen die het niet met hem eens waren over het juiste tijdstip van de
wederkomst, waren er wel van overtuigd dat Christus spoedig zou terugkomen
en dat ze zich op die gebeurtenis moesten voorbereiden. Zijn werk maakte in
sommige grote steden diepe indruk op de mensen. Handelaars in sterke drank
sloten hun zaken en stelden hun lokalen ter beschikking als vergaderruimte.

Speelholen sloten hun deuren. Ongelovigen, deïsten, universalisten en zelfs de
meest verstokte losbandigen kwamen tot inkeer.
Sommigen hadden al jaren geen voet meer in een kerk gezet. Verschillende
kerken hielden in verscheidene wijken op bijna elk uur van de dag
gebedsbijeenkomsten. Zakenmensen kwamen tussen de middag samen om God
te loven en te danken. Er was geen drukte en opwinding. De mensen waren zeer
ernstig. Miller sprak net als de hervormers meer tot het verstand en het geweten
dan alleen tot de gevoelens van de mensen. Miller kreeg in 1833 van de
Baptistengemeente, waarvan hij lid was, toestemming om te preken. Een groot
aantal predikanten van die kerk stond achter hem en met hun uitdrukkelijke
goedkeuring kon hij zijn werk voortzetten. Hij reisde en preekte vrijwel zonder
onderbreking, met name in New England en de zogenaamde Middle States" van
Amerika. Hij betaalde jarenlang alles zelf en hij heeft later nooit zoveel geld
gekregen dat hij er al zijn reiskosten mee kon betalen. Zijn werk voor de
gemeenschap was dus zeker geen winstgevende bezigheid, maar veeleer een
aderlating voor zijn persoonlijk vermogen, dat in die tijd trouwens geleidelijk
begon te verminderen.
Hij had een groot gezin, maar omdat ze sober leefden en hard werkten, bracht
zijn boerderij toch genoeg op om in de behoeften van zijn gezin te voorzien en
zijn uitgaven te dekken.
In 1833, twee jaar na het begin van Millers openbare verkondiging van de
spoedige wederkomst van Christus, verschenen de laatste tekenen die volgens
Jezus aan zijn komst zouden voorafgaan. Jezus had gezegd: De sterren zullen
van de hemel vallen" (Mattheüs 24:29).
In de Openbaring verklaarde Johannes toen hij in visioen de gebeurtenissen zag
die de dag des Heren" aankondigden: En de sterren des hemels vielen op de
aarde, gelijk een vijgenboom zijn wintervijgen laat vallen, wanneer hij door een
harde wind geschud wordt" (Openbaring 6:13). Deze profetie werd op
indrukwekkende wijze vervuld door de grote sterrenregen van 13 november
1833, de grootste en mooiste in de geschiedenis. Het hele firmament boven de
Verenigde Staten was toen urenlang als een reusachtig vuurwerk!
Sinds de tijd van de eerste kolonisten is er in dit land geen verschijnsel aan de
hemel geweest dat door sommigen met zoveel verbazing en door anderen met
zoveel angst en benauwdheid is gevolgd".

Velen herinneren zich de pracht en schoonheid nog... Het heeft nooit zo zwaar
geregend als op die dag toen de meteoren naar de aarde vielen. In oost, west,
noord en zuid was de sterrenregen even dicht. Kortom, de ganse hemel scheen in
beweging... Het verschijnsel dat in professor Sillimans Journal wordt
beschreven, was overal in Amerika te zien... Van twee uur 's morgens tot
klaarlichte dag waren er aan de hemel, die helemaal onbewolkt was, voortdurend
verschietende en verblindend schitterende lichtbollen te zien" (R.M.Devens,
American Progress; or, The Great Events of the Greatest Century, ch. 28, par. 15).
De schoonheid van dit natuurverschijnsel was met geen pen te beschrijven... Wie
het niet gezien heeft, kan er zich geen juist beeld van vormen. Het scheen alsof
de hele sterrenhemel op één punt bij het zenit was samengekomen en dan met de
snelheid van de bliksem tegelijkertijd naar alle richtingen uiteenspatte. Er scheen
geen eind aan te komen. Duizenden en nog eens duizenden meteoren volgden
elkaar op alsof ze juist voor deze gelegenheid waren geschapen" (F. Reed, in de
Christian Advocat and Journal, 13 dec. 1833). Men kan zich dit verschijnsel het
best voorstellen als een vijgenboom die door een harde wind zijn vijgen laat
vallen" (The Old Countryman", in Portland Evening Advertiser, 26 nov. 1833).
In het New York Journal of Commerce van 14 november 1833 verscheen een
lang artikel over dit verschijnsel, waarin deze passage voorkomt: Ik denk dat
geen enkele natuuronderzoeker of geleerde ooit een gebeurtenis zoals die van
gistermorgen heeft beschreven of heeft opgetekend. Achttienhonderd jaar
geleden heeft een profeet dit alles nauwkeurig voorzegd, als wij ten minste
willen toegeven dat met 'sterren des hemels die op de aarde vallen' een
sterrenregen wordt bedoeld... wat volgens mij de enig mogelijke letterlijke
betekenis is."
Zo was het laatste teken dat Christus' wederkomst aankondigde ook verschenen:
Jezus had zijn discipelen naar aanleiding van deze tekenen gezegd: "Zo moet
ook gij, wanneer gij dit alles ziet, weten, dat het nabij is, voor de deur"
(Mattheüs 24:33).
Na deze tekenen zag Johannes de volgende belangrijke gebeurtenis die kort
daarna zou voorkomen: En de hemel week terug als een boekrol", terwijl de
aarde beefde en alle bergen en eilanden van hun plaats werden gerukt en de
goddelozen in radeloze angst wilden vluchten voor het aangezicht van de Zoon
des mensen. (Openbaring 6:12-17).

Velen die de sterrenregen hadden gezien beschouwden dit verschijnsel als een
voorloper van het komende oordeel, als een angstaanjagend beeld, een ware
voorloper, een genadig voorteken van die grote en verschrikkelijke dag" (The
Old Countryman", in Portland Evening Advertiser, 26 nov. 1833). Hierdoor werd
de aandacht van de mensen bepaald bij de vervulling van de profetie en velen
luisterden naar de waarschuwing van de wederkomst.
In 1840 ging een andere profetie in vervulling, die algemene belangstelling trok.
In 1838 had Josiah Litch, één van de belangrijkste verkondigers van de
wederkomst van Christus een werk gepubliceerd waarin hij zijn interpretatie van
Openbaring 9 gaf en de val van het Ottomaanse rijk voorzegde. Volgens zijn
berekeningen zou deze macht in de loop van de maand augustus 1840" ten val
worden gebracht. Enkele dagen vóór de vervulling schreef hij: Als wij ervan
uitgaan dat de eerste periode van 150 jaar precies is uitgekomen vóór Deacozes
met toestemming van de Turken de troon besteeg en dat de 391 jaar en 15 dagen
begonnen aan het einde van de eerste periode, dan moeten deze eindigen op 11
augustus 1840. Op die dag zal de Ottomaanse macht in Constantinopel ten val
komen. Ik geloof dat dit inderdaad het geval zal blijken te zijn" (Josiah Litch, in
Signs of the Times, and Expositor of Prophecy, 1 aug. 1840).
Op het aangeduide tijdstip aanvaardde Turkije door bemiddeling van zijn
ambassadeurs de bescherming van de Europese mogendheden en kwam het
onder controle van christelijke landen. De voorspelling was nauwkeurig
uitgekomen (zie Aanhangsel onder 'De val van het Ottomaanse rijk') Toen dit
bekend werd, kwamen zeer veel mensen tot de overtuiging dat de beginselen die
Miller en zijn medewerkers volgden bij de uitleg van de profetieën juist waren..
Dit was een zeer grote steun voor de Adventbeweging. Knappe en invloedrijke
mannen sloten zich bij Miller aan en hielpen hem bij de verkondiging en
publikatie van zijn opvattingen. Het werk maakte grote vorderingen tussen 1840
en 1844. William Miller was verstandig en zijn geest was gevormd door
overdenking en onderzoek. Bovendien had hij wijsheid van Boven ontvangen,
omdat hij met de Bron van wijsheid verbonden bleef. Hij was integer en werd
overal waar men rechtschapenheid en morele onkreukbaarheid op prijs stelde,
geëerd en gewaardeerd. Hij liet oprechte vriendelijkheid, christelijke nederigheid
en zelfbeheersing samengaan. Hij was voorkomend en minzaam tegenover
iedereen. Hij was bereid naar de mening van anderen te luisteren en hun
argumenten te overwegen. Hij toetste alle theorieën en leerstellingen zonder
hartstocht of opwinding aan het Woord van God. Zijn denken was zuiver en hij

had een grondige kennis van de Bijbel, waardoor hij dwalingen kon weerleggen
en bedrog aan het licht kon brengen.
Toch stuitte hij bij zijn werk op veel verzet. Zoals ook het geval was geweest
met de vroegere hervormers werd de waarheid die hij verkondigde niet gunstig
ontvangen door de populaire predikanten. Ze konden hun opvattingen niet aan de
hand van de Bijbel bewijzen en moesten een beroep doen op de uitspraken en
leerstellingen van mensen en op de overleveringen van kerkvaders.
De verkondigers van de Adventwaarheid aanvaardden echter alleen de Schrift.
De Bijbel en de Bijbel alléén" was hun wachtwoord. Hun tegenstanders moesten
hun eigen zwakke, onbijbelse argumenten kracht bijzetten door spot. Ze hadden
veel tijd, geld en talenten over om kwaad te spreken van mensen die er alleen
van beschuldigd konden worden dat ze vol vreugde naar de wederkomst van hun
Heer uitzagen, ernaar streefden een heilig leven te leiden en anderen
aanspoorden zich op Christus komst voor te bereiden.
De tegenstanders stelden alles in het werk om mensen af te leiden zodat ze niet
over de wederkomst zouden nadenken. Zij brandmerkten het onderzoek van de
profetieën over de wederkomst en het einde van de wereld als zonde", als iets
waarvoor men zich moest schamen. Zo ondermijnden de populaire predikanten
het geloof in Gods Woord. Hun leer bracht de mensen tot ongeloof en velen
veroorloofden zich de vrijheid naar hun eigen goddeloze begeerten te wandelen.
De aanstichters van het kwaad gaven dan de schuld aan de adventisten.
Miller trok volle zalen. Zijn toehoorders waren verstandig en luisterden
aandachtig. Toch werd zijn naam zelden in de godsdienstige pers genoemd en als
dat wel gebeurde, was het om te spotten en hem door het slijk te halen. De
onverschilligen en ongelovigen werden aangemoedigd door de houding van de
predikanten en gebruikten lasterlijke scheldnamen en maakten gemene,
godslasterlijke grappen om zijn persoon en zijn werk in diskrediet te brengen.
Deze ouder wordende man met grijs haar, die zijn comfortabel huis verliet en op
eigen kosten van de ene stad naar de andere reisde, onvermoeibaar werkte om de
ernstige boodschap dat het oordeel nabij was aan de wereld te brengen, werd
door zijn tegenstanders bestempeld als een fanaticus, een leugenaar en een
bedrieger.
De spot, de leugens en de minachting die men hem naar het hoofd slingerde,

lokten verontwaardiging uit bij de mensen en zelfs bij de dagbladpers.
Buitenstaanders zeiden: Als men zo'n verheven onderwerp, met zulke
verschrikkelijke gevolgen, zo licht opneemt en er zelfs mee durft te spotten,
speelt men niet alleen met de gevoelens van de voorstanders en verdedigers,
maar spot men ook met de dag des oordeels en met de Godheid en veracht men
de verschrikkingen van zijn gericht" (Bliss, p. 183). De aanstichter van alle
kwaad probeerde niet alleen de invloed van de Adventboodschap tegen te
werken, maar wilde ook de boodschapper zelf vernietigen. Miller wilde de
waarheid van de Schrift in het hart van zijn toehoorders griffen. Hij veroordeelde
hun zonden en verstoorde hun zelfvoldaanheid. Zijn duidelijke, scherpe woorden
ergerden hen. Het verzet van de kerkleden tegen zijn boodschap was een
aanmoediging voor mensen van slecht allooi om nog verder te gaan. Zijn
vijanden hadden het plan beraamd om hem na afloop van een vergadering te
vermoorden, maar er waren heilige engelen in de menigte. Eén van hen nam de
gedaante van een man aan, leidde deze boodschapper van God weg uit het
gespuis en bracht hem in veiligheid. Zijn werk was nog niet voltooid en Satan en
zijn medewerkers konden hun plan niet ten uitvoer brengen.
Ondanks het verzet kregen nog meer mensen belangstelling voor de
Adventbeweging. Er waren geen tientallen of honderden, maar duizenden
belangstellenden. Zeer veel mensen hadden zich bij de bestaande kerken
aangesloten, maar na enige tijd ging men ook vijandig staan tegenover deze
bekeerlingen en de kerken begonnen tuchtmaatregelen te nemen tegen de
gelovigen die Millers opvattingen deelden. Miller schreef toen een open brief
aan de christenen van alle kerken, waarin hij zei dat men hem aan de hand van
de Bijbel moest bewijzen dat hij dwalingen verkondigde.
Hij schreef: Welke geloofspunten die wij verkondigen komen niet uit het Woord
van God, dat u toch ook aanneemt als de enige regel voor geloof en leven? Wat
hebben wij misdaan dat men zo tegen ons tekeer gaat van de kansel en in de
pers, waardoor u het recht meent te hebben ons [adventisten] uit te sluiten en te
verstoten?" Als wij het bij het verkeerde eind hebben, verzoeken wij u ons te
wijzen op welke punten wij dwalen. Toon ons op grond van Gods Woord aan
waarin wij ons vergissen. Wij hebben al genoeg spot moeten verdragen. Dat zal
voor ons nooit een bewijs zijn dat wij ongelijk hebben. Alleen het Woord van
God kan ons van idee doen veranderen. Wij zijn na overleg en gebed tot onze
conclusies gekomen en hun juistheid wordt door de Schrift bewezen" (Ibid., pp.
250-252).

De waarschuwingen die God door bemiddeling van zijn boodschappers tot de
mensen heeft gericht zijn altijd met hetzelfde ongeloof ontvangen. Toen God de
wereld vanwege de verdorvenheid van Noachs tijdgenoten met een zondvloed
wilde overspoelen, maakte Hij zijn bedoelingen eerst bekend, zodat zij de kans
kregen de verkeerde weg te verlaten. Honderdtwintig jaar lang hebben ze
gelegenheid gehad de waarschuwingsboodschap te horen en tot inkeer te komen
als ze niet door Gods gramschap vernietigd wilden worden. De boodschap kwam
echter over als een verzinsel en zij geloofden haar niet. Zij werden verhard in
hun boosheid, dreven de spot met Gods boodschapper, namen zijn oproep niet
ernstig en beschuldigden hem zelfs van aanmatiging.
Hoe durft één man er een mening op na te houden die afwijkt van de opvattingen
van al die knappe mannen van deze wereld? Als Noachs boodschap waar is, hoe
komt het dan dat de hele wereld het niet zelf inziet en gelooft? De beweringen
van één man tegenover de wijsheid van duizenden!" Zij wilden niet het minste
geloof hechten aan de waarschuwing en weigerden in de ark te gaan. De spotters
wezen op de verschijnselen in de natuur; de ononderbroken opeenvolging van de
jaargetijden, de blauwe hemel waaruit nog nooit één druppel regen was gevallen,
de groene velden die 's nachts door dauw werden bevochtigd. Ze zeiden dan:
Deze man verteld onzin!" Ze verklaarden met minachting dat de prediker der
gerechtigheid het slachtoffer was van zijn eigen wilde verbeelding en gingen hun
gang, terwijl ze zich nog meer dan vroeger overgaven aan hun genotzucht en met
nog meer overtuiging hun boze wegen bleven bewandelen. Hun ongeloof kon de
voorzegde gebeurtenis echter niet tegenhouden. God heeft hun verdorvenheid
lang geduld. Hij gaf hun meer dan genoeg tijd om tot inkeer te komen. Toen zij
Gods genade echter bleven afwijzen greep God op de vastgestelde tijd in.
Christus zei dat de mensen even ongelovig zouden staan tegenover zijn
wederkomst. Zoals de mensen in Noachs tijd niets merkten eer de zondvloed
kwam en hen allen wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn"
(Mattheüs 24:39).
Wanneer de mensen die zich Gods kinderen noemen op vriendschappelijke voet
omgaan met de wereld, wanneer zij leven zoals de wereld en deelnemen aan haar
verboden genoegens, wanneer de gemeente zich zoals de wereld aan weelde
overgeeft, wanneer de huwelijksklokken luiden en iedereen rekent op vele jaren
van voorspoed op aarde, zal er plotseling, met de snelheid van de bliksem, een
einde komen aan hun schitterende vooruitzichten en hun bedrieglijke
wensdromen.

Zoals God zijn boodschapper had gestuurd om de wereld te waarschuwen dat de
zondvloed zou komen, heeft Hij ook uitverkoren boodschappers uitgezonden om
het naderen van het laatste oordeel bekend te maken. En zoals Noachs
tijdgenoten de voorzeggingen van de prediker der gerechtigheid belachelijk
vonden, spotten velen - ook zij die zich voor Gods volk uitgaven - met de
waarschuwing van Miller.
Waarom stonden de kerken zo vijandig tegenover de leer en de verkondiging van
Christus' wederkomst? De wederkomst betekent voor de ongelovigen; ellende en
vernietiging; maar voor de gelovige betekent Christus' terugkeer; blijdschap en
hoop. Deze belangrijke waarheid is door de eeuwen heen een troost voor Gods
trouwe volgelingen geweest.
Waarom is deze boodschap net als Christus zelf een steen des aanstoots" en een
struikelblok" geworden voor de christenen? Jezus beloofde zijn discipelen: En
wanneer Ik heengegaan ben en u plaats bereid heb, kom Ik weder en zal u tot
Mij nemen, opdat ook gij zijn moogt, waar Ik ben" (Johannes 14:3). Dezelfde
mede voelende" Heiland die de eenzaamheid en het verdriet van zijn volgelingen
voorzag, gaf de engelen opdracht hen te troosten met de verzekering dat Hij
persoonlijk zou terugkomen, zoals zij Hem naar de hemel hadden zien opvaren.
Toen de discipelen hun blik gericht hielden op Hem die zij zo liefhadden om
Hem tot het laatste ogenblik te kunnen zien, hoorden zij de woorden: Galileese
mannen, wat staat gij daar en ziet op naar de hemel? Deze Jezus die van u
opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze wederkomen, als gij Hem ten
hemel hebt zien varen" (Handelingen 1:11).
De boodschap van de engel gaf hun weer moed. De discipelen keerden terug
naar Jeruzalem met grote blijdschap en zij waren voortdurend in de tempel,
lovende God" (Lucas 24:52, 53). Zij waren niet blij omdat ze nu gescheiden
waren van Jezus en het hoofd zouden moeten bieden aan de beproevingen en
verleidingen van de wereld, maar omdat de engel hun had verzekerd dat Hij zou
terugkomen.
De verkondiging van de wederkomst van Christus had zoals de boodschap van
de engelen aan de herders van Bethlehem goed nieuws" moeten zijn. Wie Jezus
werkelijk liefheeft, moet zich verheugen over de aankondiging die op het Woord
van God steunt, dat Christus, onze hoop op eeuwig leven, zal terugkomen - niet
om beledigd, veracht en verworpen te worden zoals bij zijn eerste komst, want

Hij zal komen met macht en heerlijkheid om zijn volk te verlossen. Alleen zij
die hun Heiland niet liefhebben, vinden dat Hij maar moet wegblijven. De
ergernis en vijandigheid van de kerken tegenover deze hemelse boodschap is
trouwens het beste bewijs dat ze van God vervreemd zijn.
De gelovigen die de Adventwaarheid aannamen, beseften dat ze tot inkeer
moesten komen en zich voor God moesten verootmoedigen. Velen hadden lang
getwijfeld tussen Christus en de wereld. Het drong tot hen door dat ze nu
moesten kiezen. De dingen van eeuwige waarde werden buitengewoon
belangrijk. De hemel kwam dichterbij en ze zagen in dat ze schuldig waren
tegenover God" (Bliss, p. 146).
De christenen werden tot een nieuw geestelijk leven opgewekt. Ze merkten dat
de tijd kort was en dat ze de anderen zo vlug mogelijk moesten waarschuwen.
De aardse dingen werden onbelangrijk nu de eeuwigheid zo dichtbij was
gekomen. Ze vonden dat hun geestelijk leven en hun eeuwig heil oneindig veel
belangrijker waren dan al het vergankelijke. Gods Geest rustte op hen en gaf een
bijzondere kracht aan de ernstige oproep die zij tot hun broeders en tot de
zondaren richtten om zich voor te bereiden op de grote dag des Heren."
Het stille getuigenis van hun dagelijks leven was een voortdurende veroordeling
aan het adres van de meelopers en de ontrouwe kerkleden, die niet gestoord
wilden worden in hun jacht naar plezier, geld en wereldse eer. Daarom keerden
zij zich tegen de Adventwaarheid en de adventisten. Aangezien de argumenten
die op de profetische tijdperken steunden onweerlegbaar waren, probeerden de
tegenstanders het bestuderen van dit onderwerp tegen te werken onder het
voorwendsel dat de profetieën verzegeld waren.
De protestanten volgden hierdoor het voorbeeld van de rooms-katholieke kerk,
die niet wilde dat de rooms-katholieken de Bijbel lazen (zie Aanhangsel onder
'De rooms-katholieke kerk en de Bijbel')
De protestantse kerken beweerden dat men een groot deel van Gods Woord niet
kon begrijpen en dachten daarbij natuurlijk in de eerste plaats aan de
bijbelgedeelten met de waarheid voor deze tijd.
Volgens de predikanten en de gelovigen van die kerken waren de profetieën van
Daniël en de Openbaring ondoorgrondelijke verborgenheden, terwijl Christus
zijn discipelen op de woorden van de profeet Daniël wees toen Hij sprak over de

gebeurtenissen die zich in hun tijd zouden voordoen: Wie het leest, geve er acht
op" (Mattheüs 24:15). De bewering dat de Openbaring een geheimenis is en niet
kan worden begrepen, wordt alleen al door de titel van het boek tegengesproken:
Openbaring van Jezus Christus, welke God Hem gegeven heeft om zijn
dienstknechten te tonen hetgeen weldra moet geschieden... Zalig hij, die
voorleest, en zij, die horen de woorden der profetie, en bewaren, hetgeen daarin
geschreven staat, want de tijd is nabij" (Openbaring 1:1-3).
De profeet zegt: Zalig hij, die voorleest" (Statenvertaling: Zalig is hij die leest")
Sommigen willen niet lezen; zij worden dan ook niet gezegend. En zij die
horen". Sommigen willen ook niets horen van de profetieën; ook zij zullen niet
worden gezegend. En bewaren, hetgeen daarin geschreven staat." Velen
weigeren acht te slaan op de waarschuwingen en onderrichtingen van de
Openbaring; zulke mensen zullen geen aanspraak maken op de beloofde zegen.
Iedereen die de onderwerpen van de profetie belachelijk maakt en de spot drijft
met de symbolen die in deze boeken plechtig zijn vermeld, iedereen die zijn
leven niet wil veranderen en zich niet wil voorbereiden op de komst van
Christus, zal het zonder Gods zegen moeten stellen.
Wat geeft de mensen het recht te beweren dat de Openbaring een verborgenheid
is die niet door het menselijk verstand kan worden begrepen, terwijl God
duidelijk zegt dat het een geopenbaard geheimenis, een geopend boek is? Door
het onderzoek van de Openbaring komt men vanzelf terecht bij het boek Daniël.
In deze twee boeken vinden wij de belangrijkste richtlijnen die God aan de
mensen heeft gegeven voor de gebeurtenissen die zich aan het einde van de
wereldgeschiedenis zullen voordoen.
Johannes zag in zijn visioenen de uiterst belangrijke gebeurtenissen die zich in
de gemeente zouden voordoen. Hij zag haar geestelijke toestand, de gevaren, de
strijd en de uiteindelijke verlossing van Gods volk. Hij tekende de laatste
boodschappen op die de oogst op aarde tot volle rijpheid zouden brengen. Hij
zag in de oogst zowel de schoven voor de hemelse schuur als het onkruid voor
het vernietigend vuur. Hij kreeg uitermate belangrijke openbaringen, die vooral
voor de laatste gemeente bestemd zijn. Door deze boodschappen zouden
degenen die hun dwaalwegen verlaten en de waarheid aannemen, worden
gewaarschuwd voor de gevaren en de strijd die nog zouden komen. Iedereen kan
te weten komen wat met de aarde zal gebeuren.

Waarom weten zoveel mensen dan niets af van een belangrijk deel van de
Heilige Schrift? Waarom weigeren zoveel mensen te onderzoeken wat zij leert?
Dit is het gevolg van een weloverwogen plan van de vorst der duisternis om alles
wat zijn bedrog aan het licht kan brengen voor de mensen verborgen te houden.
Daarom heeft Christus, die de Openbaring aan Johannes gaf en wist dat men zich
tegen het onderzoek van de Openbaring zou verzetten, een zegen uitgesproken
over iedereen die de woorden van de profetie zou (voor)lezen, horen en bewaren.

19 - Licht in de duisternis
De belangrijke hervormingen en godsdienstige bewegingen die Gods werk in de
loop der eeuwen hebben bevorderd, vertonen een aantal opvallende
gemeenschappelijke kenmerken. De beginselen van Gods handelen met de mens
blijven altijd dezelfde. Er zijn in de geschiedenis paralellen te vinden voor de
belangrijke bewegingen van tegenwoordig en de ervaringen van de gemeente in
het verleden zijn ook voor onze tijd van grote betekenis.
De Bijbel leert heel duidelijk dat God de leiders van de grote bewegingen die het
verlossingswerk op aarde moeten voortzetten op een heel bijzondere wijze door
zijn Geest leidt. Mensen zijn slechts instrumenten in Gods handen. God gebruikt
ons om zijn genade aan anderen mee te delen. Iedereen krijgt een taak en elk
mens krijgt een hoeveelheid licht die afgestemd is op de behoeften van zijn tijd
en het werk dat God hem heeft toevertrouwd. Maar hoe groot Gods gaven aan
iemand ook zijn, nooit zal hij het verlossingsplan volledig begrijpen of Gods
bedoelingen met het werk in zijn tijd helemaal inzien. De mensen weten niet
alles van het werk dat ze van God krijgen. Ze zien de volledige draagwijdte van
de boodschap die ze namens Hem verkondigen niet.
Kunt gij de geheimen Gods doorgronden, de Almachtige doorgronden ten einde
toe? Want mijn gedachten zijn niet uw gedachten en uw wegen zijn niet mijn
wegen, luidt het woord des HEREN. Want zoals de hemelen hoger zijn dan de
aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen en mijn gedachten dan uw
gedachten. Ik immers ben God, en er is geen ander, God, en niemand is Mij
gelijk; Ik, die van den beginne de afloop verkondig en vanouds wat nog niet
geschied is. (Job 11:7; Jesaja 55:8,9; 46:9,10).
Zelfs de profeten, die op een bijzondere wijze door de Geest waren verlicht,
begrepen het belang van de openbaringen die hun werden gegeven niet volledig.
De betekenis daarvan zou in de loop der eeuwen geleidelijk worden onthuld,
naarmate Gods volk hun boodschap nodig zou hebben.
Petrus schreef over de verlossing die door het evangelie wordt geopenbaard:
Naar deze zaligheid hebben gezocht en gevorst de profeten, die van de voor u
bestemde genade geprofeteerd hebben, terwijl zij naspeurden, op welke of
hoedanige tijd de Geest van Christus in hen doelde, toen Hij vooraf getuigenis
gaf van al het lijden, dat over Christus zou komen, en van al de heerlijkheid
daarna. Hun werd geopenbaard, dat zij niet zichzelf, maar u dienden met die

dingen. (1 Petrus 1:10-12).
Hoewel de profeten niet alle openbaringen volledig begrepen, streefden zij er
toch ernstig naar al het licht te ontvangen, dat God in zijn genade liet schijnen.
Zij hebben gezocht en gevorst, zij hebben nagespeurd op welke of hoedanige tijd
de Geest van Christus in hen doelde. Dit is een duidelijke les voor Gods
kinderen tijdens de christelijke bedeling, voor wie deze profetieën aan Gods
boodschappers werden meegedeeld! Hun werd geopenbaard, dat zij niet zichzelf,
maar U dienden. Als wij zien hoe deze heilige mannen Gods hebben gezocht en
gevorst naar de betekenis van de openbaringen die ze hadden gekregen voor de
generaties die na hen zouden komen en als wij hun heilig vuur vergelijken met
de onverschilligheid waarmee de bevoorrechte gelovigen van later deze gave van
God beschouwen, kunnen wij ons indenken hoe God oordeelt over de
gemakzuchtige, wereldsgezinde mensen die genoegen nemen met de bewering
dat men de profetieën niet kan begrijpen!
De mens met zijn eindig verstand is niet in staat de bedoelingen van God te
doorgronden en hij kan het handelen van de Oneindige ook niet helemaal
begrijpen. Vaak ligt het echter aan onze dwalingen en aan onze nalatigheid dat
wij de boodschappen uit de hemel zo slecht begrijpen. Het komt vaak voor dat
de geest van de mensen - en zelfs van Gods dienstknechten - zo verduisterd is
door menselijke opvattingen, overleveringen en dwaalleringen dat zij de grote
openbaringen van God in zijn Woord maar gedeeltelijk vatten. Zo was het ook
met de discipelen van Christus, zelfs toen Hij persoonlijk bij hen was. Hun
denken was doordrongen van de algemeen gangbare opvatting dat de Messias
een wereldlijk vorst zou zijn die Israël aan het hoofd van een wereldrijk zou
plaatsen. Daarom konden zij de betekenis van Christus woorden die zijn lijden
en dood voorzegden niet begrijpen.
Christus had hen uitgezonden met de boodschap: De tijd is vervuld en het
Koninkrijk Gods is nabijgekomen. (Marcus 1:15). Deze uitspraak was gebaseerd
op de profetie van Daniël 9. De negenenzestig weken zouden volgens de engel
reiken tot op een gezalfde, een vorst en de discipelen keken in gespannen
verwachting en met blijdschap uit naar de vestiging van het koninkrijk van de
Messias te Jeruzalem om over de ganse aarde te heersen.
Zij verkondigden de boodschap die Christus hun had toevertrouwd, hoewel zij
haar niet hadden begrepen. Hun prediking was gebaseerd op Daniël 9:25, maar
zij hadden niet gemerkt dat de Gezalfde volgens vers 26 van hetzelfde hoofdstuk
zou worden uitgeroeid. Vanaf hun geboorte was de gedachte van een aards

koninkrijk hun zo ingeprent, dat ze gewoon blind en doof waren voor de
woorden van de profetie en de uitspraken van Christus.
Zij deden wat hun was opgedragen en brachten de genadeboodschap aan het
Joodse volk. Op het ogenblik dat zij dachten dat hun Meester de troon van David
zou bestijgen, werd Hij echter voor hun ogen aangehouden als een misdadiger,
gegeseld, bespot, veroordeeld en gekruisigd op Golgotha. Hun hart moet door
wanhoop en verdriet zijn verscheurd toen hun Meester in het graf sliep!
Christus was gekomen op de tijd en wijze die de profetie had voorzegd. De
woorden van de Schrift waren in elk onderdeel van zijn werk op aarde in
vervulling gegaan. Hij had de heilsboodschap verkondigd en zijn woord was met
gezag. Zijn toehoorders waren ervan overtuigd dat het een boodschap uit de
hemel was. Het Woord en de Geest van God bevestigden de goddelijke opdracht
van zijn Zoon.
De discipelen waren nog altijd door dezelfde grote liefde met hun Meester
verbonden. Toch waren zij overweldigd door onzekerheid en twijfel. Door hun
verdriet herinnerden zij zich de woorden van Christus over zijn lijden en sterven
niet. Als Jezus van Nazareth werkelijk de Messias was, zouden zij nu toch niet
overmand zijn door verdriet en teleurstelling? Deze vraag kwelde hun geest toen
Christus in het graf lag tijdens de sombere uren op die sabbat tussen zijn dood en
opstanding. Hoewel de volgelingen van Christus bedroefd waren, liet God hen
niet in de steek. De profeet had gezegd: Al zit ik in het duister, de HERE zal mij
tot licht zijn... Hij zal mij uitleiden in het licht; ik zal aanschouwen, hoe Hij
gerechtigheid oefent. Zelfs de duisternis verbergt niet voor U, maar de nacht
licht als de dag, de duisternis is als het licht. God heeft gezegd: Voor de
oprechten gaat het Licht in de duisternis op. En Ik zal de blinden leiden op een
weg die zij niet kenden; op paden die zij niet kenden, zal Ik hen doen treden; Ik
zal de duisternis voor hen uit tot licht maken en de oneffen plaatsen tot een
vlakte. Dit zijn de dingen die Ik doen zal en die Ik niet zal nalaten. (Micha 7:8,9;
Psalm 139:12; 112:4; Jesaja 42:16).
De boodschap die de discipelen in de naam van Jezus brachten, was tot in alle
bijzonderheden juist en de gebeurtenissen die zij aankondigden, begonnen zich
toen al af te tekenen. De tijd is vervuld en het Koninkrijk Gods is nabijgekomen,
was hun boodschap. Bij het verstrijken van de tijd - ,,de zeven weken en
tweeënzestig weken dus negenenzestig weken van Daniël 9, die zouden reiken
tot op de Messias - was Christus door de Geest gezalfd na zijn doop door

Johannes in de Jordaan. Het Koninkrijk Gods dat nabij was, werd bij Christus
dood opgericht. Maar dat Koninkrijk was geen koninkrijk van deze wereld zoals
zij dachten. Het was ook niet het toekomstige, eeuwige Koninkrijk, dat zal
worden opgericht wanneer het koningschap, de macht en de grootheid der
koninkrijken onder de ganse hemel zal gegeven worden aan het volk van de
heiligen des Allerhoogsten, dat eeuwige Koninkrijk waarin alle machten Hem
dienen en gehoorzamen. (Daniël 7:27). In de Bijbel wordt de uitdrukking het
Koninkrijk Gods zowel voor het koninkrijk der genade als voor het koninkrijk
der heerlijkheid gebruikt. Paulus spreekt over het koninkrijk der genade in zijn
brief aan de Hebreeën. Nadat hij heeft gewezen op Christus, de hogepriester die
kan medevoelen met onze zwakheden, zegt de apostel: Laten wij daarom met
vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid
ontvangen en genade vinden. (Hebreeën 4:15,16).
De troon der genade stelt het koninkrijk der genade voor, want waar een troon is,
is er ook een koninkrijk. Christus gebruikt in veel gelijkenissen de uitdrukking
het Koninkrijk der hemelen om de werking van Gods genade in het hart van de
mensen aan te duiden. De troon der heerlijkheid stelt het koninkrijk der
heerlijkheid voor. Christus verwijst naar dit koninkrijk wanneer Hij zegt:
Wanneer dan de Zoon des mensen komt in zijn heerlijkheid en al de engelen met
Hem, dan zal Hij plaats nemen op de troon zijner heerlijkheid. En al de volken
zullen voor Hem verzameld worden. (Matteüs 25:31,32). Dit koninkrijk ligt nog
in de toekomst. Het zal bij de wederkomst van Christus worden opgericht. Het
koninkrijk der genade werd onmiddellijk na de zondeval ingesteld. Toen werd
een plan uitgewerkt voor de verlossing van de gevallen mens. Dit koninkrijk
bestond toen op grond van de intentie en belofte van God. De mens kon door het
geloof burger van dit koninkrijk worden. Toch werd het pas bij de dood van
Christus opgericht. Jezus had immers zelfs na het begin van zijn openbaar
optreden kunnen afzien van het offer op Golgotha als Hij ontmoedigd was
geworden door de hardnekkigheid en ondankbaarheid van de mensen. De
lijdensbeker trilde in zijn hand in de hof Gethsémane. Hij had op dat ogenblik
het bloed dat op zijn voorhoofd parelde kunnen afvegen en de schuldige
mensheid in haar eigen ongerechtigheid kunnen laten omkomen. Als Hij dat
gedaan had, was er geen verlossing mogelijk voor de gevallen mens. Toen Hij
echter zijn leven gaf en de doodskreet Het is volbracht slaakte, was de uitvoering
van het verlossingsplan verzekerd. De belofte van verlossing die aan het
gevallen mensenpaar in het paradijs werd gedaan, was bekrachtigd. Het
koninkrijk der genade, dat vroeger beloofd was, werd toen opgericht. Zo werd de
dood van Christus, die de discipelen als de definitieve vernietiging van hun hoop

beschouwden, juist de eeuwige bevestiging van hun verwachtingen. Hoewel ze
erg teleurgesteld waren door zijn dood, was zijn sterven toch het beste bewijs dat
hun geloof juist was. De gebeurtenis die hen met droefheid en wanhoop had
vervuld, opende de deur der hoop voor elke afstammeling van Adam. Daarin lag
het toekomstige leven en het eeuwige geluk voor al Gods trouwe volgelingen
besloten.
Het plan dat door oneindige barmhartigheid was ingegeven, werd ondanks de
teleurstelling van de discipelen ten uitvoer gebracht. Hun hart was door Gods
genade en door de overtuigingskracht van de woorden van Christus veranderd,
want nooit heeft een mens zo gesproken, als deze mens! Toch was het zuivere
goud van hun liefde voor Jezus vermengd met wereldse hoogmoed en
zelfzuchtige ambities van laag allooi. Zelfs in de zaal waar het Pascha werd
genuttigd ontstond er onenigheid onder hen over de vraag, wie van hen als de
eerste moest gelden, (Lucas 22:24) terwijl de schaduw van Gethsémane al op
hun Meester begon te vallen. Ze hadden alleen belangstelling voor de troon, de
kroon en de heerlijkheid, terwijl de hof van schande en angst, de rechtszaal en
het kruis van Golgotha voor hen lagen. Door hun hoogmoed en hun verlangen
naar wereldse eer klampten zij zich zo krampachtig vast aan de dwalingen van
hun tijd en letten zij niet op de woorden van Christus die duidelijk wezen op de
ware aard van zijn koninkrijk en ook zijn angst en dood voorzegden. Door deze
dwalingen moesten zij de zware, maar noodzakelijke beproeving meemaken die
was bedoeld om hen weer op het rechte pad te brengen. Hoewel de discipelen
hun eigen boodschap verkeerd begrepen en in hun verwachtingen werden
teleurgesteld, hadden zij toch de waarschuwingen die God hun had toevertrouwd
aan de mensen gebracht en zal God hun geloof en gehoorzaamheid belonen. Zij
moesten de heerlijke boodschap van de opgestane Christus aan alle volken
brengen. God had de bittere ervaring toegelaten om hen op dit werk voor te
bereiden.
Na zijn opstanding verscheen Jezus aan zijn discipelen op de weg naar Emmaüs.
En Hij begon bij Mozes en bij al de profeten en legde hun uit, wat in al de
Schriften op Hem betrekking had. (Lucas 24:27). Dit gesprek greep de
discipelen erg aan. Hun geloof werd erdoor gesterkt. Zij waren wedergeboren tot
een levende hoop, zelfs voordat Jezus zich aan hen had geopenbaard. Christus
wilde hun meer inzicht geven en hun geloof vestigen op het vaste woord der
profetie. Hij wilde dat de waarheid goed tot hen doordrong, niet alleen omdat
deze waarheid door zijn persoonlijk getuigenis werd bevestigd, maar ook
vanwege de onbetwistbare bewijzen van de symbolen en beelden van de

schaduwdienst en van de profetieën van het Oude Testament. De volgelingen
van Christus moesten een geloof hebben waar ze rekenschap van konden
afleggen. Dit was niet alleen in hun eigen belang, maar ook in het belang van de
wereld, die Christus door hun getuigenis moest leren kennen. Jezus wees zijn
discipelen als eerste stap bij het overdragen van deze kennis op Mozes en al de
profeten. Deze uitspraak van de opgestane Heiland toont aan welk belang Hij
aan het Oude Testament hechtte. Er kwam een ingrijpende verandering in het
hart van de discipelen toen ze het gezicht van hun geliefde Meester weer zagen!
(Lucas 24:32). Zij herkenden in Christus Hem van wie Mozes in de wet
geschreven heeft en de profeten. Onzekerheid, angst en wanhoop maakten plaats
voor absolute zekerheid en een onwankelbaar geloof. Het spreekt vanzelf dat zij
na zijn opstanding voortdurend in de tempel waren, lovende God. De mensen die
alleen wisten dat Christus een smadelijke dood was gestorven, verwachtten dat
het gezicht van de discipelen door verdriet, verwarring en wanhoop getekend
zou zijn. Ze straalden echter van blijdschap en overwinning. De discipelen
waren grondig voorbereid op het werk dat vóór hen lag. Zij hadden de zwaarste
beproeving die zij konden meemaken aan den lijve ondervonden. Zij hadden
gezien dat toen naar menselijke berekening alles hopeloos scheen, het Woord
van God toch was uitgekomen. Voortaan zou niets hun geloof nog doen
wankelen of hun vurige liefde kunnen verminderen. Toen hun verdriet het ergst
was, hadden zij een krachtige aansporing; de hoop, een anker der ziel, dat veilig
en vast is. (Hebreeën 6:18,19). Zij waren getuige geweest van de wijsheid en
kracht van God en waren verzekerd dat noch dood noch leven, noch engelen
noch machten, noch heden noch toekomst, noch krachten, noch hoogte noch
diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods,
welke is in Christus Jezus, onze Here. Ze zeiden: In dit alles zijn wij meer dan
overwinnaars door Hem, die ons heeft liefgehad. (Romeinen 8:38,39,37). Maar
het woord des Heren blijft in der eeuwigheid. (1 Petrus 1:25). Wie zal
veroordelen? Christus Jezus is de gestorvene, wat meer is, de opgewekte, die te
rechterhand Gods is, die ook voor ons pleit. (Romeinen 8:34).
De Here zegt: Mijn volk zal nimmermeer te schande worden. (Joël 2:26). Des
avonds vernacht het geween, tegen de morgen is er gejuich. (Psalm 30:6).
Zouden de discipelen nadat zij Jezus op de dag van zijn opstanding waren
tegengekomen en met grote blijdschap naar zijn woorden hadden geluisterd;
nadat zij het hoofd, de handen en de voeten hadden gezien die voor hen waren
verwond; nadat Jezus hen vóór zijn hemelvaart tot in Bethanië had gebracht, zijn
handen ophief om hen te zegenen en hun de opdracht gaf: Gaat heen in de gehele
wereld, verkondigt het evangelie aan de ganse schepping en zei: En zie, Ik ben

met u al de dagen, (Marcus 16:15; Matteüs 28:20). Nadat de Trooster die Hij had
beloofd op Pinksteren neerdaalde, de kracht van Boven gegeven werd en de
gelovigen de aanwezigheid van hun ten hemel gevaren Heiland tastbaar voelden
- zouden zij na dit alles, ondanks het feit dat zij net als hun Meester offers
moesten brengen en de marteldood zouden sterven, de verkondiging van het
blijde nieuws van Gods genade en de kroon der gerechtigheid die zij bij Christus
wederkomst zullen ontvangen, willen ruilen voor de heerlijkheid van de aardse
troon, die zij vroeger hadden verwacht? Hij die bij machte is oneindig veel meer
te doen dan wij bidden of beseffen gaf hun met de gemeenschap aan zijn lijden
ook zijn vreugde - de vreugde om vele zonen tot heerlijkheid te brengen, een
onuitsprekelijke blijdschap, een eeuwig gewicht van heerlijkheid waarbij de
lichte last der verdrukking van een ogenblik volgens Paulus in het niet verzinkt.
De ervaring van de discipelen, die het evangelie van het Koninkrijk bij de eerste
komst van Christus verkondigden, heeft zich herhaald voor hen die de
boodschap van Christus wederkomst brachten. De discipelen predikten: De tijd
is vervuld en het Koninkrijk Gods is nabijgekomen. Miller en zijn medewerkers
verkondigden ook dat de langste en laatste profetische periode van de Bijbel zeer
binnenkort zou verstrijken, dat het oordeel nabij was en dat het eeuwige
Koninkrijk zou worden opgericht. De evangelieverkondiging van de discipelen
steunde op de zeventig weken van Daniël 9. Volgens de boodschap die Miller en
zijn medewerkers brachten, liepen de 2300 avonden en morgens van Daniël
8:14, waarvan de zeventig weken het begin vormden, spoedig ten einde. De
verkondiging van beide groepen was gebaseerd op de vervulling van twee
verschillende stukken van dezelfde lange profetische periode. Zoals de eerste
discipelen kenden ook Miller en zijn medewerkers de volledige draagwijdte van
de boodschap die zij brachten niet. Door enkele dwalingen die allang
gemeengoed waren geworden in de gemeente konden zij een belangrijk punt in
de profetie niet juist interpreteren. Hoewel ze dus de boodschap verkondigden
die God hun had toevertrouwd, zouden zij door hun eigen verkeerde interpretatie
worden teleurgesteld.
Miller had bij zijn uitleg van Daniël 8:14, Tweeduizend driehonderd avonden en
morgens; dan zal het heiligdom in rechte staat hersteld worden, het algemeen
aanvaarde standpunt ingenomen dat de aarde het heiligdom is. Hij meende dan
ook dat het in rechte staat herstellen van het heiligdom doelde op de reiniging
van de aarde door vuur bij de wederkomst van Christus. Toen hij vaststelde dat
de Bijbel duidelijk aangaf wanneer de 2300 avonden en morgens eindigden, trok
hij de conclusie dat dit tijdstip samenviel met de wederkomst. Hij vergiste zich

omdat hij de populaire opvatting over het heiligdom had overgenomen.
In de tabernakel- en tempeldienst, die een voorafschaduwing van het offer en
martelaarschap van Christus was, sloot de reiniging van het heiligdom door de
hogepriester de jaarlijkse cyclus af. Door deze dienst werd het verzoeningswerk
afgerond en werden de zonden van Israël uit het heiligdom verwijderd. Deze
dienst was een beeld van het afsluitingswerk van onze Hogepriester in de hemel.
Ook daar worden de zonden van zijn volk die in de hemelse boeken staan
opgetekend, verwijderd en uitgedelgd. Deze dienst impliceert een onderzoekend
oordeel en gaat onmiddellijk aan de wederkomst van Christus op de wolken der
hemels met macht en heerlijkheid vooraf, want wanneer Jezus terugkomt, is er
over iedereen een beslissing gevallen. Jezus zei: Mijn loon is bij Mij om een
ieder te vergelden, naardat zijn werk is. (Openbaring 22:12).
De boodschap van de eerste engel van Openbaring 14:7 kondigt dit
onderzoekend oordeel, dat vlak vóór de wederkomst plaatsvindt, aan met de
woorden: Vreest God en geeft Hem eer, want de ure van zijn oordeel is
gekomen.
De gelovigen die deze waarschuwing verkondigden, brachten de juiste
boodschap op de juiste tijd. De eerste discipelen zeiden op grond van de profetie
van Daniël 9: De tijd is vervuld en het Koninkrijk Gods is nabijgekomen, maar
ze hadden niet gezien dat dezelfde tekst ook de dood van de Messias voorzegde.
Zo hebben Miller en zijn medewerkers de boodschap van Daniël 8:14 en van
Openbaring 14:7 verkondigd zonder erop te letten dat er nog andere
boodschappen in Openbaring 14 waren die ook voor de wederkomst van
Christus aan de wereld moesten worden meegedeeld. Zoals de discipelen zich
hadden vergist in de aard van het Koninkrijk dat zou worden opgericht, hebben
de adventisten zich vergist in de aard van de gebeurtenis die zou plaatsvinden
aan het einde van de 2300 avonden en morgens. In beide gevallen aanvaardden
of geloofden zij populaire dwalingen, waardoor zij de waarheid niet
onderkenden. Beide groepen hebben Gods wil gedaan toen ze de boodschap
verkondigden die God aan de wereld wilde meedelen, maar ze werden
teleurgesteld, omdat ze hun eigen boodschap niet ten volle begrepen. Toch liet
God in zijn genade de waarschuwingsboodschap in die vorm aan de wereld
brengen. De grote dag stond voor de deur en in zijn voorzienigheid heeft Hij de
mensen op de proef willen stellen door het bekend maken van een bepaalde
datum. Daardoor zouden ze zelf kunnen merken wat er in hun harten omging. De
boodschap was bedoeld om de kerken te toetsen en te reinigen. Zij moesten
inzien waar hun hart naar uitging; naar de wereld of naar Christus en de hemel.

Ze beweerden dat zij Christus liefhadden. Nu kregen zij de kans dat ook te
bewijzen. Waren zij wel bereid hun wereldse verwachtingen en ambities op te
geven en de komst van Christus met blijdschap tegemoet te zien? De boodschap
zou hen in de gelegenheid stellen zelf te oordelen over hun geestelijk leven. Ze
was gezonden als een teken van Gods barmhartigheid om hen tot inkeer te
brengen zodat zij Hem in alle nederigheid zouden zoeken.
Hoewel de teleurstelling het gevolg was van hun eigen verkeerde uitleg, zou ze
toch positieve resultaten opleveren. Ze zou de harten van alle gelovigen die
beweerden dat ze de waarschuwingsboodschap hadden aangenomen, op de proef
stellen. Zouden zij door hun teleurstelling hun ervaring met God op een
onbezonnen manier afzweren en hun geloof in Gods Woord zomaar opgeven? Of
zouden zij door gebed en in ootmoed proberen te ontdekken welk punt van de
profetie ze verkeerd hadden begrepen? Hoeveel mensen hadden uit vrees of
impulsief gehandeld? Hoevelen hinkten op twee gedachten of waren gewoon
ongelovig? Zeer velen zeiden dat ze de verschijning van Christus liefhadden.
Zouden ze als ze de spot en minachting van de wereld moesten verduren en de
toets van de vertraging en de teleurstelling moesten doorstaan, hun geloof
verliezen? Zouden zij omdat ze Gods handelen niet direct ten volle begrepen ook
de waarheden die zeer duidelijk in zijn Woord naar voren kwamen, laten vallen?
Deze beproeving zou aantonen hoe sterk de mensen stonden die oprecht
geloofden en handelden volgens de richtlijnen van de Geest en het Woord van
God. Dit was het beste middel om hen te wijzen op het gevaar van menselijke
theorieën en interpretaties. Ze zouden ook begrijpen welk risico men loopt als
men de Bijbel niet zichzelf laat uitleggen. De echte gelovigen zouden door de
verslagenheid en het verdriet die op hun vergissing volgden weer op het rechte
pad komen. Zij zouden de profetieën grondiger gaan bestuderen en het
fundament van hun geloof nauwkeuriger onderzoeken. Zij zouden dan elke
opvatting verwerpen die niet op het Woord der waarheid steunde, ook al was die
nog zo populair onder de christenen.
Deze gelovigen zouden net als de eerste discipelen een beter inzicht krijgen in
alles wat tijdens hun beproeving onbegrijpelijk scheen. Als ze het einde van de
Here konden zien, zouden ze beseffen dat God hen liefhad, ondanks de
beproeving die het gevolg was van hun eigen vergissing. Zij zouden door de
gezegende ervaring leren dat God rijk is aan barmhartigheid en ontferming, dat
alle paden des HEREN goedertierenheid en trouw zijn voor wie zijn verbond en
zijn getuigenissen bewaren.

20 - Een grote godsdienstige opwekking
De eerste engel van Openbaring 14 voorzegde een grote godsdienstige
opwekking tijdens de verkondiging van Christus' spoedige wederkomst.
Johannes zag een engel vliegen in het midden des hemels en hij had een eeuwig
evangelie, om dat te verkondigen aan hen, die op de aarde gezeten zijn en aan
alle volk en stam en taal en natie; en hij zeide met luider stem: Vreest God en
geeft Hem eer, want de ure van zijn oordeel is gekomen, en aanbidt Hem, die de
hemel en de aarde en de zee en de waterbronnen gemaakt heeft." (vers 6,7).
Het feit dat een engel deze waarschuwing verkondigt is belangrijk. Door de
reinheid, heerlijkheid en kracht van de hemelse boodschapper heeft de
goddelijke wijsheid het verheven karakter van het werk dat door deze boodschap
moest worden volbracht en de kracht en heerlijkheid die met dit werk gepaard
zouden gaan, willen duidelijk maken. En het vliegen van de engel in het midden
des hemels", de luide stem waarmee deze waarschuwingsboodschap wordt
uitgesproken en de verkondiging aan hen, die op de aarde gezeten zijn" -aan alle
volk en stam en taal en natie" - wijzen op de snelheid waarmee deze beweging
zich zou uitbreiden en op haar wereldomvattend karakter.
De boodschap geeft zelf uitleg over de tijd wanneer deze beweging zou ontstaan.
De tekst zegt dat ze een onderdeel is van het eeuwige evangelie" en het begin
van het oordeel aankondigt. De heilsboodschap is in alle eeuwen verkondigd,
maar deze boodschap is een onderdeel van het evangelie dat alleen in de eindtijd
zou worden gepredikt, want alleen dan zou de ure van zijn oordeel zijn
gekomen. De profetieën schetsen de opeenvolging van gebeurtenissen die reiken
tot het begin van het oordeel. Dit geldt vooral voor het boek Daniël. Toch moest
Daniël op Gods bevel zijn profetieën die betrekking hebben op het laatste der
dagen" verborgen houden en verzegelen tot de eindtijd." Pas in die tijd zou een
boodschap over het oordeel worden verkondigd. Deze boodschap zou gebaseerd
zijn op de vervulling van zijn profetieën. Over de eindtijd zegt de profeet Daniël:
Velen zullen onderzoek doen, en de kennis zal vermeerderen." (Daniël 12:4).
De apostel Paulus heeft de eerste christengemeenten ervoor gewaarschuwd dat
ze de wederkomst van Christus niet in zijn dagen hoefden te venvachten. Hij
zegt: Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook, want eerst moet de afval
komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren." (2 Tessalonicenzen 2:3).

Pas na de grote afval en de lange heerschappij van de 'mens der wetteloosheid'
mochten de christenen de komst van de Heiland verwachten.
De 'mens der wetteloosheid', die ook 'het geheimenis der wetteloosheid', 'de zoon
des verderfs' en 'de tegenstander' genoemd, is het pausdom, dat volgens de
profetie gedurende 1260 jaar zou heersen. Aan deze periode kwam een eind in
1798. De wederkomst van Christus kon dus niet vóór die tijd plaatsvinden.
Paulus bestrijkt met zijn waarschuwing de hele periode van de christelijke
bedeling tot het jaar 1798. Pas na die tijd zou de boodschap van Christus'
wederkomst worden verkondigd. broeders op het feit dat de wederkomst pas in
een ver verwijderde toekomst zou plaatsvinden. De hervormers hebben het niet
gedaan. Maarten Luther meende dat het oordeel ongeveer driehonderd jaar na
zijn tijd zou plaatsvinden. Maar sinds 1798 is het boek Daniël ontzegeld, is de
kennis over de profetieën vermeerderd en hebben velen de plechtige boodschap
dat het oordeel nabij is, verkondigd.
De Adventbeweging is zoals de Hervorming van de zestiende eeuw tegelijkertijd
in verschillende christelijke landen ontstaan. Zowel in Europa als in Amerika
werden mannen van geloof en gebed ertoe aangezet de profetieën te
onderzoeken en toen zij het geïnspireerde Woord bestudeerden, vonden zij
daarin het overtuigend bewijs dat het einde aller dingen" nabij was. In
verschillende landen waren er op zichzelf staande groepen christenen die alleen
door het onderzoek van de Bijbel tot het geloof kwamen dat de wederkomst van
Christus nabij was.
In 1821, drie jaar nadat Miller zijn verklaring van de profetieën die wijzen op de
ure van het oordeel had gegeven, begon dr. Joseph Wolff, de zendeling der
wereld", de boodschap van de spoedige wederkomst van Christus te
verkondigen. Wolff was in Duitsland geboren uit Joodse ouders. Zijn vader was
een Joodse rabbijn. Toen hij die in Christus gestorven zijn het eerst opstaan
(1Tessalonicenzen 4:16). Dit noemen wij christenen de eerste opstanding. Dan
zal het dierenrijk grondig worden veranderd (Jesaja 11:6-9) en zal het aan Jezus
worden onderworpen (Psalm 8). Overal zal er vrede heersen." (Journal of the
Rev, Joseph Wolff, pp. 378,379). De Here zal weer de aarde aanschouwen en
zeggen: Zie, het is zeer goed." (Ibid., p.294).
Wolff geloofde dat de wederkomst van Christus nabij was. Zijn uitleg van de
profetische tijdperken plaatste het einde aller dingen" enkele jaren na het jaartal
dat door Miller was voorgesteld. Aan hen die op grond van de tekst Doch van

die dag en van die ure weet niemand" meenden dat de mensen niet zullen weten
dat de dag van de wederkomst van Christus nadert, zie Wolff: Heeft de Here
gezegd dat die dag en dat uur nooit bekend zouden zijn? Heeft Hij ons geen
voortekenen gegeven zodat wij tenminste het naderen van zijn komst zouden
zien, zoals men aan het uitbotten van de vijgenboom kan zien dat de zomer nabij
is? (Matteüs 24:32).
Zullen wij die tijd nooit kennen, terwijl Hij ons zelf vermaant om de profeet
Daniël niet alleen te lezen, maar hem ook te begrijpen? In datzelfde boek van
Daniël staat ook dat de woorden verzegeld zouden zijn tot de eindtijd (dat was
nog steeds het geval in zijn tijd), dat velen onderzoek zouden doen en dat de
kennis (in verband met de eindtijd) zou vermeerderen. (Daniël 12:4). Bovendien
bedoelt Christus niet dat het naderen van die tijd niet bekend zal zijn, maar wel
dat niemand het juiste uur en de juiste dag zal kennen. Hij zegt dat er door de
tekenen des tijds genoeg bekend zal zijn om ons aan te sporen tot onze
voorbereiding op zijn komst, zoals ook Noach zijn ark in gereedheid bracht."
(Wolf, Researches and Missionary Labors, pp.404,405). Over de algemeen
gangbare, maar verkeerde interpretatie van de Schrift zei Wolff: De overgrote
meerderheid van de christenen is van de duidelijke betekenis van de Schrift
afgeweken en is overgestapt naar het 'hersenschimmige' systeem van de
boeddhisten, die geloven dat het toekomstige geluk van de mensen zal bestaan in
het zweven door de lucht. Ze denken dat wanneer zij Joden lezen ze daaronder
Heidenen moeten verstaan; en als er aarde staat hemel moeten lezen en onder de
wederkomst van Christus de vooruitgang van zendingsgenootschappen moeten
verstaan; en dat het gaan naar de berg van het huis des Heren een grote
bijeenkomst van methodisten betekent." (Journal of the Rev. Joseph Wolff, p.96).
In de vierentwintig jaar tussen 1821 tot 1845 heeft Wolff veel gereisd; in Afrika
heeft hij Egypte en Abessinië bezocht; in Azië heeft hij gereisd door Palestina,
Syrië, Perzië, Bokhara en India. Hij heeft ook een bezoek gebracht aan de
Verenigde Staten en heeft op zijn reis daarheen op het eiland St. Helena
gepredikt. Hij is in New York aangekomen in augustus 1837 en nadat hij in die
stad had gesproken, heeft hij gepredikt in Philadelphia en Baltimore en is
tenslotte naar Washington doorgereisd. Hij schrijft daarover: Hier heeft het Huis
van Afgevaardigden na een motie van ex-President John Quincy Adams in één
van de 'Huizen' van het Congres mij unaniem toegestaan het Congresgebouw te
gebruiken voor een lezing, die ik op een zaterdag heb gegeven. Ik werd vereerd
met de aanwezigheid van alle congresleden, de bisschop van Virginia, de
geestelijken en vele inwoners van Washington. Dezelfde eer werd mij bewezen

door de leden van de regering van New Jersey en Pennsylvanië, in wier
aanwezigheid ik lezingen gaf over mijn onderzoekingen in Azië en over het
Koninkrijk van Jezus Christus." (Ibid., pp. 398,399).
Dr. Wolff heeft zonder enige steun van een Europese regering in de meest
barbaarse landen gereisd. Hij heeft veel ontberingen doorstaan en is omringd
geweest door talloze gevaren. Hij is met stokken geslagen, uitgehongerd, als
slaaf verkocht en drie keer ter dood veroordeeld. Hij is door rovers aangevallen
en is soms bijna van dorst omgekomen. Eens heeft men al zijn bezittingen
gestolen en met lege handen moest hij honderden kilometers te voet door de
bergen trekken, terwijl de sneeuw hem in het gezicht striemde en zijn blote
voeten verkleumd raakten door het lopen op de bevroren grond.
Toen men hem waarschuwde dat hij niet ongewapend naar de wilde en vijandige
stammen moest gaan, zei hij dat hij van wapens was voorzien": gebed, ijver voor
Christus en vertrouwen in zijn bijstand." Ik heb ook de liefde voor God en voor
mijn naaste in mijn hart en mijn Bijbel in de hand." (W.H.D. Adams, In Perils
Oft, p. 192).
Waar hij ook heenging, hij had altijd de Bijbel in het Hebreeuws en in het Engels
bij zich. Over één van zijn latere reizen schreef hij: Ik... hield de Bijbel open in
mijn hand. Ik voelde dat mijn kracht in dat Boek lag en dat zijn kracht mij zou
ondersteunen." (Ibid.,p.201).
Zo volhardde hij in zijn werk tot de boodschap van het oordeel aan een groot
deel van de bewoonde wereld was gebracht. Hij had Gods Woord onder de
Joden, Turken, Parsen, Hindoes en vele andere volken en rassen verspreid en
overal kondigde hij het naderende rijk van de Messias aan. Op zijn reis door
Bokhara kwam hij tot de ontdekking dat een in afzondering levend volk ook
geloofde in de spoedige wederkomst. Hij schreef in dit verband: De Arabieren
van Jemen hebben een boek, Seera genaamd, dat ook de wederkomst van
Christus en zijn heerschappij in heerlijkheid verkondigt en ze verwachten dat er
belangrijke gebeurtenissen zullen plaatsvinden in 1840." (Journal of the Rev.
Joseph Wolff, p.377).
,,Ik heb in Jemen zes dagen bij de Rechabieten doorgebracht. Ze drinken geen
wijn, planten geen wijngaarden, zaaien niet, wonen in tenten en houden nog
altijd de herinnering aan de oude Jonadab, de zoon van Rechab, in ere; en ik heb
bij hen ook Israëlieten van de stam Dan aangetroffen... die zoals de

afstammelingen van Rechab de spoedige komst van de Messias op de wolken
des hemels verwachten." (Ibid., p.389).
Een andere zendeling ontdekte dat de Tartaren dat ook geloofden. Een Tartaars
priester vroeg aan de zendeling wanneer Christus zou terugkomen. Toen de
zendeling antwoordde dat hij daar niets van wist, scheen de priester erg verbaasd
over zo'n onwetendheid bij iemand die zich uitgaf voor bijbelleraar, en zei dat hij
op grond van de profetieën geloofde dat Christus omstreeks 1844 zou
wederkomen.
De Adventboodschap werd al in 1826 in Engeland verkondigd. De beweging
nam er niet zo'n vaste vorm aan als in Amerika. De juiste tijd van de wederkomst
werd niet zo algemeen gepredikt, maar de grote waarheid van Christus' spoedige
wederkomst met grote macht en heerlijkheid werd overal verkondigd. Dit
gebeurde niet alleen in de kerken die niet tot de 'Church of England' behoorden.
Mourant Broek, een Engelse schrijver, zegt immers dat ongeveer zevenhonderd
predikanten van de 'Church of England' dit evangelie van het Koninkrijk"
predikten. De boodschap dat Christus in 1844 zou terugkomen, werd ook in
Groot-Brittannië verkondigd. Adventistische geschriften uit Amerika werden
overal verspreid. Boeken en tijdschriften werden in Engeland opnieuw
uitgegeven. In 1842 keerde Robert Winter, een Engelsman van geboorte die het
Adventgeloof in Amerika had aangenomen, naar zijn geboorteland terug om de
wederkomst van Christus te verkondigen. Velen hielpen hem bij dit werk en de
boodschap van het oordeel werd in verschillende delen van Engeland
verkondigd.
In Zuid-Amerika vond Lacunza, een Spanjaard en jezuïet, zijn weg naar de
Schrift, ondanks de barbaarsheid en de intriges van de priesters in zijn omgeving
en nam de waarheid van Christus' spoedige wederkomst aan. Hij voelde zich
gedrongen die waarschuwingsboodschap aan anderen te laten horen, maar wilde
niet door Rome veroordeeld worden. Daarom publiceerde hij zijn opvattingen
onder het pseudoniem Rabbi Ben-Ezra" en deed zich voor als een bekeerde Jood.
Lacunza leefde in de achttiende eeuw, maar zijn boek, dat op een bepaald
ogenblik in Londen terecht gekomen was, werd pas omstreeks 1825 in het
Engels vertaald. De publicatie daarvan leidde tot een nog grotere belangstelling
voor het onderwerp van de wederkomst. In Duitsland werd deze leer in de
achttiende eeuw verkondigd door Bengel, een predikant van de Lutherse kerk en
een beroemd bijbelgeleerde en criticus. Na zijn opleiding had Bengel zich op de

studie van de theologie" toegelegd. Hij voelde zich daar van nature toe
aangetrokken door zijn ernstig en godsdienstig karakter en werd daarin
bovendien erg aangemoedigd door zijn vooropleiding en discipline. Zoals andere
ernstige jongeren voor en na hem moest hij strijden tegen twijfel en
moeilijkheden op godsdienstig gebied en met veel gevoel zinspeelt hij op de vele
pijlen die zijn arm hart doorboorden en hem een moeilijke jeugd bezorgden".
Toen hij lid van de kerkeraad van Württemberg was geworden, werd hij een
voorvechter van de godsdienstvrijheid. Terwijl hij de rechten en privileges van
de kerk verdedigde, was hij voorstander van het toestaan van alle redelijke
vrijheid aan degenen die zich op gewetensgronden verplicht zagen niet langer
deel uit te maken van haar gemeenschap." (Encyclopaedia Britannica, 9e druk
art. Bengel"). De gunstige gevolgen van deze houding zijn nog altijd merkbaar in
zijn geboortestreek.
Terwijl Bengel een preek voorbereidde om op Adventzondag" over Openbaring
21 te spreken ontdekte hij de waarheid van Christus' wederkomst. Op dat
ogenblik begreep hij de profetieën van de Openbaring zoals nooit tevoren. Hij
werd overweldigd door het belang en de alles overtreffende heerlijkheid van de
taferelen die de profeet beschreef en moest dit onderwerp enige tijd laten rusten.
Toen hij op de kansel stond, drong het onderwerp zich weer met alle
levendigheid en kracht aan hem op. Van toen af begon hij de profetieën, vooral
die van de Openbaring, te bestuderen. Hij kwam kort daarna tot de overtuiging
dat ze wezen op de spoedige wederkomst van Christus. De datum die hij voor
die gebeurtenis vaststelde verschilde maar een paar jaar van de datum die Miller
later zou bepalen.
Bengels geschriften zijn over de hele christelijke wereld verspreid. Zijn
opvattingen over de profetie werden vrij algemeen aangenomen in Württemberg,
vanwaar hij afkomstig was en tot op zekere hoogte ook in andere delen van
Duitsland. De beweging werd na zijn dood voortgezet en de Adventboodschap
werd in Duitsland verkondigd op hetzelfde ogenblik als in de andere landen waar
zij belangstelling vond.
Kort daarna vertrokken enkele mensen die tot het geloof waren gekomen naar
Rusland en stichtten er nederzettingen. Het geloof in Christus' spoedige
wederkomst leeft nog altijd in de Duitse kerken van dat land. Het licht scheen
ook in Frankrijk en Zwitserland.

In Genève, waar Farel en Calvijn de waarheid van de Hervorming hadden
verspreid, verkondigde Gaussen de boodschap van de wederkomst. Toen hij nog
student was, was Gaussen in aanraking gekomen met het rationalisme, dat zich
aan het eind van de achttiende en in het begin van de negentiende eeuw over
heel Europa had verspreid. Toen hij zijn werk als predikant begon, kende hij
niets van het ware geloof en was bovendien geneigd te twijfelen. In zijn jeugd
had hij belangstelling gekregen voor het onderzoek van de profetie. Nadat hij
Rollins Ancient History had gelezen, werd zijn aandacht bepaald bij het tweede
hoofdstuk van het boek Daniël en werd hij getroffen door de buitengewone
nauwkeurigheid waarmee de profetie in vervulling was gegaan, zoals de
geschiedenis duidelijk aantoonde. Volgens hem was dit een bewijs dat de Schrift
geïnspireerd is, een bewijs dat voor hem een anker was te midden van de
gevaren die hem later te wachten stonden. Hij kon maar geen bevrediging vinden
in het rationalisme. Door het onderzoek van de Bijbel en het zoeken naar meer
licht werd hij echter in het geloof overtuigd. Door zijn onderzoek van de
profetieën kwam hij tot het geloof dat de wederkomst van Christus nabij was.
Hij kwam onder de indruk van de ernst en het belang van deze grote waarheid en
wenste die aan anderen bekend te maken maar de algemeen gangbare opvatting
dat de profetieën van Daniël verborgenheden waren en niet konden worden
begrepen, bleek een ernstig struikelblok te zijn. Hij besloot tenslotte - net als
Farel voor hem gedaan had bij de evangelieverkondiging in Genève - dat hij bij
de kinderen moest beginnen, door wie hij belangstelling bij de ouders probeerde
te wekken.
Over het doel dat hij bij deze poging nastreefde, zei hij later: Ik wens duidelijk te
stellen dat ik de boodschap niet in deze eenvoudige vorm verkondig omdat ze
onbelangrijk is. Integendeel! Juist vanwege haar groot belang heb ik mij tot de
kinderen gericht. Ik wenste gehoor te vinden en ik vreesde dat dit niet het geval
zou zijn wanneer ik mij eerst tot volwassenen richtte." Ik heb me daarom
voorgenomen eerst tot de jongsten te gaan. Ik breng een aantal kinderen samen;
wanneer de groep groter wordt en ik zie dat ze luisteren, dat het hun bevalt, dat
ze belangstelling hebben en ze het onderwerp begrijpen en kunnen uitleggen,
ben ik er zeker van dat ik weldra een tweede groep zal hebben en de oudere
mensen zullen op hun beurt inzien dat het de moeite loont naar mij te komen
luisteren. Als ik dat kan bereiken, is de zaak gewonnen." (L. Gaussen, Daniël the
Prophet, vol. 2, Preface).
Zijn poging werd met succes bekroond. Toen hij de kinderen toesprak, kwamen
ook volwassenen luisteren. De galerijen van zijn kerk waren vol aandachtige

toehoorders. Onder het publiek waren invloedrijke en geleerde mannen,
vreemdelingen en buitenlanders die Genève bezochten. En zo werd de
boodschap naar andere gebieden verspreid.
Aangemoedigd door zijn succes, ging Gaussen over tot de publicatie van zijn
toespraken, in de hoop het onderzoek van de profetische boeken in de kerk van
de Franstaligen te bevorderen. Gaussen zegt: Als ik de lessen die ik aan de
kinderen heb gegeven, uitgeef, zeg ik daarmee aan de ouders, die heel vaak geen
aandacht schenken aan zulke boeken omdat ze zogenaamd moeilijk zijn: 'Hoe
kunnen ze nu moeilijk zijn als zelfs jullie kinderen ze begrijpen.'"
Ik verlangde er erg naar, indien mogelijk, de kennis van de profetieën op zeer
grote schaal in onze gemeenten te verspreiden", voegde hij er nog aan toe. Er is
volgens mij geen enkele studie die beter aan de behoeften van onze tijd
beantwoordt." Door deze studie moeten wij ons voorbereiden op de tijd der
benauwdheid, die nabij is, en moeten wij wakende zijn en wachten op Jezus
Christus."
Hoewel Gaussen één van de beste en meest geliefde predikanten in de Franse
taal was, werd hij na enige tijd uit het predikambt ontzet. Zijn ergste overtreding
was dat hij in plaats van de catechismus van de kerk - een saai en rationalistisch
handboek waar nauwelijks enig geloof in verkondigd werd - de Bijbel had
gebruikt om zijn lessen aan de jeugd te geven. Later werd hij leraar aan een
theologische school, terwijl hij op zondag catechisatie bleef geven, de kinderen
toesprak en hun de Schrift onderwees.'
Zijn boeken over de profetieën wekten ook veel belangstelling. Door zijn
onderwijs, zijn boeken en zijn geliefkoosde bezigheid als leraar van de kinderen
heeft hij jarenlang een grote invloed uitgeoefend en heeft hij de aandacht van
velen gevestigd op de studie van de profetieën, die aantoonden dat de komst van
Christus nabij was. Ook in Scandinavië werd de Adventboodschap verkondigd
en was er op vele plaatsen grote belangstelling. Velen werden uit hun zorgeloze
zekerheid wakker geschud om hun zonden te belijden, ermee te breken en
vergiffenis te vragen in de naam van Jezus. Maar de geestelijken van de
staatskerk verzetten zich tegen de beweging en door hun invloed kwamen enkele
verkondigers van de boodschap in de gevangenis. Op vele plaatsen waar de
predikers van de spoedige wederkomst van Christus het zwijgen werd opgelegd,
zorgde God ervoor dat de boodschap op een wonderbaarlijke manier - door
kinderen -werd gebracht. Aangezien zij nog minderjarig waren konden de wetten

van het land daar niets tegen doen en mochten zij ongehinderd spreken.
De boodschap wekte vooral belangstelling onder de arbeiders en de mensen
vergaderden in eenvoudige arbeiderswoningen om naar de
waarschuwingsboodschap te luisteren. De kinderen die de boodschap brachten,
woonden meestal zelf in deze eenvoudige huizen. Sommigen waren niet ouder
dan zes of acht jaar en terwijl uit hun leven bleek dat ze Jezus liefhadden en in
gehoorzaamheid aan Gods heilige geboden probeerden te leven, hadden ze de
verstandelijke ontwikkeling die normaal bij kinderen van die leeftijd voorkomt.
Wanneer ze echter voor de mensen stonden, werd het duidelijk dat ze een
invloed ondergingen, waardoor ze hun eigen natuurlijke talenten konden
overtreffen. Hun manier van spreken en hun gedrag veranderden; met
overtuiging waarschuwden ze voor het oordeel en haalden letterlijk de woorden
van de Schrift aan: Vreest God en geeft Hem eer, want de ure van zijn oordeel is
gekomen." Zij veroordeelden niet alleen de onzedigheid en de ontucht, maar ook
de wereldsgezindheid en de afvalligheid en waarschuwden hun toehoorders zich
te haasten om aan de komende toorn te ontsnappen.
De mensen luisterden met gespannen aandacht naar deze woorden. De
overtuigende Geest Gods sprak tot hun harten. Velen gingen de Schrift met
vernieuwde en grotere belangstelling onderzoeken. De onmatigen en
losbandigen werden veranderd en de anderen gaven hun oneerlijke praktijken
op. Het werk dat zij deden was zo merkwaardig dat zelfs de predikanten van de
staatskerk wel moesten toegeven dat Gods hand de beweging leidde.
Het was Gods wil dat de boodschap van Jezus' wederkomst in de Scandinavische
landen zou worden verkondigd. Toen de stem van zijn dienstknechten tot
zwijgen was gebracht, stortte Hij zijn Geest uit over de kinderen, opdat het werk
verder zou gaan. Toen Jezus Jeruzalem naderde, omringd door de juichende
scharen die Hem met triomfkreten en met wuivende palmtakken als de Zoon van
David de stad binnenleidden, vroegen de afgunstige Farizeeën Hem met
aandrang de mensen te doen zwijgen, maar Jezus antwoordde dat dit alles
gebeurde, opdat de profetie in vervulling zou gaan en dat als zij zouden zwijgen,
de stenen zouden roepen. De mensen staakten hun vreugdekreten toen zij door
de poorten van Jeruzalem kwamen, uit vrees voor de bedreigingen van de
priesters, maar de kinderen herhaalden later in de voorhoven van de tempel het
refrein en terwijl ze met hun palmtakken wuifden, riepen ze: Hosanna de Zoon
van David!" (Mattheüs 21:8-16).
Toen zeiden de Farizeeën geërgerd tot Hem: Hoort Gij wat dezen zeggen? Jezus

zeide tot hen: Ja; hebt gij het nooit gelezen: Uit de mond van kleine kinderen en
zuigelingen hebt Gij lof bereid?" Wat God door middel van kinderen gedaan
heeft bij de eerste komst van Christus, heeft Hij ook door hen gedaan bij de
verkondiging van de boodschap van zijn wederkomst. Gods wil dat de
boodschap van de wederkomst van Christus aan alle volk en stam en taal en
natie" zou worden verkondigd, moest in vervulling gaan. Aan William Miller en
zijn medewerkers was het gegund de waarschuwingsboodschap in Amerika te
verkondigen. Dit land werd het middelpunt van de grote Adventbeweging. In dit
land ging de profetie van de eerste engel op de meest directe manier in
vervulling. De geschriften van Miller en zijn medewerkers werden naar
verafgelegen landen gezonden. Naar alle plaatsen ter wereld waar zendelingen
waren doorgedrongen, werd het goede nieuws van Christus' spoedige
wederkomst gestuurd. Overal werd de boodschap van het eeuwige evangelie
verspreid: Vreest God en geeft Hem eer, want de ure van zijn oordeel is
gekomen."
De verklaring van de profetieën waaruit bleek dat Christus in de lente van 1844
zou terugkomen, maakte diepe indruk op de mensen. De boodschap werd van de
ene staat naar de andere gebracht en wekte overal grote belangstelling. Velen
waren ervan overtuigd dat de argumenten op grond van de profetische tijdperken
juist waren; ze gaven hun eigen standpunt op en namen de waarheid met
blijdschap aan. Sommige predikanten gaven hun sektarische opvattingen en
gevoelens op, deden afstand van hun salaris, verlieten hun kerken en sloten zich
aan bij hen die de wederkomst van Christus verkondigden. Maar er waren
betrekkelijk weinig predikanten die deze boodschap wilden aannemen en
daarom werd dit werk grotendeels aan eenvoudige leken toevertrouwd.
Boeren verlieten hun boerderijen, ambachtslieden hun werktuigen, kooplieden
hun handelswaar en vaklieden hun beroep. En toch was het aantal arbeiders klein
in vergelijking met het werk dat nog gedaan moest worden.
De toestand van een goddeloze kerk en van een wereld die zich aan de
goddeloosheid had overgegeven, drukte zwaar op het gemoed van de trouwe
wachters en ze verdroegen gewillig zware arbeid, ontberingen en lijden om de
mensen te kunnen oproepen tot berouw ter zaligheid. Hoewel Satan tegenwerkte,
ging het werk steeds vooruit en werd de Adventboodschap door vele duizenden
aangenomen.
Overal werd de dringende oproep gehoord, waardoor zondaren - zowel

wereldlingen als kerkleden werden gewaarschuwd om aan de komende toorn te
ontsnappen. Zoals Johannes de Doper de wegbereider des Heren, legden de
predikers de bijl aan de wortel van de boom en spoorden allen aan vruchten
voort te brengen die aan de bekering beantwoordden. Hun aangrijpende oproep
stak schril af bij de verzekering van vrede en rust", die in de populaire kerken
werd verkondigd. Overal waar de boodschap werd gepredikt, werden de mensen
erdoor getroffen. Het eenvoudige, rechtstreekse getuigenis van de Schrift,
bekrachtigd door de Heilige Geest, had zo'n overtuigingskracht dat maar
weinigen er echt weerstand aan konden bieden.
Gelovigen werden uit hun valse zekerheid wakker geschud. Zij zagen hun
afvalligheid, hun wereldsgezindheid, hun ongeloof, hun trots en hun zelfzucht.
Velen zochten de Here met berouw en in nederigheid. Hun liefde die zó lang
naar aardse goederen was uitgegaan, ging nu uit naar de hemel. De Geest Gods
rustte op hen en met vertederde en verootmoedigde harten sloten zij zich aan bij
degenen die de oproep Vreest God en geeft Hem eer, want de ure van zijn
oordeel is gekomen" tot de mensen richtten. Zondaren vroegen met tranen in de
ogen: Wat moet ik doen om gered te worden?" Mensen die bekend stonden om
hun oneerlijkheid wilden wat ze misdaan hadden weer in orde brengen. Allen die
vrede in Christus hadden gevonden, verlangden ernaar dat anderen in hun zegen
zouden delen. De harten van de ouders keerden zich tot hun kinderen en de
harten van de kinderen tot hun ouders. De scheidsmuren van trots en hoogmoed
werden afgebroken. Velen beleden oprecht hun schuld en gezinsleden werkten
voor de verlossing van diegenen die ze liefhadden. Vaak werden ernstige
gebeden tot God opgezonden. Overal pleitten zielen in diepe zielsangst met God.
Velen worstelden de hele nacht in gebed om er zeker van te zijn dat hun eigen
zonden waren vergeven of om te bidden voor de bekering van familieleden of
buren.
Mensen uit alle klassen wilden de Adventboodschap horen. Rijk en arm,
eenvoudigen en invloedrijken wilden om verschillende redenen de leer van de
wederkomst persoonlijk horen. God hield de tegenstanders in bedwang terwijl
zijn boodschappers de redenen voor hun geloof uiteenzetten. Soms werd dit
gedaan door een zwak instrument, maar Gods Geest gaf kracht aan zijn
waarheid. De aanwezigheid van heilige engelen was voelbaar op deze
bijeenkomsten en iedere dag namen meer mensen de Adventwaarheid aan.
Wanneer de bewijzen voor de spoedige wederkomst naar voren werden gebracht,
luisterden grote groepen mensen in ademloze stilte naar de ernstige woorden.

Hemel en aarde schenen naar elkaar toe te komen. Gods kracht werd door jong
en oud gevoeld. De mensen keerden naar huis terug met een lied op de lippen en
de blijde tonen klonken door de stilte van de nacht. Niemand die deze
bijeenkomsten heeft bijgewoond, kan ooit de diepste ernst die ervan uitging
vergeten.
De verkondiging van een datum voor de wederkomst van Christus riep grote
tegenstand op bij vele mensen uit alle klassen, van de predikant op de kansel tot
de meest onbezonnen, hemeltergende zondaar. De woorden van de profetie
gingen in vervulling: Dit vooral moet gij weten, dat er in de laatste dagen
spotters met spotternij zullen komen, die naar hun eigen begeerten wandelen, en
zeggen: Waar blijft de belofte van zijn komst? Want sedert de vaderen ontslapen
zijn, blijft alles zó, als het van het begin der schepping af geweest is." (2 Petrus
3:3,4).
Velen die beweerden dat ze Jezus liefhadden, zeiden dat ze niets hadden tegen de
boodschap van de wederkomst, maar wél tegen het vaststellen van een datum.
Maar Gods alziend oog doorzag hun harten. Zij wilden niet weten dat Christus
zou terugkomen om de wereld in gerechtigheid te oordelen. Ze waren ontrouwe
dienstknechten geweest, hun werk was niet bestand tegen het onderzoek van een
God die de harten doorzoekt en ze waren bang om hun God te ontmoeten. Zoals
de Joden ten tijde van Christus' eerste komst waren zij niet bereid Christus te
verwelkomen. Zij weigerden niet alleen te luisteren naar de duidelijke
argumenten uit de Bijbel maar dreven de spot met hen die Christus verwachtten.
Satan en zijn engelen juichten en spotten met Christus en zijn heilige engelen
omdat mensen die zich voor zijn volgelingen uitgaven zó weinig liefde voor
Hem over hadden dat ze niet eens wilden dat Hij terugkeerde. De mensen die het
Adventgeloof niet wilden aannemen, zeiden meestal: Doch van die dag en van
die ure weet niemand." De volledige tekst luidt echter: Doch van die dag en ure
weet niemand, ook de engelen der hemelen niet, ook de Zoon niet, maar de
Vader alleen." (Mattheüs 24:36).
De ware Adventgelovigen gaven een duidelijke en steekhoudende verklaring van
deze tekst en toonden aan dat de anderen deze tekst geweld aandeden. Deze
woorden zijn door Christus uitgesproken in dat gedenkwaardige gesprek op de
Olijfberg nadat Hij de tempel voor de laatste keer had verlaten. Zijn discipelen
hadden Hem gevraagd: Zeg ons, wanneer zal dat geschieden, en wat is het teken
van uw komst en van de voleinding der wereld?" Jezus heeft hun verscheidene
tekenen gegeven en heeft gezegd: Zo moet ook gij, wanneer gij dit alles ziet,

weten, dat het nabij is, voor de deur?" (vers 3, 33).
Men mag de ene uitspraak van Christus niet gebruiken om de andere te niet te
doen. Hoewel niemand de dag en het uur van zijn wederkomst kent, wordt ons
geleerd en wordt van ons verwacht dat wij weten wanneer zijn komst nabij is. Er
wordt ons ook geleerd dat als wij geen aandacht schenken aan zijn
waarschuwing en als wij weigeren of vergeten te letten op zijn komst, ons lot
even erg zal zijn als dat van de mensen die leefden in de dagen van Noach, die
ook niet wisten dat de zondvloed zou komen.
De gelijkenis in hetzelfde hoofdstuk, waarin de trouwe, verstandige dienstknecht
wordt vergeleken met de slechte, en waarin hij die in zijn hart gezegd heeft: Mijn
Heer blijft uit", veroordeeld wordt, toont aan hoe Christus zijn volgelingen die
Hij wakende vindt en die zijn wederkomst verkondigen, zal beschouwen en hoe
Hij de anderen die dit niet doen zal beoordelen. Hij zegt: Waakt dan!"
Zalig die slaaf, die zijn heer bij zijn komst zó bezig zal vinden." (vers 42, 46).
Indien gij dan niet wakker wordt, zal Ik komen als een dief, en gij zult niet
weten, op welk uur Ik u zal overvallen." (Openbaring 3:3).
Paulus spreekt over een groep mensen die zullen worden verrast door de
wederkomst van Christus. Immers, gij weet zelf zeer goed, dat de dag des Heren
zó komt, als een dief in de nacht. Terwijl zij zeggen: het is (alles) vrede en rust,
overkomt hun, als de weeën een zwangere vrouw, een plotseling verderf, en zij
zullen geenszins ontkomen." Maar hij voegt er voor degenen die wél aandacht
hebben geschonken aan de waarschuwing van de Heer nog aan toe: Maar gij,
broeders, zijt niet in de duisternis, zodat die dag u als een dief overvallen zou;
want gij zijn allen kinderen des lichts en kinderen des dags." (1 Tessalonicenzen
5:2-5).
Zo werd duidelijk bewezen dat de Bijbel de mensen geen enkele reden geeft om
niet te weten dat de wederkomst van Christus nabij is. Maar zij die alleen een
uitvlucht zochten om de waarheid te verwerpen, luisterden niet naar deze uitleg
en de woorden Doch van die dag en die ure weet niemand" werden voortdurend
rondgebazuind door de stoutmoedige spotters en zelfs door predikanten die
beweerden dat ze Christus predikten. Toen de mensen uit hun geestelijke slaap
werden wakker geschud en naar de weg der zaligheid begonnen te vragen,
stelden godsdienstige leiders zich op tussen hen en de waarheid en probeerden
hun vrees te milderen door een verkeerde uitleg van het Woord van God.

Ontrouwe wachters deden mee aan het werk van de grote verleider en riepen:
Vrede, vrede!" op een ogenblik dat God het helemaal niet over vrede had. Zoals
de Farizeeën in Christus' dagen weigerden velen het Koninkrijk der hemelen
binnen te gaan en hielden ook de anderen die dat wél wilden tegen. Het bloed
van deze zielen zal van hun handen worden geëist. De nederigste en meest
toegewijde mensen in de kerken namen gewoonlijk de boodschap het eerst aan.
Zij die de Bijbel zelf onderzochten, moesten wel het onbijbelse karakter van de
populaire opvattingen over de profetie inzien en overal waar de mensen niet
onder invloed van de predikanten stonden, overal waar ze Gods Woord zelf
konden onderzoeken, hoefden ze de Adventboodschap maar met de Schrift te
vergelijken om het goddelijke gezag van die boodschap vast te stellen.
Velen werden door hun ongelovige broeders vervolgd. Sommige gelovigen
waren bereid over hun verwachtingen te zwijgen als ze hun functie in de kerk
mochten blijven uitoefenen. Anderen waren echter van mening dat ze God niet
trouw waren als ze zwegen over de waarheid die Hij hun had toevertrouwd.
Velen werden uit hun kerken verstoten omdat ze openlijk hun geloof in de
wederkomst van Christus beleden. Voor de gelovigen die op deze manier in hun
geloof werden beproefd, brachten de woorden van de profeet Jesaja troost: Uw
broeders die u haten, die u verstoten om mijns naams wil, zeggen: Dat de HERE
zijn heerlijkheid tone, opdat wij uw vreugde aanschouwen.
Maar zij zelf zullen beschaamd staan." (Jesaja 66:5).
Engelen Gods volgden de resultaten van de waarschuwing met de grootste
belangstelling. Wanneer de boodschap algemeen werd verworpen in een kerk
keerden de engelen zich bedroefd af. Maar er waren nog velen die nog niet op de
proef waren gesteld in verband met de Adventwaarheid. Velen werden misleid
door hun man, vrouw, ouders of kinderen. Men beweerde dat ze al zondigden als
ze naar de ketterijen die de adventisten verkondigden, luisterden. De engelen
kregen de opdracht zorgvuldig te waken over deze mensen, want er zou nog
meer licht van de troon van God op hen schijnen.
Met een onuitsprekelijk verlangen zagen de gelovigen die de boodschap hadden
aangenomen uit naar de wederkomst van hun Heiland. Het ogenblik waarop ze
Hem hoopten te ontmoeten naderde snel. Zij wachtten dat tijdstip kalm en
gelaten af. Zij leefden voortdurend in contact met God en hadden al een
voorsmaak van de vrede die er zou heersen in een gelukzalig hiernamaals.

Niemand die deze hoop en dit vertrouwen heeft gehad, kan die heerlijke uren, in
afwachting doorgebracht, vergeten. Enkele weken vóór die tijd had men alle
wereldse zaken grotendeels aan de kant gezet. De oprechte gelovigen
onderzochten elke gedachte en elk gevoel alsof ze op hun sterfbed lagen en over
enkele uren hun ogen voorgoed zouden sluiten. Er werden geen
hemelvaartsklederen" (Zie aanhangsel) gemaakt, maar iedereen had behoefte aan
de innerlijke zekerheid dat hij bereid was zijn Verlosser te ontmoeten. Hun witte
gewaden waren de reinheid van ziel, en karakters die door het verzoenend bloed
van Christus van de zonde waren gereinigd. Was er maar onder de mensen die
Gods kinderen beweren te zijn nog dezelfde bereidheid tot gewetensonderzoek
en hetzelfde oprechte, vaste geloof! Als zij zich op dezelfde manier waren
blijven verootmoedigen voor God en als zij met dezelfde aandrang met hun
smeekbeden tot de troon der genade waren gekomen, zouden zij veel rijkere
ervaringen hebben gehad dan nu het geval is. Er wordt te weinig gebeden, men is
zich veel te weinig bewust van de zonde en door het gebrek aan een levend
geloof blijven velen verstoken van de genade die onze Verlosser hun zo
overvloedig wil schenken.
God wilde zijn volk toetsen. Zijn hand bedekte een fout in de berekening van de
profetische tijdperken (Zie aanhangsel onder Profetische tijdperken"). De
adventisten hebben de fout niet ontdekt, maar hun geleerdste tegenstanders
evenmin! De laatstgenoemden zeiden: Jullie berekening van de profetische
tijdperken is juist. Er moet iets belangrijks gebeuren, maar niet wat Miller
voorspelt. Het is de bekering van de wereld en niet de wederkomst van
Christus." (Zie aanhangsel, Profetische tijdperken").
Het vastgestelde tijdperk was verstreken en Christus was niet verschenen om
zijn volk te verlossen. Zij die met oprecht geloof en vol liefde naar hun Verlosser
hadden uitgekeken, waren bitter teleurgesteld. En toch werden Gods plannen
uitgevoerd. Hij onderzocht de harten van de mensen die zeiden dat ze op Jezus
wachtten. Voor velen onder hen was vrees de enige drijfveer. Hun
geloofsbelijdenis had geen invloed gehad op hun hart of op hun leven. Toen de
verwachte gebeurtenis zich niet voordeed, zeiden deze mensen dat ze niet
teleurgesteld waren. Ze hadden nooit geloofd dat Christus echt zou terugkomen.
Zij waren de eersten om met de teleurstelling van de ware gelovigen de spot te
drijven.
Maar Jezus en de hemelse heerscharen keken vol liefde en medelijden naar de
beproefde en getrouwe, maar teleurgestelde gelovigen. Als de sluier die de

zichtbare van de onzichtbare wereld scheidt, weggeschoven had kunnen worden,
zou men engelen hebben gezien die tot deze standvastige gelovigen kwamen om
hen tegen de pijlen van Satan te beschermen.

21 - Een waarschuwing verworpen
William Miller en zijn medewerkers wilden door de verkondiging van de
wederkomst de mensen alleen bewust maken van de noodzaak zich op het
oordeel voor te bereiden. Ze hadden ernaar gestreefd de gelovigen de ware hoop
van de gemeente te leren kennen en hen bewust te maken van hun behoefte aan
een rijkere christelijke ervaring. Zij spanden zich ook in om onbekeerde mensen
te wijzen op hun verplichting onmiddellijk tot inkeer te komen en zich tot God te
bekeren. Zij probeerden de mensen er niet toe over te halen zich bij één of
andere sekte of godsdienstige groepering aan te sluiten. Ze werkten onder alle
groeperingen en sekten, maar lieten zich niet in met hun organisatie of kerktucht.
Miller zei: Bij mijn prediking heb ik er nooit naar verlangd of aan gedacht
belangen te dienen die in strijd zouden zijn met die van de bestaande kerken of
om één daarvan te bevoordelen ten nadele van de andere. Ik heb ze allemaal
willen helpen. Aangezien ik van de veronderstelling uitging dat alle christenen
zich zouden verheugen over het vooruitzicht van Christus wederkomst en dat zij
die er anders over dachten dan ik, de anderen die deze leer wel aannamen
daarom niet minder zouden liefhebben, kon ik niet inzien dat er afzonderlijke
bijeenkomsten moesten worden gehouden. Mijn enig doel was zielen tot God te
brengen, de wereld te waarschuwen voor het komende oordeel en mijn
medemensen aan te sporen zich zó voor te bereiden dat ze hun God in vrede
zouden kunnen ontmoeten. De overgrote meerderheid van de mensen die door
mijn inspanningen werden bekeerd, sloten zich aan bij de bestaande kerken.
(Bliss, p. 328).
Daar zijn werk over het algemeen de positie van de kerken versterkte, stond men
er enige tijd gunstig tegenover. Maar toen predikanten en godsdienstige leiders
zich tegen het adventisme begonnen te verzetten en elke discussie over het
onderwerp de kop wilden indrukken, deden ze dat niet alleen vanaf de kansel,
maar ze ontzegden hun leden ook het recht een preek over de wederkomst bij te
wonen of zelfs maar over hun verwachtingen te spreken op de sociale
bijeenkomsten van de kerk. Op die manier kwamen de gelovigen in een zeer
moeilijk parket. Zij hielden van hun kerk en wilden die niet verlaten, maar als zij
zagen hoe Gods Woord werd onderdrukt en hoorden dat ze niet het recht hadden
de profetieën zelf te onderzoeken, vonden zij dat ze God niet trouw waren als ze
zich daar bij neerlegden. Ze konden de mensen die Gods Woord probeerden te

onderdrukken niet als leden van Christus gemeente, een pijler en fundament der
waarheid, beschouwen. Daarom meenden ze het recht te hebben hun vroegere
banden te verbreken. In de zomer van 1844 verlieten ongeveer vijftigduizend
mensen hun kerken.
In die tijd was er een ingrijpende verandering merkbaar in de kerken van de
Verenigde Staten. In de loop der jaren hadden de kerken zich hoe langer hoe
meer aan de gebruiken en gewoonten van de wereld aangepast en was hun
geestelijk leven in dezelfde mate achteruit gegaan, maar in dat jaar waren er in
bijna alle kerken van het land bewijzen van een plotse en duidelijke afval.
Hoewel niemand een verklaring voor de oorzaak scheen te kunnen geven, was
het verschijnsel zelf overal merkbaar en werd er in de pers en in preken
commentaar op gegeven. Op een vergadering van de ouderlingenraad van
Philadelphia zei Barnes, schrijver van een veel gebruikte bijbelcommentaar en
predikant van één van de belangrijkste kerken in die stad, dat hij al twintig jaar
predikant was en nog nooit - tot de laatste Avondmaalsviering - deze tekenen had
uitgedeeld zonder dat bij die gelegenheid een aantal nieuwe leden in de
gemeente waren opgenomen. Nu waren er echter geen opwekkingen, geen
bekeringen, geen duidelijke groei in genade onder de gelovigen; niemand kwam
hem opzoeken om over de verlossing te spreken. Door de bloei van het
zakenleven en de betere vooruitzichten voor handel en industrie is er een grotere
wereldsgezindheid. En dat geldt voor alle kerken. (Congregational Journal, 23
mei 1844).
In de maand februari van hetzelfde jaar zei professor Finney van het Oberlin
College: Wij stellen vast dat de protestantse kerken van ons land over het
algemeen onverschillig òf vijandig staan tegenover bijna alle morele
hervormingen van onze tijd. Er zijn hier en daar wel uitzonderingen, maar ze
zijn niet talrijk genoeg om iets af te doen aan de algemeenheid van het
verschijnsel. Wij hebben ook een ander feit vastgesteld; de bijna algemene
afwezigheid van een invloed tot opwekking in de kerken. Onverschilligheid op
geestelijk gebied overheerst bijna alles en is erg diepgeworteld. De godsdienstige
pers van het hele land getuigt daarvan... Kerkleden beginnen op grote schaal
verslaafd te raken aan de mode, - ze gaan hand in hand met ongelovigen naar
feestjes, danspartijen, enz... Maar we hoeven niet uit te weiden over dit pijnlijke
onderwerp. Het is al erg genoeg dat er altijd meer en duidelijkere bewijzen zijn
die aantonen dat de kerken over het algemeen erg aan het ontaarden zijn. Ze zijn
zeer ver van God afgedwaald en Hij heeft Zich van hen teruggetrokken.

Een verslaggever van de Religious Telescope schreef: Wij hebben nog nooit zon
algemene geloofsafval meegemaakt als nu. Het wordt echt tijd dat de kerk
wakker wordt en gaat zoeken naar de oorzaak van deze crisis, want iedereen die
Sion liefheeft moet dit verschijnsel als een plaag beschouwen. Wanneer we
bedenken hoe weinig echte bekeringen er zijn en hoe ontzettend onbeschaamd
en hartvochtig de zondaren zijn, dan roepen wij onwillekeurig uit: `Is God dan
niet meer barmhartig? of `Is de deur van de genade al gesloten?
Zon toestand komt nooit voor zonder dat er ook een oorzaak voor is in de kerk.
De geestelijke duisternis die volken, kerken en personen omhult, is niet te wijten
aan de willekeurige terugtrekking van de bijstand van de goddelijke genade door
God zelf, maar ontstaat door de verwaarlozing en verwerping van het goddelijk
licht door de mensen. Een treffend voorbeeld hiervan vinden we in de
geschiedenis van het Joodse volk ten tijde van Christus. Door hun liefde voor de
wereld en het vergeten van God en zijn Woord was hun verstand verduisterd en
was hun hart werelds en zinnelijk geworden. Daardoor wisten ze niets af van de
komst van de Messias en in hun hoogmoed en ongeloof verwierpen zij de
Verlosser. Maar zelfs toen heeft God het Joodse volk niet afgesneden van de
kennis van of deelname aan de zegeningen van de verlossing. Maar zij die de
waarheid hadden verworpen, verlangden helemaal niet meer naar het geschenk
van de hemel. Ze hadden de duisternis voorgesteld als licht en het licht als
duisternis, totdat het beetje licht dat ze nog hadden in duisternis was overgegaan.
En hoe groot was die duisternis! Het is één van Satans methoden de mensen hun
godsdienstige vormen te laten behouden als de ware godsvrucht maar ontbreekt.
Na hun verwerping van het evangelie bleven de Joden ijverig doorgaan met hun
oude rituele handelingen. Zij hielden hun nationale exclusiviteit hardnekkig in
stand, terwijl zij zelf wel moesten toegeven dat God niet langer in hun midden
was. De profetie van Daniël wees zo duidelijk op de tijd van de komst van de
Messias en voorzegde zo onmiskenbaar zijn dood dat zij het onderzoek van die
profetie tegenwerkten. Tenslotte spraken de rabbijnen een vloek uit over
iedereen die de tijd wilde berekenen. Het volk van Israël heeft in de eeuwen die
daarop volgden in blindheid en onboetvaardigheid geleefd, het stond
onverschillig tegenover de edelmoedige aanbiedingen tot verlossing, het wilde
niets weten van de zegeningen van het evangelie; dit is een ernstige en vreselijke
waarschuwing tegen het gevaar dat men loopt als men licht uit de hemel
verwerpt.
Dezelfde oorzaken hebben altijd dezelfde gevolgen. Wie zijn plichtsgevoel
opzettelijk onderdrukt omdat het niet in overeenstemming is met zijn neigingen,

zal op den duur geen onderscheid meer kunnen maken tussen waarheid en
dwaling. Het verstand wordt verduisterd, het geweten wordt afgestompt, het hart
wordt verhard en de geest wordt van God vervreemd. Waar de boodschap van
goddelijke waarheid wordt verworpen of veracht, wordt de kerk in duisternis
gehuld, verkillen geloof en liefde, en sluipen vervreemding en tweedracht
binnen. De leden van de gemeente wijden hun belangstelling en krachten aan het
najagen van wereldse zaken en de zondaren worden verhard in hun
onboetvaardigheid.
De boodschap van de eerste engel in Openbaring 14, die de ure van Gods
oordeel aankondigt en een beroep doet op de mensen om God te vrezen en Hem
eer te geven, was bedoeld om scheiding te brengen tussen de ware kinderen van
God en de verderfelijke invloed van de wereld en moest hen ertoe aanzetten zich
bewust te worden van hun eigen wereldsgezindheid en afvalligheid. In deze
boodschap heeft God de gemeente een waarschuwing gezonden, die - als ze was
aanvaard - een eind zou hebben gemaakt aan het kwaad dat hen van God
verwijderde. Als zij deze boodschap uit de hemel hadden aangenomen, hun
harten voor God hadden verootmoedigd en er in alle oprechtheid naar hadden
gestreefd zich voor te bereiden om in zijn aanwezigheid te leven, zouden de
Geest en de kracht Gods zich onder hen geopenbaard hebben. De gemeente zou
weer die gezegende eenheid, het geloof en de liefde hebben gekend die
bestonden in de tijd van de apostelen, toen de gelovigen één van hart en geest
waren en het woord van God met vrijmoedigheid spraken, toen de Here
dagelijks aan de kring toevoegde. (Handelingen 4:32,31; 2:47).
Als Gods volk het licht wilde aannemen zoals het vanuit zijn Woord tot hen
komt, zouden zij de eenheid bereiken waarvoor Christus heeft gebeden, een
eenheid die door de apostel wordt beschreven als de eenheid des Geestes te
bewaren door de band des vredes. Hij zegt: (Er is) één lichaam, en één Geest,
gelijk gij ook geroepen zijt in de ene hoop uwer roeping, één Here, één geloof,
één doop. (Efeziërs 4:3-5). De gelovigen die de Adventboodschap hadden
aangenomen, hebben deze gezegende resultaten ervaren. Zij kwamen uit
verschillende kerken, maar de scheidsmuren die tussen de verschillende kerken
bestonden, werden met de grond gelijk gemaakt. Tegenstrijdige geloofspunten
werden weggewerkt. De onbijbelse verwachting van een duizendjarig rijk op
aarde voor Christus wederkomst werd opgegeven. Verkeerde opvattingen over
de wederkomst werden rechtgezet. Hoogmoed en gelijkvormigheid aan deze
wereld werden prijsgegeven. Het verkeerde dat men had gedaan werd weer
goedgemaakt. De harten werden verenigd in de heerlijkste gemeenschap. Liefde

en vreugde overheersten alles. Als deze leer dit tot stand heeft gebracht voor de
weinigen die haar hebben aangenomen, had ze hetzelfde kunnen doen voor alle
anderen, als ze haar ook hadden aangenomen.
Maar de kerken hebben over het algemeen de waarschuwing verworpen. Hun
predikanten zouden als wachters over het huis Israëls de eersten moeten zijn
geweest om de tekenen van Christus wederkomst te onderscheiden, maar ze
hadden de waarheid noch door het getuigenis van de profeten, noch door de
tekenen des tijds leren kennen. Naarmate wereldse verwachtingen en ambities
hun harten hadden vervuld, waren de liefde voor God en het geloof in zijn
Woord verkoeld. Toen de Adventboodschap werd verkondigd, wekte dat slechts
hun vooroordeel en ongeloof op. Het feit dat de boodschap grotendeels door
leken werd verkondigd, werd als een argument ertegen beschouwd. Zoals
vroeger werd ondanks het duidelijke getuigenis van Gods Woord de vraag
gesteld: Heeft soms één van de oversten in Hem geloofd, of van de Farizeeën?
Toen ze inzagen hoe moeilijk het was om de argumenten die op de profetische
tijdrekening waren gebaseerd te weerleggen, werkten velen het onderzoek van
de profetieën tegen en beweerden ze dat de profetische boeken verzegeld waren
en niet konden worden begrepen. Zeer veel mensen stelden een blind vertrouwen
in hun predikanten en weigerden naar de waarschuwing te luisteren. Anderen
waren wel van de waarheid overtuigd, maar durfden er niet openlijk voor uit te
komen uit vrees dat ze uit de synagoge zouden worden gebannen. De boodschap
die God had gezonden om zijn gemeente te louteren en te reinigen, bewees heel
duidelijk dat er velen waren die hun hart aan deze wereld hadden verpand in
plaats van het aan Christus te geven. De banden waarmee ze aan de aarde waren
gebonden, waren sterker dan de aantrekkingskracht van boven. Zij gaven er de
voorkeur aan te luisteren naar de stem van de wereldse wijsheid en keerden zich
af van de boodschap der waarheid, die het hart doorzoekt.
Door hun verwerping van de waarschuwing van de eerste engel hebben ze ook
de middelen verworpen die de hemel voor hun herstel had geschonken. Ze
hebben de genadige boodschapper verworpen, die het kwaad dat scheiding
bracht tussen hen en God te niet zou doen. Ze hebben toen met een nog groter
verlangen de vriendschap van de wereld gezocht. Dat was de oorzaak van de
vreselijke wereldsgezindheid, de afvalligheid en de geestelijke dood die in 1844
in de kerken bestond. In Openbaring 14 wordt de eerste engel gevolgd door een
tweede, die uitroept: Gevallen, gevallen is het grote Babylon, dat van de wijn
van de hartstocht zijner hoererij al de volkeren heeft doen drinken. (Openbaring
14:8). De term Babylon is afgeleid van Babel en betekent verwarring. Deze

naam wordt in de Schrift gebruikt om verschillende vormen van valse of
afvallige godsdienst aan te duiden. In Openbaring 17 wordt Babylon voorgesteld
door een vrouw - een beeld dat in de Bijbel wordt gebruikt als het symbool van
een gemeente; een deugdzame vrouw stelt een reine gemeente voor en een
onreine vrouw stelt een afvallige gemeente voor. In de Bijbel wordt het heilige
en onveranderlijke karakter van de verhouding tussen Christus en zijn gemeente
voorgesteld door de huwelijksband. De Here heeft zijn volk met Zichzelf
verbonden door een plechtig verbond: Hij heeft beloofd dat zij zijn volk zouden
zijn en zij hebben beloofd van Hem en van Hem alleen te zijn. Hij zegt: Ik zal u
Mij tot bruid werven voor eeuwig: Ik zal u Mij tot bruid werven door
gerechtigheid en recht, door goedertierenheid en ontferming. (Hosea 2:18). En
ook: Ik ben Heer over u. (Jeremia 3:14). Paulus gebruikt hetzelfde beeld in het
Nieuwe Testament wanneer hij zegt: Want ik heb u verbonden aan één man, om
u als een reine maagd voor Christus te stellen. (2 Korintiërs 11:2).
De ontrouw van de gemeente tegenover Christus blijkt uit het feit dat zij Hem
haar vertrouwen en liefde niet schenkt en dat zij de ziel in beslag laat nemen
door liefde voor wereldse zaken. Deze ontrouw wordt vergeleken met het
verbreken van de huwelijksbelofte. De zonde die Israël heeft begaan door zich
van de Here te verwijderen, wordt door dit beeld voorgesteld en de
wonderbaarlijke liefde van God, die zij daardoor afgewezen hebben, wordt door
deze treffende woorden uitgedrukt: Ik ging onder ede een verbond met u aan,
luidt het woord van de Here HERE; zo werd gij de mijne. En gij werd uitermate
schoon, ja, het koningschap waardig. Zo ging er een roep van u uit onder de
volken vanwege uw schoonheid, want die was volmaakt, dank zij de sieraden
waarmee ik u getooid had (...). Maar gij hebt op uw schoonheid vertrouwd en
ontucht gepleegd, trots op uw faam, en gij hebt aan iedere voorbijganger uw
ontucht opgedrongen: het zou voor hem zijn. Zon overspelige vrouw, die
vreemden aanhaalt, terwijl zij gehuwd is! Zoals een vrouw ontrouw wordt aan
haar vriend, zo zijt gij Mij ontrouw geworden, huis Israëls, luidt het woord des
Heren. (Ezechiël 16:8,13-15,32; Jeremia 3:20).
In het Nieuwe Testament worden woorden van gelijke strekking gericht tot
mensen die zich christenen noemen, maar de vriendschap van de wereld
verkiezen boven Gods gunst. De apostel Jacobus zegt: Overspeligen, weet gij
niet, dat de vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is? Wie dus een
vriend der wereld wil zijn, wordt metterdaad een vijand van God.
In Openbaring 17 lezen wij dat de vrouw (Babylon) gehuld was in purper en

scharlaken en rijk versierd met goud, edelgesteente en paarlen, en zij had in haar
hand een gouden beker, vol gruwelen, en de onreinheden van haar hoererij. En
op haar voorhoofd was een naam geschreven, een geheimenis: het grote
Babylon, moeder van de hoeren. De profeet zegt: En ik zag de vrouw dronken
van het bloed der heiligen en van het bloed der getuigen van Jezus. Babylon
wordt ook nog genoemd de grote stad, die het koningschap heeft over de
koningen der aarde. (Openbaring 17:4-6,18).
Rome is de macht die zovele eeuwen achtereen een despotische heerschappij
heeft gevoerd over de koningen van de christelijke wereld. Het purper en
scharlaken, het goud, de edelstenen en de parels geven een duidelijk beeld van
de pracht en koninklijke praal die de hoogmoedige paus van Rome ten toon
spreidt. Van geen enkele andere macht kan men met het volste recht zeggen dat
zij dronken is van het bloed der heiligen als juist van die kerk die de volgelingen
van Christus zo wreed heeft vervolgd. Babylon wordt er ook van beschuldigd in
een onwettige verhouding met de koningen der aarde te hebben geleefd. Door
van God af te wijken en een verbintenis met de heidenen aan te gaan, is de
Joodse gemeente een hoer geworden, Rome, dat zichzelf op gelijkaardige wijze
heeft verdorven door het zoeken van steun bij wereldlijke machten, hoort
hetzelfde oordeel over zich uitspreken. Babylon wordt de moeder van de hoeren
genoemd. Haar dochters moeten dan de kerken voorstellen die haar leer en
overlevering onderschrijven en haar voorbeeld volgen door de waarheid op te
offeren en Gods goedkeuring prijs te geven ten einde een onwettige verbintenis
met de wereld aan te gaan. De boodschap van Openbaring 14, die de val van
Babylon voorzegt, moet van toepassing zijn op godsdienstige groeperingen die
eens rein waren, maar nu verdorven zijn. Aangezien deze boodschap volgt op de
waarschuwing tegen het oordeel, moet ze in de eindtijd worden verkondigd en
kan ze dus betrekking hebben op de rooms-katholieke kerk, want die kerk is al
eeuwen afvallig. Bovendien wordt Gods volk in het achttiende hoofdstuk van de
Openbaring opgeroepen uit Babylon te gaan. In welke godsdienstige instelling
kan men op dit ogenblik de overgrote meerderheid van de volgelingen van
Christus vinden? Zonder enige twijfel in de protestantse kerken. In de tijd van
hun ontstaan hebben deze kerken edelmoedig voor God en de waarheid gekozen,
en rustte zijn zegen op hen. Zelfs de ongelovige wereld moest de positieve
resultaten die volgden op het aannemen van de beginselen van het evangelie
erkennen. De woorden van de profeet Ezechiël waren op hen van toepassing: Zo
ging er een roep van u uit onder de volken vanwege uw schoonheid, want die
was volmaakt, dank zij de sieraden waarmee Ik u getooid had, luidt het woord
van de Here HERE. Maar ze zijn gevallen door dezelfde begeerte die de vloek

en de ondergang van Israël werd: de wens om de gebruiken van de goddelozen
na te volgen en de vriendschap van de ongelovigen te zoeken. Maar gij hebt op
uw schoonheid vertrouwd en ontucht gepleegd. (Ezechiël 16:14,15).
Veel protestantse kerken volgen Romes voorbeeld van de verderfelijke
verbintenis met de koningen der aarde; de staatskerken door hun betrekkingen
met de wereldlijke overheid en de andere kerken doordat zij ernaar streven de
gunst van de wereld te winnen. De term Babylon - verwarring - is heel
toepasselijk voor deze instellingen, daar ze allemaal beweren dat hun leer bijbels
is, maar toch in een bijna ontelbaar aantal sekten met zeer tegenstrijdige
geloofspunten en theorieën uiteenvallen.
Naast een zondige verhouding met de wereld hebben de kerken die zich van
Rome hebben afgescheiden nog andere kenmerken. Een rooms-katholiek werk
beweert dat, als de kerk van Rome ooit schuldig is geweest aan afgodendienst in
verband met de heiligen, haar dochter, de Anglicaanse Kerk, daar even schuldig
aan is, daar tien van haar kerken aan Maria zijn gewijd tegen één die aan
Christus is gewijd. (Richard Challoner, The Catholic Christian Instructed,
Preface, pp. 21, 22).
In Een verhandeling over het Millennium zegt dr. Hopkins: Er is geen enkele
reden om aan te nemen dat de antichristelijke geest en gebruiken beperkt zijn tot
wat men tegenwoordig de kerk van Rome noemt. De protestantse kerken hebben
veel anti-christelijke elementen en zijn nog lang niet volledig gezuiverd van...
verdorvenheid en ongerechtigheid. (Samuel Hopkins, Works, vol. 2, p. 328). Dr.
Guthrie schrijft over de afscheiding van de presbyteriaanse kerk van die van
Rome het volgende: Driehonderd jaar geleden trad onze kerk met een open
Bijbel in haar banier en met de leus Onderzoekt de Schriften uit de RoomsKatholieke Kerk. Hij stelt dan de belangrijke vraag: Zijn wij wel volledig uit
Babylon gegaan? (Thomas Guthrie, The Gospel in Ezekiel, p. 237). Spurgeon
zegt: De Anglicaanse Kerk schijnt overwoekerd te zijn door het
sacramentalisme, maar de andere, afgescheiden kerken schijnen bijna evenzeer
doortrokken te zijn van ongeloof. Mensen van wie we beter hadden verwacht,
keren zich één voor één af van de grondslagen van het geloof. Ik ben ervan
overtuigd dat zelfs het hart van Engeland overwoekerd is door een verderfelijk
ongeloof dat bovendien nog op de kansel durft te gaan staan en zichzelf
christelijk durft te noemen.
Wat is de oorsprong van de grote afval geweest? Hoe is de kerk afgeweken van

de evangelische eenvoud? Door de gebruiken van het heidendom aan te nemen
om het de heidenen makkelijk te maken tot het christendom over te gaan. De
apostel Paulus zei al in zijn dagen: Het geheimenis der wetteloosheid is reeds in
werking. (2 Tessalonicenzen 2:7). Gedurende de tijd van de apostelen is de
gemeente betrekkelijk zuiver gebleven. Maar tegen het einde van de tweede
eeuw hadden de meeste gemeenten een gedaanteverwisseling ondergaan. De
oorspronkelijke eenvoud was er niet meer en naarmate de oude discipelen in het
graf werden gelegd, traden hun kinderen met de nieuwe bekeerlingen
onmerkbaar op de voorgrond en gaven het christendom een andere gedaante.
(Robert Robinson, Eccliastical Researches, ch. 6, par. 17, p. 51). De verheven
banier van het christelijk geloof werd omlaag gehaald om zieltjes te winnen en
het gevolg daarvan was dat een heidense vloedgolf de gemeente binnenspoelde
en heidense gebruiken, praktijken en afgoden achterliet. (Gavazzi, Lectures, p.
278). Naarmate het christendom in de gunst kwam te staan bij en steun kreeg
van wereldlijke heersers, werd het slechts in naam aangenomen door de grote
massa. Terwijl velen in schijn christenen waren, bleven ze in wezen heidenen,
die in het geheim vooral hun afgoden aanbaden. (Ibid., p. 278).
Heeft dezelfde geschiedenis zich niet herhaald in bijna elke kerk die zich
protestants noemt? Toen de stichters, die de ware hervormingsgeest hadden,
waren gestorven, traden hun opvolgers op de voorgrond en zorgden voor een
gedaanteverwisseling. Doordat ze zich blindelings vastklampten aan het geloof
van hun vaderen, maar weigerden iedere nieuwe waarheid aan te nemen, zijn de
kinderen van de hervormers erg afgeweken van hun voorbeeld van nederigheid,
zelfopoffering en wereldverzaking. Op die manier verdwijnt de oorspronkelijke
eenvoud. Een wereldse vloedgolf spoelt de kerk binnen en laat heidense
gebruiken, praktijken en afgoden achter.
Ongelukkig genoeg stellen vele gelovigen vriendschap met de wereld, die
vijandschap tegen God is, tegenwoordig bijzonder op prijs! De populaire kerken
in de christelijke wereld zijn erg afgeweken van de bijbelse maatstaf van
nederigheid, zelfverloochening, eenvoud en godsvrucht. John Wesley zei met
betrekking tot het juiste gebruik van geld: Verspil geen cent van zon kostbaar
bezit aan overbodige en dure kleren of aan overbodige versierselen alleen maar
om de begeerte der ogen te bevredigen. Verspil het niet aan allerlei onnodige
voorwerpen voor uw huis, aan overbodige of kostbare meubelen, aan dure
schilderijen, prenten of goudwerk... Geef geen cent uit om op grote voet te leven,
om de bewondering en de lof van de mensen te winnen... Zolang u veel geld
uitgeeft, zullen de mensen goed van u spreken. Zolang u in purperen gewaden en

in fijn linnen gekleed gaat en iedere dag overdadig leeft, zullen velen
ongetwijfeld uw goede smaak, vrijgevigheid en gastvrijheid loven. Maar betaal
niet zon hoge prijs voor hun lof. Wees liever tevreden met de eer die van God
komt. (Wesley, Works, Sermon 50, The Use of Money). Maar in veel kerken van
onze tijd worden deze opvattingen verworpen. Lid zijn van een kerk is
tegenwoordig populair in de wereld. Ministers, politici, advocaten, dokters,
zakenlieden sluiten zich bij een of andere kerk aan als een middel om de achting
en het vertrouwen van de maatschappij te winnen en om hun eigen wereldse
belangen te bevorderen. Op die manier proberen zij al hun oneerlijke praktijken
te verbergen onder de dekmantel van het christendom. De verschillende
christelijke instellingen worden door de rijkdom en de invloed van deze
gedoopte wereldlingen gesteund en ze proberen nog meer in de gunst te komen
en de steun van de mensen te krijgen. Prachtige kerken, op de meest
buitensporige manier ingericht, worden in de drukste straten gebouwd. De
kerkgangers hebben de duurste kleren aan en zijn volgens de laatste mode
gekleed. Men betaalt een hoog salaris aan een welsprekend predikant om de
mensen aangenaam bezig te houden en aan te trekken. Zijn preken mogen niet
handelen over algemeen voorkomende zonden, maar moeten vlot zijn en het oor
strelen. Zo worden zondaren in kerkregisters ingeschreven en worden algemeen
aanvaarde zonden bedekt onder een schijn van godsvrucht.
Eén van de belangrijkste niet-kerkelijke tijdschriften geeft het volgende
commentaar op de houding van zogenaamde christenen tegenover de wereld:
Ongemerkt heeft de kerk toegegeven aan de tijdgeest en heeft ze haar vormen
van aanbidding aangepast aan de moderne behoeften. De kerk bedient zich nu
inderdaad van alle middelen die er toe bijdragen de godsdienst aantrekkelijk te
maken. Een schrijver in de Independent van New York zegt het volgende over
het methodisme: De scheidingslijn tussen het goddelijke en het goddeloze
vervaagt en ijverige mannen aan beide zijden van die lijn proberen elk verschil
tussen elkaars handelwijze en genoegens uit te wissen. De populariteit van de
godsdienst draagt er in belangrijke mate toe bij dat het aantal mensen die er wel
de voordelen van willen hebben, zonder eerlijk aan de verplichtingen te voldoen,
toeneemt.
Howard Crosby zegt: Het is een uitermate verontrustende zaak dat de gemeente
van Christus zo weinig beantwoordt aan hetgeen de Here met zijn gemeente
heeft voorgehad. Net zoals de Israëlieten God uit het oog hebben verloren door
hun vertrouwelijke omgang met heidense volken... is de gemeente nu door een
vals bondgenootschap met een ongelovige wereld de goddelijke beginselen van

haar ware leven aan het prijsgeven en is zij zich aan het overgeven aan de
verderfelijke, maar toch vaak verklaarbare gewoonten van een onchristelijke
maatschappij. Ze gebruikt daarbij argumenten en trekt conclusies die niets van
doen hebben met de openbaring van God en in strijd zijn met elke groei in
genade. (The Healthy Christian: An Appeal to the Church, pp. 141, 142).
In deze vloed van wereldsgezindheid en genotzucht zijn zelfverloochening en
zelfopoffering om Christus wil bijna volledig verdwenen. Sommige mannen en
vrouwen die nu een functie in onze gemeente bekleden, hebben als kind offers
leren brengen om iets aan Christus te kunnen geven of iets voor Hem te doen.
Maar als er nu geld nodig is... hoeft men niemand te vragen om iets te geven. O
nee! Men organiseert een liefdadigheidsbazaar, een ontspanningsavond of geeft
een liefdadigheidsbanket - als het maar iets is waar de mensen plezier aan
beleven. Gouverneur Washburn van de staat Wisconsin zei in zijn
nieuwjaarsboodschap van 9 januari 1873: Er schijnen wetten nodig te zijn om
scholen waar dobbelaars gekweekt worden op te doeken. Die scholen bestaan
overal. De kerk doet zonder het te beseffen mee aan het werk van de duivel.
Concerten, partys, loterijen, die soms worden gehouden om godsdienstige of
liefdadige instellingen te steunen, maar vaak ook voor minder goede doeleinden
worden georganiseerd, zijn allemaal manieren om aan geld te komen zonder een
tegenprestatie te leveren. Er is niets dat zozeer bijdraagt tot zedenverval en
geestelijke afstomping - vooral onder de jongeren - als het krijgen van geld en
goederen zonder er arbeid voor te moeten verrichten. Daar eerbare burgers aan
deze kansspelen deelnemen en hun geweten sussen met de gedachte dat het geld
voor een goed doel is, is het niet verwonderlijk dat de jongeren die in onze staat
wonen zo vaak verslaafd raken aan gewoonten die bijna zeker veroorzaakt
worden door de opwinding die gepaard gaat met kansspelen.
De christelijke kerken zijn hoe langer hoe meer bereid zich aan de wereld aan te
passen. Robert Atkins heeft in een preek in Londen een somber beeld
geschilderd van het geestelijk verval in Engeland: De ware rechtvaardigen zijn
in aantal afgenomen en niemand bekommert zich erom. De gelovigen van
vandaag - ongeacht tot welke kerk ze behoren - hebben zich aan de wereld
aangepast, ze zijn gemakzuchtig en willen door anderen worden gewaardeerd.
Ze zijn geroepen om met Christus te lijden, maar schrikken al terug voor een
verwijt... Afvalligheid, afvalligheid, afvalligheid is in de gevel van elke kerk
gebeiteld. En als zij dat wisten en het voelden, zou er nog hoop zijn, maar
helaas, zij zeggen: `Wij zijn rijk en wij hebben ons verrijkt en hebben aan niets
gebrek. (Second Advent Library, tract No. 39).

De grote zonde die Babylon ten laste wordt gelegd, is dat ze van de wijn van de
hartstocht harer hoererij al de volken te drinken heeft gegeven. Deze
bedwelmende beker die zij aan de wereld geeft, stelt de valse leer voor die ze
heeft aangenomen door haar onwettige verbintenis met de groten van deze aarde.
Vriendschap met de wereld heeft het geloof van de kerk verdorven en zij oefent
op haar beurt een verderfelijke invloed uit op de wereld door het onderwijzen
van valse leerstellingen, die in strijd zijn met de duidelijke uitspraken van de
Heilige Schrift.
Rome heeft de mensen de Bijbel onthouden en heeft geëist dat alle mensen in
plaats daarvan haar leer zouden aannemen. De Hervorming heeft de Bijbel aan
de mensen teruggegeven. Maar is het niet heel vaak zo dat in de kerken van onze
tijd de mensen geleerd wordt hun geloof en hun leerstellingen veeleer op de
geloofsbelijdenis dan op de Schrift te bouwen? Charles Beecher heeft over de
protestantse kerken gezegd: Zij deinzen met dezelfde gevoeligheid terug voor
een hard woord tegen hun geloofsijver als de heilige vaders gedaan zouden
hebben voor een hard woord tegen de toenemende verering van heiligen en
martelaren, een verering die zij zelf aanmoedigden... De protestantse kerken
hebben hun eigen en elkaars handen zo vast gebonden dat niemand ergens
predikant kan worden zonder een of ander boek aan te nemen naast de Bijbel...
Er is niets denkbeeldigs in de uitspraak dat de macht van de geloofsbelijdenis
tegenwoordig de Bijbel op dezelfde manier begint te verbieden als Rome dat
gedaan heeft, maar op een subtielere manier. (Preek over The Bible a Sufficient
Creed, gehouden te Fort Wayne, Indiana, 22 februari 1846). Wanneer trouwe
leraren Gods Woord uitleggen, zeggen geleerde mannen - predikanten die de
Schrift beweren te kennen - dat de gezonde leer ketterij is en brengen degenen
die naar waarheid zoeken daardoor op een dwaalspoor. Als de wereld niet
hopeloos bedwelmd was door de wijn van Babylon zouden grote groepen
mensen overtuigd en bekeerd worden door de duidelijke, scherpsnijdende
waarheid van Gods Woord. Maar het geloof blijkt zo verward en tegenstrijdig te
zijn dat de mensen niet weten wat ze als waarheid moeten aannemen. De schuld
van de onboetvaardigheid van de wereld ligt bij de kerk.
De boodschap van de tweede engel van Openbaring 14 werd voor het eerst in de
zomer van 1844 verkondigd en was toen in het bijzonder van toepassing op de
kerken van de Verenigde Staten, waar de waarschuwing voor het oordeel op zeer
grote schaal was verkondigd, maar door de meesten was verworpen en waar de
afval in de kerken het snelst was geweest. De boodschap van de tweede engel

ging echter niet volledig in vervulling in 1844. In de kerken was er toen een
moreel verval omdat ze hadden geweigerd het licht van de Adventboodschap aan
te nemen. Toch was dit zedenverval niet volledig. Omdat ze volhardden in hun
afwijzing van de waarheid voor deze tijd, zijn ze steeds dieper gezonken. Toch
kan men nog niet zeggen: Babylon is gevallen... omdat zij al de volken van de
wijn van de hartstocht harer hoererij heeft doen drinken. Dit is nog niet met alle
volken gebeurd. De geest van aanpassing aan de wereld en de onverschilligheid
tegenover de beslissende waarheid voor onze tijd bestaan en hebben terrein
gewonnen in de protestantse kerken in alle landen van de christelijke wereld en
deze kerken vallen ook onder het plechtige en vreselijke oordeel van de tweede
engel. Maar de afval heeft zijn dieptepunt nog niet bereikt.
De Bijbel zegt dat voor de wederkomst van Christus, Satan met allerlei krachten,
tekenen en bedrieglijke wonderen, en met allerlei verlokkende ongerechtigheid
zal werken. Zij die de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben, waardoor zij
hadden kunnen behouden worden zullen een dwaling ontvangen, die bewerkt,
dat zij de leugen geloven. (2 Tessalonicenzen 2:9-11). Pas wanneer deze
voorwaarde is vervuld en in de hele christelijke wereld de eenheid van de kerk
met de wereld volledig is bereikt, zal Babylon helemaal vallen. Deze
verandering vindt geleidelijk plaats en de volledige vervulling van Openbaring
14:8 ligt nog in de toekomst.
Ondanks de geestelijke duisternis en vervreemding van God die voorkomen in
de kerken waaruit Babylon bestaat, kan men nog altijd een zeer grote groep ware
volgelingen van Christus in al die kerken vinden. Er zijn velen onder hen die de
bijzondere waarheid voor deze tijd nog nooit hebben gehoord. Velen zijn
ontevreden over hun geestelijke toestand en verlangen naar meer licht. Ze
zoeken tevergeefs naar het beeld van Christus in de kerken waartoe ze behoren.
Naarmate deze kerken steeds verder van de waarheid afdwalen en zich steeds
meer bij de wereld aansluiten, zal het verschil tussen de twee groepen groter
worden en zal het tot een scheiding komen. Er zal een ogenblik komen dat zij die
God in de eerste plaats liefhebben niet langer in contact kunnen blijven met
degenen met meer liefde voor genot dan voor God, die met een schijn van
godsvrucht de kracht daarvan verloochend hebben.
Openbaring 18 heeft betrekking op de tijd wanneer de kerk door de verwerping
van de drievoudige waarschuwing van Openbaring 14:6-12 de voorwaarde zal
hebben vervuld die door de tweede engel is voorzegd, en Gods volk dat nog in
Babylon is, zal worden opgeroepen om er definitief mee te breken. Dit is de

laatste boodschap die ooit aan de wereld zal worden gebracht en ze zal haar doel
niet missen. Wanneer zij die de waarheid niet geloofd hebben, doch een
welgevallen hebben gehad in de ongerechtigheid (2 Tessalonicenzen 2:12),
zullen worden overgegeven aan de dwaling, en de leugen zullen geloven, zal het
licht van de waarheid schijnen in de harten van allen die bereid zijn het te
ontvangen, en al de kinderen van God die in Babylon zijn, zullen gevolg geven
aan de oproep: Gaat uit van haar, mijn volk. (Openbaring 18:4).

22 - Profetieën vervuld
De gelovigen dachten eerst dat Christus in de lente van 1844 zou terugkeren.
Toen het vastgestelde tijdstip was verstreken, verkeerden zij die in geloof naar
zijn verschijning hadden uitgezien enige tijd in twijfel en onzekerheid. Terwijl
de wereld ze beschouwde als een groep mensen die een verpletterende nederlaag
hadden geleden en ook hadden bewezen dat ze een waandenkbeeld hadden
gekoesterd, was het Woord van God nog altijd de bron waar zij troost uit putten.
Velen zetten het onderzoek van de Schrift voort. Ze onderzochten nogmaals de
grondslagen van hun geloof en bestudeerden de profetieÃ«n nauwkeurig om
meer licht te ontvangen. De uitspraken van de Bijbel waarop hun geloof was
gegrondvest, schenen duidelijk en onweerlegbaar. De tekenen toonden duidelijk
aan dat de wederkomst van Christus voor de deur stond. Gods bijzondere zegen,
zowel bij de bekering van zondaren als bij de opwekking van het geestelijk leven
onder de christenen, bewees dat de boodschap van hemelse oorsprong was.
Hoewel de gelovigen geen uitleg konden geven voor hun teleurstelling, waren ze
er zeker van dat God hen tot dusver in hun ervaringen had geleid.
In de profetieÃ«n die volgens hen betrekking hadden op de tijd van de
wederkomst, lagen lessen besloten die speciaal bestemd waren voor hun toestand
van onzekerheid en spanning en hen aanmoedigden om geduldig te wachten in
de overtuiging dat wat nu onbegrijpelijk was later wel duidelijk zou worden.
EÃ©n van die profetieÃ«n was Habakuk 2:1-4: Â„Ik wil gaan staan op mijn
wachttoren en mij stellen op de wal, ik wil uitzien naar wat Hij tot mij spreken
zal, en wat ik moet antwoorden op mijn klacht. Toen antwoordde de HERE mij:
Schrijf het gezicht op en zet het duidelijk op tafelen, opdat men het in het
voorbijlopen zal kunnen lezen. Want wel wacht het gezicht nog tot de bestemde
tijd, maar het spoedt zich zonder falen naar het einde; als het vertoeft, verbeid
het, want komen zal het gewis; uitblijven zal het niet. Zie, opgeblazen, niet recht,
is zijn ziel in hem, maar de rechtvaardige zal door zijn geloof leven.Â”
Al in 1842 had de opdracht Â„Schrijf het gezicht op en zet het duidelijk op
tafelen, opdat men het in het voorbijlopen zal kunnen lezen.Â” (Habakuk 2:2).
Charles Fitch op de gedachte gebracht een profetische kaart te tekenen waarop
de gezichten van DaniÃ«l en de Openbaring in beeld worden gebracht. De

publikatie van deze kaart werd beschouwd als een vervulling van het bevel door
Habakuk gegeven. Maar niemand had toen gemerkt dat ook de schijnbare
vertraging in de vervulling van het gezicht - Â„als het vertoeftÂ” - in dezelfde
profetie was aangeduid. Na de teleurstelling kreeg deze uitspraak een bijzondere
betekenis: Â„Want wel wacht het gezicht nog tot de bestemde tijd, maar het
spoedt zich zonder falen naar het einde; als het vertoeft, verbeid het, want komen
zal het gewis; uitblijven zal het niet... Maar de rechtvaardige zal door zijn geloof
leven.Â” Een gedeelte van de profetie van EzechiÃ«l was ook een bron van
troost en kracht voor de gelovigen: Â„Het woord des HEREN kwam tot mij:
Mensenkind, wat is dat voor een zegswijze bij u in het land van IsraÃ«l; de tijd
verstrijkt, maar geen enkel gezicht komt uit? Daarom zegt tot hen: zo zegt de
Here HERE... De tijd is nabij en de vervulling van elk gezicht!... Ik, de HERE,
zal het woord spreken, dat Ik spreken zal, en het zal in vervulling gaan; niet
langer zal het worden uitgesteldÂ”. Â„Het huis IsraÃ«ls zegt; het gezicht dat hij
schouwt, heeft betrekking op een verwijderde toekomst, en hij profeteert
aangaande verre tijden. Daarom zeg tot hen; zo zegt de Here HERE; geen van
mijn woorden zal nog langer worden uitgesteld. Het woord dat Ik spreken zal,
zal in vervulling gaan, luidt het woord van de Here HERE.Â” (EzechiÃ«l 12:2125,27,28).
De gelovigen die naar de wederkomst uitzagen, waren blij en geloofden dat Hij
die het einde kent van het begin, hun teleurstelling eeuwen van tevoren had
voorzien en hun daarom woorden van hoop en bemoediging had geschonken.
Als er geen bijbelteksten waren geweest die hen vermaanden om geduldig te
wachten en vertrouwen te blijven stellen in Gods Woord, zouden zij hun geloof
in die moeilijke tijd hebben verloren.
De gelijkenis van de tien maagden van MattheÃ¼s 25 illustreert ook duidelijk
de ervaringen van de adventisten. In antwoord op de vraag van zijn discipelen
over het teken van zijn komst en van de voleinding der wereld had Jezus in het
24ste hoofdstuk van MattheÃ¼s gewezen op enkele van de belangrijkste
gebeurtenissen in de wereldgeschiedenis en in de geschiedenis van zijn
gemeente tussen zijn eerste komst en zijn wederkomst, namelijk: de verwoesting
van Jeruzalem, de grote verdrukking van de gemeente onder heidense en
pauselijke vervolgingen, de verduistering van zon en maan en de sterrenregen.
Daarna sprak Hij over zijn komst in zijn Koninkrijk en gaf Hij de gelijkenis die
twee soorten gelovigen die naar zijn verschijning uitzien, beschrijft. Het 25ste
hoofdstuk begint met de woorden: Â„Dan zal het Koninkrijk der hemelen
vergeleken worden met tien maagdenÂ”. Hier beschrijft Christus de gemeente

van de eindtijd, dezelfde gemeente waarover Hij sprak in de laatste verzen van
het 24ste hoofdstuk. In deze gelijkenis worden hun ervaringen voorgesteld door
de gebeurtenissen rond een oosterse bruiloft.
Â„Dan zal het Koninkrijk der hemelen vergeleken worden met tien maagden, die
haar lampen namen en uittrokken, de bruidegom tegemoet. En vijf van haar
waren dwaas en vijf waren wijs. Want de dwaze namen haar lampen mede, maar
geen olie; doch de wijze namen olie in haar kruiken, met haar lampen. Terwijl de
bruidegom uitbleef, werden zij allen slaperig en sliepen in. En midden in de
nacht klonk een geroep: De bruidegom, zie, gaat uit hem tegemoet!Â”
De gelovigen dachten dat Â„de komst van de bruidegomÂ” de wederkomst van
Christus voorstelde die wordt aangekondigd door de boodschap van de eerste
engel. De algemene hervorming onder invloed van de verkondiging van zijn
spoedige wederkomst stemde volgens hen overeen met het uitgaan van de
maagden. In deze gelijkenis zijn er net zoals in MattheÃ¼s 24 twee groepen
mensen. Ze hadden allemaal hun lampen - de Bijbel - meegenomen en waren bij
het licht daarvan uitgegaan om de Bruidegom te ontmoeten; Â„de dwaze namen
haar lampen mede, maar geen olieÂ”; Â„doch de wijze namen olie in haar
kruiken, met haar lampen.Â” De wijze maagden hadden Gods genade, de
vernieuwende, verlichtende kracht van de Heilige Geest, die zijn Woord maakte
tot een lamp voor hun voet en een licht op hun pad, ontvangen. In de vreze Gods
hadden zij de Schrift bestudeerd om de waarheid te leren kennen en hadden
oprecht gestreefd naar een rein hart en een rein leven. Zij hadden een
persoonlijke ervaring meegemaakt en hadden een geloof in God en zijn Woord
dat niet kon worden geschokt door teleurstelling en oponthoud. De anderen
hadden hun lampen bij zich, maar hadden geen olie. Zij hadden impulsief
gehandeld. Zij waren bang geworden door de plechtige boodschap, maar hadden
gebouwd op het geloof van hun broeders en zusters, zij hadden genoegen
genomen met het flikkerende licht van hun gevoelens, zij hadden geen grondige
kennis van de waarheid en hadden de echte uitwerking van de genade in hun hart
niet ervaren. Zij waren uitgegaan om de Bruidegom te ontmoeten, ze waren vol
hoop door het vooruitzicht van een onmiddellijke beloning, maar waren niet
voorbereid op uitstel en teleurstelling. Toen de beproevingen kwamen, schoot
hun geloof tekort en brandden hun lampen op een laag pitje.
Â„Terwijl de bruidegom uitbleef, werden zij allen slaperig en sliepen inÂ”. Het
uitblijven van de bruidegom doelt op het verstrijken van de tijd vanaf het
ogenblik dat Christus werd verwacht en wijst ook op de teleurstelling en de

schijnbare vertraging. In die tijd van onzekerheid begon de belangstelling van de
oppervlakkigen en lauwen spoedig te verminderen en begonnen hun
inspanningen te verslappen. Maar zij die hun geloof op een persoonlijke kennis
van de Bijbel hadden gesteund, stonden op een rots die niet kon worden
weggespoeld door de golven van de teleurstelling. Â„Zij werden allen slaperig
en sliepen inÂ”; de ene groep werd onverschillig en geloofde niet meer; de
andere groep wachtte geduldig tot er meer licht kwam. Toch schenen de
laatstgenoemden in de nacht van hun beproeving tot op zekere hoogte hun ijver
en toewijding te verliezen. De lauwen en oppervlakkigen konden niet meer
bouwen op het geloof van hun broeders en zusters. Iedereen moest op eigen
benen staan, of vallen.
Rond die tijd begon het fanatisme de kop op te steken. Sommigen die hadden
beweerd dat ze vurig in de boodschap geloofden, namen Gods Woord niet meer
aan als de enige onfeilbare gids, maar zeiden dat ze door de Heilige Geest
werden geleid, terwijl ze gewoon hun eigen gevoelens, indrukken en
waanvoorstellingen volgden. Sommigen legden een blinde, fanatieke ijver aan
de dag en veroordeelden iedereen die hun houding niet goedkeurde. Hun
fanatieke ideeÃ«n en praktijken werden door de meeste adventisten afgekeurd,
maar deden toch afbreuk aan de waarheid.
Hierdoor probeerde Satans Gods werk te dwarsbomen en te vernietigen. De
mensen waren echt tot inkeer gekomen door de Adventbeweging, duizenden
zondaren waren bekeerd en trouwe predikers wijdden zelfs in deze tijd toen de
Bruidegom uitbleef hun leven aan de verkondiging van de waarheid. De vorst
van het kwaad begon zijn onderdanen te verliezen en probeerde de waarheid in
het gedrang te brengen door enkele gelovigen te misleiden en tot extremisme aan
te zetten. Zijn medewerkers stonden klaar om iedere fout, mislukking of
vergissing te misbruiken om de adventisten en hun geloof volkomen in
diskrediet te brengen. Als hij ze zover kon krijgen dat ze wel beweerden dat ze
in de wederkomst geloofden, maar in feite helemaal in zijn macht bleven, zou hij
veel succes hebben als hij buitenstaanders kon overtuigen dat deze groep
representatief was voor alle gelovigen. Satan is de Â„aanklager van onze
broedersÂ” en zijn geest vestigt de aandacht van de mensen op de fouten en
gebreken van Gods volk, terwijl er met geen woord over hun goede daden wordt
gerept. Hij is altijd actief wanneer God aan het werk is om zielen te redden.
Wanneer de zonen Gods komen om zich voor Hem te stellen, verschijnt Satan
ook onder hen. Bij iedere opwekking staat hij klaar om degenen die niet
geheiligd en onevenwichtig zijn, binnen te loodsen. Wanneer zij enkele punten

van de waarheid hebben aangenomen en onder de gelovigen zijn opgenomen,
gebruikt hij hen als handlangers om theorieÃ«n te verspreiden die de argelozen
van het rechte pad zullen brengen. Niemand is een goed christen, omdat hij in
gezelschap is van Gods kinderen, ook al is het in de kerk of aan de tafel des
Heren. Satan is vaak bij de plechtigste gelegenheden aanwezig in de persoon van
hen die hij als stroman kan gebruiken.
De vorst van het kwaad vecht om elke centimeter grond waarover Gods volk
voorwaarts schrijdt op hun reis naar de hemelse stad. In de kerkgeschiedenis is
er geen enkele hervorming geweest die geen ernstige moeilijkheden heeft
moeten overwinnen. Zo was het in PaulusÂ’ dagen. Overal waar de apostel een
gemeente stichtte, waren er enkelen die beweerden dat ze het geloof aannamen,
maar intussen ketterijen verspreidden die - als ze werden aangenomen - op den
duur de liefde voor de waarheid zouden verdringen. Luther ondervond ook grote
moeilijkheden en veel narigheid door het gedrag van fanatieke mensen die
beweerden dat God rechtstreeks door hen had gesproken en daarom hun eigen
opvattingen en meningen plaatsten boven de uitspraken van de Bijbel. Velen die
weinig geloof en ervaring hadden, maar verwaand genoeg waren en graag iets
nieuws hoorden vertellen, werden misleid door de onrechtmatige aanspraken van
de nieuwe leraren en sloten zich aan bij de medewerkers van Satan om hetgeen
God door Luther had laten opbouwen weer af te breken. De Wesleys en anderen
die de wereld door hun geloof en invloed tot zegen waren, ontmoetten bij elke
stap die zij zetten de listen van Satan, die de dwepers, de onevenwichtigen en de
onbekeerde mensen tot allerlei fanatisme wilde aanzetten.
William Miller was gekant tegen invloeden die tot fanatisme leidden. Hij zei
zoals Luther dat iedere geest aan de hand van Gods Woord moest worden
getoetst: Â„De duivel heeft tegenwoordig veel invloed op de geesten van
sommige mensen. Hoe kunnen wij weten door welke geest ze worden geleid? De
Bijbel geeft het antwoord: Â‘Aan hun vruchten zult gij hen kennenÂ’ ... Er zijn
vele geesten uitgegaan in de wereld en wij hebben de opdracht gekregen ze te
beproeven. De geest die ons niet aanzet tot een sober, rechtvaardig en
godvruchtig leven in deze tegenwoordige wereld is niet de Geest van Christus.
Ik ben er hoe langer hoe meer van overtuigd dat Satan een grote rol speelt in
deze fanatieke bewegingen... Velen onder ons die voorgeven volkomen geheiligd
te zijn, volgen overleveringen van mensen en weten blijkbaar even weinig van
de waarheid af als anderen die dat niet beweren.Â” (Bliss, pp. 236,237).
Â„De geest van dwaling zal ons van de waarheid afleiden, maar de Geest van

God zal ons tot de waarheid brengen. Maar - zult u zeggen - iemand kan dwalen
en toch menen dat hij in de waarheid is. Wat dan? Ons antwoord daarop is: De
Geest en het Woord zijn in harmonie met elkaar. Als iemand zichzelf beoordeelt
aan de hand van Gods Woord en een volmaakte harmonie in het gehele Woord
vindt, mag hij aannemen dat hij in de waarheid is, maar als hij tot de vaststelling
komt dat de geest die hem leidt niet in overeenstemming is met de volledige
inhoud van Gods Woord of Gods wet, moet hij heel voorzichtig te werk gaan,
opdat hij niet verstrikt raakt in de netten van de duivel.Â” (The Advent Herald
and Signs of the Times Reporter, vol.8, No. 23 (15 jan. 1845)). Â„Stralende
ogen, natte wangen en een ontroerde stem hebben mij vaker overtuigd van
iemands oprechtheid dan al die drukte.Â” (Bliss, p.282). In de tijd van de
Hervorming werden de felste tegenstanders van het fanatisme door hun vijanden
juist van fanatisme beschuldigd. De tegenstanders van de Adventbeweging
hebben dat ook gedaan. Niet tevreden met het verdraaien van de feiten en het
overdrijven van de dwalingen van extremisten en fanatici, maar verspreidden
ook valse geruchten die niet de geringste grond van waarheid bezaten. Deze
mensen werden door vooroordeel en haat gedreven. Hun rust werd verstoord
door de verkondiging van de boodschap van ChristusÂ’ spoedige wederkomst.
Ze waren bang dat het wel eens waar zou kunnen zijn, maar hoopten dat het toch
niet zo was. Dit verklaart hun verzet tegen de adventisten en het adventisme.
De aanwezigheid van enkele fanatici en bedriegers in de gemeente ten tijde van
Paulus en Luther is geen reden om Luther en PaulusÂ’ werk te veroordelen. Zo
geeft het feit dat er een paar fanatici waren binnengeslopen in adventistische
gelederen ook niemand het recht te besluiten dat deze beweging niet van God
komt. Als Gods volk zich bewust werd van zijn toestand, als ze oprecht tot
inkeer kwamen, als ze ernstig werkten aan de hervorming, als ze de Schrift
onderzochten om de waarheid zoals die in Christus is te leren kennen en als ze
zich volkomen aan God wijdden, zou het bewijs dat Satan nog altijd actief en
waakzaam is niet lang op zich laten wachten. Hij zou zijn macht met allerlei
bedrog openbaren en de hulp van zijn gevallen engelen inroepen.
Het was niet de verkondiging van de wederkomst van Christus die tot fanatisme
en scheiding leidde. Deze verschijnselen deden zich voor in de zomer van 1844
toen de adventisten zich afvroegen wat hun positie was. Door de verkondiging
van de boodschap van de eerste engel en door Â„middernachtelijk geroepÂ”
verdwenen het fanatisme en de tweedracht. De gelovigen die zich hadden
aangesloten bij deze plechtige bewegingen leefden in harmonie met elkaar. Hun
harten waren vervuld van de liefde voor elkaar en voor Jezus, die zij spoedig

hoopten te ontmoeten. Hetzelfde geloof en dezelfde zalige hoop plaatsten hen
boven de macht van elke menselijke invloed en waren een schild dat bestand
was tegen de aanvallen van Satan.
Â„Terwijl de bruidegom uitbleef, werden zij allen slaperig en sliepen in. En
midden in de nacht klonk een geroep: De bruidegom, zie, gaat uit hem tegemoet!
Toen stonden al die maagden op en brachten haar lampen in orde.Â” (MatteÃ¼s
25:5-7). In de zomer van 1844 - halverwege de tijd die men aanvankelijk had
bepaald als het einde van de 2300 avonden en morgens en de herfst van
hetzelfde jaar tot waar men later meende dat die periode reikte - werd de
boodschap verkondigd met de woorden van de Schrift: Â„Zie, de Bruidegom
komt!Â”
De ontdekking dat het decreet van Artaxerxes (Artachsasta) om Jeruzalem te
herbouwen - het beginpunt voor de periode van de 2300 avonden en morgens was ingegaan in de herfst van het jaar 457 v. Chr. en niet in het voorjaar zoals
men eerst dacht, riep deze beweging in het leven. Van de herfst van het jaar 457
v. Chr. gerekend, eindigden de 2300 jaren in de herfst van 1844. (Zie
Aanhangsel onder Â„Profetische dataÂ”).
Argumenten gebaseerd op de oudtestamentische zinnebeelden wezen er ook op
dat de gebeurtenis die wordt aangeduid door Â„het in rechte staat herstellen van
het heiligdomÂ” in de herfst moest plaatsvinden. Dit werd heel duidelijk toen
men aandacht ging schenken aan de manier waarop de zinnebeelden die verband
hielden met ChristusÂ’ eerste komst in vervulling waren gegaan. Het slachten
van het paaslam was een voorafschaduwing van de dood van Christus. Paulus
zegt: Â„Want ook ons paaslam is geslacht: Christus.Â” (1 KorintiÃ«rs 5:7). De
eerstelingsgarve, die in de tijd van het Paasfeest voor het aangezicht des Heren
moest worden bewogen, was een beeld van de opstanding van Christus, Paulus
zegt over de opstanding van Christus en zijn volgelingen: Â„Maar ieder in zijn
eigen rangorde; Christus als eersteling, vervolgens die van Christus zijn bij zijn
komst.Â” (1 KorintiÃ«rs 15:23). Zoals de eerstelingsgarve - het eerste rijpe
graan voor de oogst - is Christus de eersteling van die onsterfelijke oogst van
verlosten die bij de toekomstige opstanding verzameld zal worden in Gods
schuur.
De beelden waren in vervulling gegaan, niet alleen wat de gebeurtenis, maar ook
wat de tijd betreft. Op de veertiende dag van de eerste maand van de Joodse
kalender, op dezelfde dag en in dezelfde maand waarin het paaslam vijftien

eeuwen lang was geslacht, stelde Christus, nadat Hij het Pascha met zijn
discipelen had genuttigd, het feest in ter herdenking van zijn eigen dood als
Â„het Lam Gods, dat de zonden der wereld wegneemt.Â” In diezelfde nacht
werd Hij door de ongelovigen gegrepen om gekruisigd en gedood te worden. Als
tegenbeeld van de eerstelingsgarve stond Hij op de derde dag op uit de doden,
Â„de eersteling van hen, die ontslapen zijnÂ”, het model voor alle opgewekte
rechtvaardigen, wier Â„vernederd lichaamÂ” zal worden veranderd Â„zodat het
aan zijn verheerlijkt lichaam gelijkvormig wordt.Â” (Filippenzen 3:20,21).
Op dezelfde manier moeten de beelden die in verband staan met zijn
wederkomst worden vervuld op het tijdstip dat in de symbolische bediening is
aangegeven. In het MozaÃ¯sche stelsel vond de reiniging van het heiligdom of
de Grote Verzoendag plaats op de tiende dag van de zevende maand van de
Joodse kalender. (Leviticus 16:29-34). Op die dag trad de hogepriester, nadat hij
verzoening had gedaan voor het hele volk van IsraÃ«l en hun zonden uit het
heiligdom had verwijderd naar buiten en zegende het volk. Op grond hiervan
geloofde men dat Christus, onze Hogepriester, zou verschijnen om de aarde te
reinigen door de vernietiging van de zonde en de zondaren, en om zijn wachtend
volk de kroon der onsterfelijkheid te geven. De tiende dag van de zevende
maand, de Grote Verzoendag, de dag waarop het heiligdom werd gereinigd, viel
in 1844 op 22 oktober. Men dacht dat Christus op die dag zou terugkomen. Dit
stemde overeen met de reeds aangevoerde bewijzen dat de 2300 avonden en
morgens in de herfst zouden eindigen. Deze conclusie scheen onweerlegbaar.
In de gelijkenis van MatteÃ¼s 25 volgt de komst van de bruidegom op de tijd
van wachten en inslapen. Dit was in overeenstemming met de zo pas
aangehaalde argumenten uit de profetieÃ«n en de schaduwbeelden. Deze
argumenten schenen zeer overtuigend en uit de mond van duizenden gelovigen
klonk Â„het geroep in het midden van de nacht.Â”
De beweging verspreidde zich als een vloedgolf over het land. Ze drong door
van stad tot stad, van dorp tot dorp en bereikte zelfs de verst afgelegen plaatsen
totdat het volk van God, dat in afwachting leefde, helemaal wakker was. Het
fanatisme verdween door deze verkondiging als sneeuw voor de zon. De
gelovigen werden bevrijd van hun twijfel en onzekerheid en ze kregen weer
hoop en moed. Het werk bleef gespaard van de uitersten die altijd voorkomen
wanneer de mens zich opwindt, maar niet tegelijkertijd wordt beheerst door de
invloed van het Woord en de Geest van God. De gelovigen kwamen tot inkeer
zoals de IsraÃ«lieten na de vermaning van Gods dienstknechten. Deze beweging

had dezelfde kenmerken als Gods werk door de eeuwen heen. Er was weinig
extatische vreugde, maar men deed aan een grondig gewetensonderzoek, men
beleed zijn schuld en rekende af met de wereld. De enige bekommernis van de
gelovigen was hun voorbereiding om Christus te ontmoeten. Er werd met
volharding gebeden en men wijdde zich onvoorwaardelijk aan God. Miller heeft
deze opwekking als volgt beschreven: Â„Er is geen uitbundige vreugde; die
wordt als het ware onderdrukt voor een andere gelegenheid, wanneer de hemel
en de aarde zich samen zullen verheugen met onuitsprekelijke blijdschap. Er
wordt niet gejuicht; ook dat wordt uitgesteld tot de tijd wanneer het geroep uit de
hemel zal komen. De zangers zwijgen; ze wachten het ogenblik af om zich te
voegen bij de engelenscharen, het hemelkoor... Er zijn geen meningsverschillen;
allen zijn Ã©Ã©n van hart en Ã©Ã©n van geest.Â” (Bliss, pp. 270, 271).
Iemand anders die zich ook bij deze beweging had aangesloten, verklaarde:
Â„Overal leidde deze beweging tot een erg grondig gewetensonderzoek en een
zeer oprechte verootmoediging voor God in de hoogste hemelen. Onder invloed
van deze beweging maakte men zich los van de dingen van deze wereld, werden
geschillen en vijandschappen beÃ«indigd, werden de zonden beleden,
verootmoedigde men zich voor God en smeekte Hem berouwvol en met een
gebroken hart om vergiffenis van Hem te krijgen en door Hem te worden
aangenomen. Dit leidde zoals nooit tevoren tot nederigheid en ootmoed. Zoals
de Here bij monde van de profeet JoÃ«l had voorzegd wat er zou gebeuren
wanneer de Â‘grote dag des HerenÂ’ nabij was, leidde het werk Â‘tot scheuren
van de harten en niet van de klederenÂ’ en bekeerde men zich tot de Here Â‘met
vasten en met geween en met rouwklachtÂ’. Zoals God bij monde van Zacharia
sprak, werd een geest van genade en van gebed over zijn kinderen uitgestort. Zij
keken op naar Hem die zij hadden doorstoken en de rouwklacht was groot in het
land... zij die naar de komst van Christus uitkeken, verootmoedigden zich voor
Hem.Â” (Bliss, in Advent Shield and Review, vol. 1, p.271).
Van alle grote godsdienstige bewegingen sinds de apostolische tijd is er geen
enkele geweest die meer gespaard is gebleven van menselijke onvolmaaktheid
en van de listen van Satan als juist die van de herfst van 1844. Zelfs nu nog,
nadat er zoveel jaren zijn verstreken, voelen allen die zich bij die beweging
hadden aangesloten en standvasÂtig zijn blijven staan op de waarheid, de heilige
invloed die uitging van dat gezegende werk, en getuigen dat het Gods werk was.
Bij het geroep: Â„De bruidegom, zie, gaat uit hem tegemoet!Â”, stonden de
wachtenden op en brachten hun lampen in orde. Ze onderzochten Gods Woord

met meer belangstelling dan ooit tevoren. Er werden engelen uit de hemel
gezonden om degenen die ontmoedigd waren uit hun slaap te wekken en hen
voor te bereiden om de boodschap aan te nemen. Het werk was niet gegrondvest
op de wijsheid en kennis van mensen, maar op de kracht Gods. Het waren niet
de meest begaafden, maar de eenvoudigste en de meest toegewijden die de
oproep het eerst hoorden en gehoorzaamden. Boeren lieten hun oogst op het veld
staan, ambachtslieden legden hun gereedschap neer en gingen met tranen in de
ogen en vol blijdschap de waarschuwingsboodschap verkondigen. Zij die
vroeger de leiding hadden, behoorden tot de laatsten die zich bij deze beweging
aansloten. Over het algemeen verwierpen de kerken deze boodschap. Velen die
haar wel aannamen, verlieten die kerken. In Gods voorzienigheid viel deze
verkondiging samen met de boodschap van de tweede engel en zij gaf kracht aan
dat werk. De boodschap, Â„De Bruidegom, zie, gaat uit hem tegemoet!Â”, was
eigenlijk geen onderwerp van discussie, daar het bewijs uit de Schrift duidelijk
en afdoend was. Er ging een enorme stuwkracht uit van deze boodschap, die de
mensen in beweging bracht. Er was geen twijfel. Er werden geen vragen
opgeworpen. Bij ChristusÂ’ triomfantelijke intocht in Jeruzalem stroomden de
mensen die uit alle delen van het land waren samengekomen om feest te vieren
naar de Olijfberg. Naarmate zij zich aansloten bij de schare die Jezus vergezelde,
kwamen zij onder de indruk van de gebeurtenissen en droegen er het hunne toe
bij om de uitroep Â„Gezegend Hij, die komt in de naam des HerenÂ”
(MatteÃ¼s 21:9) te versterken. Op dezelfde manier voelden de ongelovigen die
de bijeenkomsten van de adventisten bijwoonden - sommigen uit
nieuwsgierigheid, anderen alleen om te spotten - de overtuigende kracht die
uitging van de boodschap Â„De Bruidegom, zie, gaat uit Hem tegemoet!Â”
In die tijd bracht het geloof antwoord op de gebeden en keek men in geloof uit
naar de beloning. De Geest van genade daalde op de oprechte gelovigen neer als
een regenbui op de dorstige aarde. De gelovigen hoopten dat ze spoedig hun
Verlosser zouden zien en dat was voor hen een bron van plechtige,
onuitsprekelijke vreugde. De overweldigende kracht van de Heilige Geest
vertederde hun hart wanneer zijn zegen rijkelijk werd uitgestort op de getrouwe
gelovigen.
De gelovigen die de boodschap hadden aangenomen, leefden ingetogen,
wachtend op de dag dat zij hun Heer zouden ontmoeten. Elke morgen wilden zij
er in de eerste plaats zeker van zijn dat alles in orde was tussen hen en God. Ze
waren innig met elkaar verbonden en baden veel met en voor elkaar. Zij kwamen
vaak samen op afgelegen plaatsen om contact te zoeken met God. Uit de velden

en bossen stegen hun gebeden op naar de hemel. Zij hadden meer behoefte aan
de zekerheid dat God hen had aangenomen dan aan voedsel. Als een wolk hun
ziel verduisterde, rustten zij niet voordat die verdreven was. Naarmate zij meer
bewijzen van zijn vergevende genade kregen, verlangden zij meer naar Hem die
zij zo liefhadden.
Maar ze zouden weer worden teleurgesteld. Het tijdstip waarop ze Christus
verwachtten, was verstreken en hun Heiland was niet teruggekomen. Met
onwankelbaar vertrouwen hadden zij uitgekeken naar zijn komst en nu hadden
zij hetzelfde gevoel als Maria toen zij bij het graf van de Heiland kwam,
ontdekte dat het leeg was en snikkend zei: Â„Zij hebben mijn Here weggenomen
en ik weet niet, waar zij Hem neergelegd hebben.Â” (Johannes 20;13).
De vrees dat de boodschap waar zou kunnen zijn, had de ongelovige massa enige
tijd kalm gehouden. Nadat de tijd was verstreken, verdween deze invloed niet
onmiddellijk. In het begin durfden de mensen niet te juichen over de
teleurstelling van de anderen, maar toen Gods toorn uitbleef, waren ze niet meer
bang en begonnen ze opnieuw te spotten. Velen die hadden gezegd dat ze in de
spoedige wederkomst van Christus geloofden, gaven hun geloof op. Sommige
mensen die vol vertrouwen waren geweest, waren zo gekwetst in hun ijdelheid
dat ze het liefst uit deze wereld wilden verdwijnen. Zoals Jona beklaagden zij
zich over God en verkozen zij de dood boven het leven. Zij die hun geloof op de
mening van anderen, in plaats van op Gods Woord hadden gebaseerd, waren nu
weer even bereid van gedachte te veranderen. De spotters sleepten de
zwakkelingen en de lafaards mee naar hun gelederen en ze verklaarden
eenstemmig dat er voortaan geen vrees of hoop meer kon zijn. De tijd was
verstreken, Christus was niet teruggekeerd en de wereld zou nu nog duizenden
jaren onveranderd blijven bestaan. De ernstige, oprechte gelovigen hadden alles
voor Christus opgeofferd en waren nog nooit zo dicht bij Hem geweest. Zij
dachten dat ze de laatste waarschuwing aan de wereld hadden gebracht. Daar zij
spoedig bij Christus en de engelen hoopten te zijn, hadden zij bijna geen contact
meer met degenen die de boodschap hadden verworpen. Ze hadden vurig
gebeden: Â„Kom, Here Jezus, kom spoedig!Â” Maar Hij was niet gekomen.
Hun geloof en geduld werden erg op de proef gesteld toen ze de zware last van
dagelijkse zorgen en moeilijkheden weer op zich moesten nemen en de spot van
de wereld moesten verdragen.
Toch was deze teleurstelling niet zo groot als die van ChristusÂ’ discipelen.
Toen Christus triomfantelijk door Jeruzalem reed, dachten zijn volgelingen dat

Hij op het punt stond de troon van David te bestijgen om IsraÃ«l van zijn
verdrukkers te verlossen. Met hooggespannen verwachtingen en blijde hoop
probeerden ze elkaar de loef af te steken bij het betonen van eer aan hun Koning.
Velen spreidden hun klederen als een tapijt op zijn pad of strooiden de
bladerrijke palmtakken voor Hem uit. In hun uitbundige vreugde riepen zij in
koor uit: Â„Hosanna de Zoon van DavidÂ”. Toen de FarizeeÃ«n, die verontrust
en geÃ«rgerd waren door deze uitbarsting van vreugde, wensten dat Jezus zijn
discipelen zou bestraffen, antwoordde Hij: Â„Ik zeg u, indien dezen zwegen,
zouden de stenen roepen.Â” (Lucas 19:40). De profetie moest in vervulling
gaan. De discipelen waren Gods plan aan het uitvoeren en zouden toch een
bittere teleurstelling oplopen. Enkele dagen later waren zij getuige van de
doodsstrijd van hun Heiland en legden zij Hem in het graf. Hun verwachtingen
waren op geen enkel punt in vervulling gegaan en hun hoop stierf met Jezus. Pas
toen Christus als Overwinnaar uit het graf was verrezen, beseften zij dat alles
door de profetieÃ«n was voorzegd: Â„dat de Christus moest lijden en opstaan
uit de doden.Â” (Handelingen 17:3).
Vijfhonderd jaar daarvoor had God bij monde van Zacharia verklaard: Â„Jubel
luide, gij dochter van Sion; juich, gij dochter van Jeruzalem! Zie, uw koning
komt tot u, hij is rechtvaardig en zegevierend, nederig en rijdende op een ezel,
op een ezelshengst, een ezelinnejong.Â” (Zacharia 9:9). Als de discipelen
hadden beseft dat Christus op weg was naar zijn veroordeling en zijn dood,
hadden ze deze profetie niet in vervulling kunnen laten gaan.
Ook Miller en zijn medewerkers hebben de profetie in vervulling laten gaan en
hebben een boodschap verkondigd die op Gods bevel aan de wereld moest
worden gebracht. Ze hadden deze boodschap echter niet kunnen verkondigen als
ze de profetieÃ«n die de teleurstelling voorzegden volledig hadden begrepen en
als ze hadden beseft dat er nog een andere boodschap in deze profetieÃ«n
besloten lag die nog voor ChristusÂ’ wederkomst aan alle volken moest worden
gebracht. De boodschap van de eerste en de tweede engel zijn op het juiste
ogenblik verkondigd en hebben het door God beoogde doel bereikt. De wereld
had toegekeken en verwachtte dat als de tijd voorbij was en Christus niet zou
zijn teruggekeerd, er wel vanzelf een einde zou komen aan het adventisme. Het
geloof van velen bezweek door de sterke verleiding, maar er waren genoeg
anderen die trouw bleven. De resultaten van de Adventbeweging, de geest van
nederigheid en gewetensonderzoek, van wereldverzaking en inkeer, die met het
werk gepaard gingen bewezen dat het Gods werk was. Zij durfden niet te
ontkennen dat de kracht van de Heilige Geest merkbaar was geweest bij de

verkondiging van de wederkomst en konden geen vergissing ontdekken in de
berekening van de profetische periodes. De knapsten onder hun tegenstanders
waren er niet in geslaagd hun profetische interpretatie te weerleggen. Zij wilden
hun opvatting dan ook niet zonder bewijzen uit de Bijbel overboord gooien.
Deze standpunten waren immers ingenomen door mensen die waren geleid door
Gods Geest en waren vervuld door zijn levende kracht na een ernstig onderzoek
van de Bijbel in een geest van gebed.
Hun opvattingen hadden de toets van de strengste kritiek en de felste tegenstand
van de populaire godsdienstige leiders en van de wijzen van deze wereld
doorstaan. Ze hadden stand gehouden ondanks de vereende krachten van
geleerdheid en welsprekendheid en hadden de spot van hoog en laag getrotseerd.
Ze hadden zich wel vergist in de gebeurtenis, maar zelfs dat kon hun geloof in
God niet aan het wankelen brengen. Toen Jona in de straten van NinevÃ©
verkondigde dat de stad binnen veertig dagen ondersteboven zou worden
gekeerd, heeft God de verootmoediging van de Ninevieten aanvaard en de
genadetijd verlengd. Toch kwam de boodschap die Jona verkondigde van God en
werd NinevÃ© op de proef gesteld zoals God het wilde. De adventisten
geloofden dat God hen op dezelfde wijze had geleid om de boodschap van het
oordeel te brengen. Zij zeiden: Â„Deze boodschap heeft de harten beproefd van
allen die haar hebben gehoord en heeft liefde voor de verschijning van de Here
opgewekt of heeft een afkeer tegen zijn komst doen ontstaan die tot op zekere
hoogte merkbaar is voor de mensen, maar zeker door God gekend is. Ze heeft
een scheidingslijn getrokken... zodat zij die aan gewetensonderzoek willen doen,
kunnen weten aan welke kant zij zouden hebben gestaan als Christus wel
teruggekomen was op dat ogenblik en of zij zouden hebben uitgeroepen: Â‘Zie,
deze is onze God, van wie wij hoopten dat Hij ons zou verlossenÂ’ of dat zij tot
de bergen en de rotsen zouden hebben gezegd: Â‘Valt op ons en verbergt ons
voor het aangezicht van Hem, die gezeten is op de ÂtroonÂ’. Wij geloven dat
God zijn volk op deze manier op de proef heeft gesteld, hun geloof heeft
getoetst, hen heeft gelouterd om te zien of zij in de ure van beproeving de plaats
die Hij voor hen heeft uitgekozen zouden verlaten en of zij deze wereld zouden
willen prijsgeven en een onvoorwaardelijk vertrouwen zouden stellen in het
Woord van God.Â” (The Advent Herald and Signs of the Times Reporter, vol.8,
No.14, 13 november 1844).
De gevoelens van de mensen die nog altijd geloofden dat God hen in het
verleden had geleid, worden uitgedrukt door de woorden van William Miller:

Â„Als ik opnieuw zou mogen beginnen, zou ik, als ik over dezelfde
bewijsgronden beschikte als toen, op dezelfde manier hebben gehandeld als ik
eerlijk wilde zijn tegenover God en de mensen.Â” Â„Ik hoop dat ik mijn
klederen heb gereinigd van het bloed van zielen. Ik denk dat ik alles gedaan heb
dat ik kon om vrij te zijn van alle schuld als zij veroordeeld wordenÂ”.
Â„Hoewel ik tot tweemaal toe teleurgesteld benÂ”, schreef deze man Gods,
Â„ben ik niet terneergeslagen of ontmoedigd... Mijn hoop op de wederkomst van
Christus is nog even vurig als vroeger. Ik heb alleen gedaan wat ik na jaren van
ernstige studie als mijn heilige plicht beschouwde. Als ik gedwaald heb, is het
op het gebied van de liefde, de liefde tot mijn medemens, en mijn
plichtsbetrachting tegenover GodÂ”.
Â„Een ding weet ik zeker; ik heb alleen gepredikt wat ik zelf geloofde en God is
met mij geweest. Zijn kracht is merkbaar geweest in het werk en is er veel goeds
tot stand gebrachtÂ”. Â„Voor zover de mens kan oordelen, zijn vele duizenden
door de verkondiging van de tijd van de wederkomst de Schrift gaan
onderzoeken en hebben zich, dankzij dat middel, door het geloof en het vergoten
bloed van Christus met God verzoend.Â” (Bliss, pp. 256,255,277,280,281). Â„Ik
heb nooit in de gunst willen staan bij de hoogmoedigen en ben nooit
teruggeschrokken wanneer de wereld de wenkbrauwen fronste. Ik zal nooit
proberen mijn leven door hun gunst te behouden, noch ervoor terugdeinzen het
te verliezen als God het in zijn voorzienigheid zo zou beschikken.Â” (J. White,
Life of Wm. Miller, p. 315).
God had zijn volk niet in de steek gelaten; zijn Geest bleef met degenen die het
licht dat ze hadden ontvangen niet op een onbezonnen wijze verwierpen en de
Adventbeweging niet de rug toekeerden. In de brief aan de HebreeÃ«n waren er
enkele bemoedigende en waarschuwende woorden voor de beproefden en
wachtenden in deze crisis: Â„Geeft dan uw vrijmoedigheid niet prijs, die een
ruime vergelding heeft te wachten. Want gij hebt volharding nodig, om, de wil
van God doende, te verkrijgen hetgeen beloofd is. Want nog een korte, korte tijd,
en Hij, die komt, zal er zijn en niet op Zich laten wachten, en mijn rechtvaardige
zal uit geloof leven; maar als hij nalatig wordt, dan heeft mijn ziel in hem geen
welbehagen. Doch wij hebben niets van doen met nalatigheid, die ten verderve
leidt, doch met geloof, dat de ziel behoudt.Â” (HebreeÃ«n 10:35-39).
Dat deze vermaning gericht is tot de gemeente van de eindtijd blijkt duidelijk uit
de woorden die verwijzen naar de nabijheid van ChrisÂtusÂ’ komst: Â„Want
nog een korte, korte tijd, en Hij, die komt, zal er zijn en niet op Zich laten

wachten.Â” In deze tekst ligt ook de gedachte besloten dat er een schijnbare
vertraging zou zijn en dat het zou schijnen alsof Christus op Zich liet wachten.
Wat ons hier geleerd wordt, was bijzonder toepasselijk voor de ervaring van de
adventisten in die dagen. De mensen die hier worden toegesproken, liepen het
gevaar hun geloof te verliezen. Zij hadden Gods wil gedaan en hadden de leiding
van zijn Geest en van zijn Woord gevolgd. Toch konden zij niet begrijpen wat
Hij bedoelde en konden ze ook de weg die ze moesten gaan niet zien. Ze waren
geneigd te twijfelen of ze wel door God waren geleid. In die tijd waren deze
woorden zeer betekenisvol:
Â„Mijn rechtvaardige zal uit geloof leven.Â” Toen het heldere licht van Â„het
geroep in de nachtÂ” op hun pad had geschenen en zij hadden gezien hoe de
profetieÃ«n werden ontzegeld, en hadden gelet op de tekenen die snel in
vervulling gingen en aankondigden dat de wederkomst van Christus nabij was,
hadden zij als het ware als zienden gewandeld. Maar nu zij ontmoedigd waren
omdat hun hoop niet in vervulling was gegaan, konden zij alleen stand houden
door het geloof in God en zijn Woord. De spottende wereld zei:
Â„Jullie zijn misleid. Geef jullie geloof maar op en zeg dat de Adventbeweging
het werk van de duivel is.Â” Gods Woord zei echter: Â„Maar als hij nalatig
wordt, dan heeft mijn ziel in hem geen welbehagen.Â” Als ze hun geloof nu
opgaven en de kracht van de Heilige Geest, die de boodschap had versterkt,
ontkenden, zouden zij hun eigen ondergang tegemoet gaan. Ze werden tot
volharding aangespoord door de woorden van Paulus: Â„Geeft dan uw
vrijmoedigheid niet prijsÂ” (...) Â„want nog een korte, korte tijd, en Hij, die
komt, zal er zijn en niet op Zich laten wachten.Â” Ze waren alleen veilig als ze
het licht dat ze van God hadden ontvangen op prijs stelden, als ze bleven
rekenen op zijn beloften, de Schrift verder onderzochten, geduldig wachtten en
naar meer licht verlangden.

23 - Wat is het heiligdom?
De tekst van Daniël 8:14, Twee duizend driehonderd avonden en morgens; dan
zal het heiligdom in rechte staat hersteld worden, was zowel de grondslag als de
belangrijkste pijler van het adventisme. Iedereen die geloofde in de spoedige
wederkomst van Christus kende deze bijbeltekst. Deze profetie was het
wachtwoord van duizenden gelovigen. Iedereen was ervan overtuigd dat de
zalige hoop afhing van de gebeurtenissen die in dit vers worden voorzegd. Het
was bewezen dat deze profetische dagen eindigden in de herfst van 1844.
De adventisten geloofden zoals de andere christenen toen ook dat de aarde, of
een deel daarvan, het heiligdom was en ze waren van mening dat het in rechte
staat herstellen van het heiligdom betrekking had op de reiniging van de aarde
door vuur op de laatste, grote dag, bij Christus wederkomst. Door deze
gedachtegang waren ze tot de conclusie gekomen dat Christus in 1844 zou
terugkeren.
Maar Christus kwam niet terug op het vastgestelde tijdstip. De gelovigen wisten
dat Gods Woord onfeilbaar is. Er moest dus iets mis zijn met hun uitleg van de
profetie. Maar wat? Velen hadden onmiddellijk een oplossing. Ze beweerden zo
maar dat de 2300 avonden en morgens niet in 1844 eindigden. Ze konden daar
geen gegronde reden voor geven. Het enige argument dat ze naar voren brachten
was dat Christus niet was gekomen op het tijdstip dat men Hem verwachtte. Ze
verklaarden dat als de profetische dagen inderdaad in 1844 eindigden, Christus
wel teruggekeerd zou zijn om het heiligdom in rechte staat te herstellen door de
reiniging van de aarde met vuur. Aangezien Hij niet was teruggekeerd, konden
de 2300 avonden en morgens dus ook niet geëindigd zijn.
Als men deze conclusie aanvaardde, tornde men ook aan de vroegere berekening
van de profetische periodes. Men ging er immers van uit dat de 2300 avonden en
morgens begonnen op het ogenblik dat het bevel van Artaxerxes (Artachsasta)
om Jeruzalem te herstellen en te herbouwen van kracht werd, namelijk in de
herfst van het jaar 457 v. Chr. Als men dit uitgangspunt aannam, was er een
volmaakte harmonie in de interpretatie van alle gebeurtenissen die waren
voorzegd in de beschrijving van die periode in Daniël 9:25-27.
Negenenzestig weken, de eerste 483 jaar van de lange periode van 2300 jaren,

zouden reiken tot aan de komst van de Messias, de Gezalfde. Christus doop en
zijn zalving door de Heilige Geest in het jaar 27 na Chr. kloppen volkomen met
deze berekening. In de helft van de zeventigste week zou de Gezalfde worden
uitgeroeid. Drieëneenhalf jaar na zijn doop, in de lente van het jaar 31 na Chr.,
werd Christus gekruisigd. De zeventig weken - of 490 jaren - waren in het
bijzonder voor de Joden bepaald. Bij het verstrijken van deze periode in het jaar
34 na Chr. bezegelde het volk zijn verwerping van Christus door de vervolging
van zijn discipelen en richtten de apostelen zich tot de heidenen. Daar de eerste
490 jaar van de 2300 waren verstreken, bleven er nog 1810 jaar over. Als men
1810 telt bij 34 na Chr. komt men in het jaar 1844. De engel had gezegd: Dan zal
het heiligdom in rechte staat hersteld worden. Alle voorgaande details van de
profetie waren onbetwistbaar op het vastgestelde tijdstip in vervulling gegaan.
Alles klopte volgens deze berekening, behalve dat er in 1844 geen aanwijsbare
gebeurtenis was die beantwoordde aan het in rechte staat herstellen van het
heiligdom. Als men ontkende dat de profetische dagen in dat jaar eindigden,
zette men de hele uitleg op de helling en moest men stellingen opgeven die
waren bewezen door de onmiskenbare vervulling van de profetie.
Maar God had de leiding van de Adventbeweging in handen. Hij had zijn kracht
en heerlijkheid in het werk geopenbaard en zou niet toelaten dat het in duisternis
en teleurstelling eindigde of werd gebrandmerkt als een valse, fanatieke rage. Hij
zou zijn Woord niet ten prooi laten aan twijfel en onzekerheid. Hoewel velen
hun vroegere berekening van de profetische tijdperken lieten vallen en vonden
dat een beweging die daarop gebaseerd was het onmogelijk bij het rechte eind
kon hebben, waren anderen niet bereid hun geloof en hun ervaringen op te
geven, omdat ze volgens hen op de Schrift en op het getuigenis van Gods Geest
waren gegrondvest. Zij geloofden dat ze de juiste beginselen hadden gevolgd bij
hun onderzoek en uitleg van de profetieën en dat het hun plicht was vast te
houden aan de waarheden die zij al hadden gevonden en de Bijbel verder
moesten onderzoeken. Na ernstig gebed gingen zij hun standpunten na en
onderzochten de Schrift om hun vergissing te ontdekken. Daar zij geen
vergissing konden vinden in hun berekening van de profetische periodes,
besloten ze het onderwerp van het heiligdom grondiger te onderzoeken.
Bij hun onderzoek kwamen ze tot de vaststelling dat er in de Bijbel geen enkel
bewijs te vinden was voor het algemeen aanvaarde standpunt dat de aarde het
heiligdom is. Ze vonden in de Bijbel wel een volledige uitleg over het
heiligdom, zijn aard, zijn ligging en zijn diensten. De uitspraken van de
bijbelschrijvers waren zo duidelijk en zo uitvoerig dat het hele onderwerp boven

elke twijfel verheven was. In de brief aan de Hebreeën zegt de apostel Paulus:
Nu had ook wel het eerste (verbond) bepalingen voor de eredienst en een
heiligdom voor deze wereld. Want er was een tent ingericht, de voorste, waarin
de kandelaar en de tafel met de toonbroden stonden; deze werd het heilige
genoemd; en achter het tweede voorhangsel was een tent, genaamd het heilige
der heiligen, met een gouden reukofferaltaar en de ark des verbonds, rondom
met goud overtrokken, waarin zich bevonden een gouden kruik met het manna,
de staf van Aäron, die gebloeid had, en de tafelen des verbonds; daarboven
waren de cherubs der heerlijkheid, die het verzoendeksel overschaduwden
(Hebreeën 9:1-5).
Het heiligdom waarover Paulus hier schrijft, is de tabernakel die op Gods bevel
door Mozes werd gebouwd als de woonplaats van de Allerhoogste op aarde. En
zij zullen Mij een heiligdom maken, en Ik zal in hun midden wonen. (Exodus
25:8), was de opdracht die aan Mozes werd gegeven toen hij op de berg was met
God.
De Israëlieten trokken door de woestijn en de tabernakel werd zo gebouwd dat
hij van de ene plaats naar de andere kon worden gedragen. Toch was het een
prachtig bouwwerk. De wanden bestonden uit rechtopstaande planken, zwaar
met goud overtrokken, met voetstukken van zilver. Het dak bestond uit een
aantal tentkleden of dekkleden; de buitenste waren van dierenhuiden en de
binnenste van fijn linnen met kunstig geweven cherubs. De tabernakel had een
voorhof en twee afdelingen, het heilige en het heilige der heiligen genoemd. Ze
waren van elkaar gescheiden door een mooi en duur gordijn, het voorhangsel. De
toegang tot het heilige werd ook afgesloten door zon voorhangsel. In het heilige
was er aan de zuidkant een kandelaar met zeven armen die het heiligdom zowel
overdag als s nachts verlichtte. Aan de noordkant stond de tafel met de
toonbroden en voor het voorhangsel dat het heilige van het heilige der heiligen
scheidde, stond het gouden reukofferaltaar, vanwaar de wierookwolk met de
gebeden van Israël dagelijks naar God opsteeg.
In het heilige der heiligen stond de ark, een kist van kostbaar hout, met goud
overtrokken. Daarin lagen de twee stenen tafelen waarop God de wet van de
Tien Geboden had geschreven. Op de ark lag het verzoendeksel, een prachtig
staaltje van vakmanschap, overdekt door twee cherubs, een aan elk eind en
gemaakt van massief goud. In dit deel openbaarde de tegenwoordigheid Gods
zich in de wolk der heerlijkheid tussen de cherubs.

Nadat de Hebreeën zich in Kanaän hadden gevestigd, werd de tabernakel
vervangen door de tempel van Salomo, waarin dezelfde verhoudingen waren
behouden. De tempel was op dezelfde manier ingericht, maar kon niet verplaatst
worden en was ook groter. Het heiligdom heeft in deze vorm bestaan tot 70 na
Chr., behalve toen het in puin lag in Daniëls tijd. In het jaar 70 werd de tempel
door de Romeinen verwoest. Dit is het enige heiligdom dat ooit op aarde heeft
bestaan en waarvan de Bijbel gewag maakt. Dit heiligdom noemde Paulus het
heiligdom van het eerste verbond. Maar is er dan geen heiligdom in het nieuwe
verbond?
Toen de gelovigen die naar de waarheid speurden de brief aan de Hebreeën nog
eens nader onderzochten, ontdekten zij dat er nog een ander heiligdom, het
heiligdom van het nieuwe verbond, is. Deze waarheid ligt besloten in de
hierboven aangehaalde woorden van Paulus: Nu had ook wel het eerste
(verbond) bepalingen voor de eredienst en een heiligdom voor deze wereld. Het
gebruik van het woord ook wijst erop dat Paulus al vroeger over dat heiligdom
had gesproken. Toen ze terugkeerden naar het begin van het vorige hoofdstuk
lazen zij: De hoofdzaak van ons onderwerp is, dat wij zulk een hogepriester
hebben, die gezeten is ter rechterzijde van de troon der majesteit in de hemelen,
de dienst verrichtende in het heiligdom, in de ware tabernakel, die de Here
opgericht heeft, en niet een mens. (Hebreeën 8:1-2).
Deze verzen tonen aan dat er een heiligdom van het nieuwe verbond is. Het
heiligdom van het eerste verbond was door de mens opgericht. Het was door
Mozes gebouwd. Dat van het nieuwe verbond heeft God opgericht en niet een
mens. In het eerste heiligdom vervulden menselijke priesters de dienst; in het
hemelse heiligdom verricht Christus, onze Hogepriester, de dienst ter
rechterzijde van God. Het ene heiligdom was op aarde, het andere is in de hemel.
Voorts was de tabernakel door Mozes gebouwd aan de hand van een voorbeeld.
God had hem opgedragen: Gij zult het maken overeenkomstig alles wat Ik u
toon, het model van de tabernakel en het model van al zijn gerei. Mozes had ook
het bevel ontvangen: Zie nu toe, dat gij alles maakt naar het model dat u daarvan
op de berg getoond is. (Exodus 25:9,40). En Paulus zegt: Dit (de eerste
tabernakel) was een zinnebeeld voor de tegenwoordige tijd, in zoverre gaven en
offers gebracht werden. Hij zegt dat zijn heilige plaatsen afbeeldingen van de
hemelse dingen waren, dat de priesters, die gaven offerden volgens de wet, de
dienst verrichtten bij een afbeelding en schaduw van het hemelse en dat Christus

niet is binnengegaan in een heiligdom met handen gemaakt, een afbeelding van
het ware, maar in de hemel zelf, om thans, ons ten goede, voor het aangezicht
Gods te verschijnen. (Hebreeën 9:9, 23; 8:5; 9:24).
Het heiligdom in de hemel, waar Christus de dienst voor ons verricht, is het
model van het heiligdom dat Mozes oprichtte. God heeft de bouwmeesters van
het aardse heiligdom door zijn Geest geleid. De kunstzin die bij de bouw
daarvan aan de dag is gelegd, getuigt van goddelijke wijsheid. De wanden waren
als massief goud en weerkaatsten het licht van de gouden zevenarmige kandelaar
in alle richtingen. De tafel met de toonbroden en het reukofferaltaar blonken als
gepolijst goud. Het prachtige kleed van het dak met kunstig geweven
afbeeldingen van cherubs in blauwpurper, roodpurper en scharlaken maakten het
geheel nog mooier. En achter het tweede voorhangsel was de heilige wolk der
heerlijkheid, waarvoor niemand, behalve de hogepriester, kon komen zonder
gedood te worden.
De ongeëvenaarde schoonheid van de tabernakel in de woestijn moest de mens
een idee geven van de heerlijkheid van het hemelse heiligdom, waar Christus,
die ons is voorgegaan, de dienst voor ons verricht voor Gods genadetroon. Het is
de woonplaats van de Koning der koningen, waar duizendmaal duizenden hem
dienen en tienduizend maal tienduizenden vóór hem staan. (Daniël 7:10).
Dit heiligdom is vervuld van de heerlijkheid van de eeuwige troon. De serafs,
zijn schitterende wachters, bedekken hun gezicht in aanbidding. Het mooiste
gebouw ooit door mensenhanden gemaakt was maar een zwakke afschaduwing
van zijn grootsheid en heerlijkheid. En toch kon men uit het aardse heiligdom en
zijn diensten belangrijke lessen leren over het hemelse heiligdom en het
belangrijke werk dat daar volbracht wordt voor de verlossing van de mens.
De twee afdelingen van het heiligdom op deze aarde zijn een afbeelding van het
heilige en het heilige der heiligen in de hemel. Toen de apostel Johannes in een
visioen in de tempel van God in de hemel mocht kijken, zag hij zeven vurige
fakkels branden voor de troon. (Openbaring 4:5). Hij zag een engel met een
gouden wierookvat bij het altaar staan, en hem werd veel reukwerk geschonken
om het te geven, met de gebeden van alle heiligen, op het gouden altaar voor de
troon. (Openbaring 8:3). De profeet mocht een blik werpen in het eerste vertrek
van het heiligdom in de hemel en zag daar zeven vurige fakkels branden en het
gouden altaar, die in het heiligdom op aarde werden voorgesteld door de
kandelaar en het reukaltaar. En weer ging de tempel open (Openbaring 11:19). en

hij zag door het voorhangsel in het heilige der heiligen. Daar zag hij de ark van
zijn verbond, die op aarde was afgebeeld door de ark die Mozes had gemaakt
voor de twee stenen tafelen. De gelovigen die dit onderwerp bestudeerden,
vonden het onweerlegbare bewijs dat er ook een heiligdom in de hemel is.
Mozes had het heiligdom op aarde gemaakt aan de hand van een voorbeeld dat
hem getoond was. Paulus verklaart dat dit voorbeeld het ware heiligdom in de
hemel is en Johannes zegt dat hij het in de hemel heeft gezien.
In het hemelse heiligdom - Gods woonplaats - is Gods troon gevestigd op
gerechtigheid en oordeel. In het heilige der heiligen is zijn wet, de rechtsnorm
waarnaar de hele mensheid zal worden geoordeeld. Op de ark met de tafelen der
wet ligt het verzoendeksel. Hier pleit Christus met zijn bloed voor de zondaar.
Hiermee wordt aangetoond dat rechtvaardigheid en genade in het
verlossingsplan samengaan. Deze eenheid kon alleen tot stand komen door de
oneindige Wijsheid en de oneindige Kracht en vervult de ganse hemel met
bewondering en eerbied. De cherubs van het heiligdom op aarde, die eerbiedig
neerblikten op het verzoendeksel, stellen de belangstelling voor waarmee de
hemelse heerscharen het verlossingswerk volgen. De engelen willen het
geheimenis van de genade doorgronden. Ze willen begrijpen hoe God
rechtvaardig kan zijn, terwijl Hij tegelijkertijd de zondaar die tot Hem komt
vergiffenis schenkt en het contact met de gevallen mensheid herstelt. Ze willen
inzicht hebben in de menswording van Christus waardoor talloze mensen van de
ondergang worden gered en bekleed worden met het smetteloze kleed van zijn
gerechtigheid, zodat ze in contact kunnen treden met engelen die nooit hebben
gezondigd en voor eeuwig in Gods tegenwoordigheid zullen zijn.
Het werk van Christus als middelaar voor de mens wordt in de mooie profetie
van Zacharia, over Hem wiens naam is Spruit, duidelijk gemaakt. De profeet
zegt: Hij zal de tempel des HEREN bouwen en hij zal met majesteit bekleed zijn
en als heerser zitten op zijn (Vaders) troon; en hij zal priester zijn op zijn troon;
heilzaam overleg zal er tussen hen beiden zijn. (Zacharia 6:12,13).
Hij zal de tempel des HEREN bouwen. Door zijn offer en middelaarschap is
Christus zowel het fundament als de stichter van Gods gemeente. De apostel
Paulus noemt Hem de hoeksteen. In Hem wast elk bouwwerk, goed
ineensluitend, op tot een tempel, heilig in de Here, in wie ook gij mede gebouwd
wordt tot een woonstede Gods in de Geest. (Efeziërs 2:20-22), zegt hij.
Hij zal met majesteit bekleed zijn. De eer voor de verlossing van de gevallen

mensheid komt Christus toe. In alle eeuwigheid zal het lied van de verlosten
zijn: Hem, die ons liefheeft en ons uit onze zonden verlost heeft door zijn bloed
(...) Hem zij de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheden! Amen.
(Openbaring 1:5-6).
[Hij zal] als heerser zitten op zijn [Vaders] troon; en Hij zal priester zijn op zijn
troon. Hij zit nog niet op de troon van zijn heerlijkheid, want het Koninkrijk der
heerlijkheid is nog niet opgericht. Pas wanneer zijn werk als middelaar is
voltooid, zal zijn Vader Hem de troon van zijn vader David geven, en zijn
koningschap zal geen einde nemen. (Lucas 1:32,33). Christus zit nu als priester
met de Vader op zijn troon. (Openbaring 3:21). Op de troon met de Eeuwige, die
zijn bestaan in Zichzelf vind, zit Degene, die, onze ziekten op zich heeft
genomen, en onze smarten heeft gedragen, die in alle dingen op gelijke wijze
(als wij) is verzocht geweest, doch zonder te zondigen, die in staat is hun, die
verzocht worden, te hulp te komen. En als iemand gezondigd heeft, wij hebben
een voorspraak bij de Vader. (Jesaja 53:4; Hebreeën 4:15, 2:18; 1 Johannes 2:1).
Hij pleit voor ons met zijn doorstoken en verbrijzeld lichaam en met zijn
onberispelijk leven. De doorboorde handen, de doorstoken zijde, de verminkte
voeten pleiten voor de gevallen mens, voor wiens verlossing zon hoge prijs is
betaald.
Heilzaam overleg zal er tussen hen beiden zijn. De liefde van de Vader, die even
groot is als die van de Zoon, is de bron van de verlossing van de verloren
mensheid. Voordat Jezus deze aarde verliet, zei Hij aan zijn discipelen: Ik zeg u
niet, dat Ik de Vader voor u vragen zal, want de Vader zelf heeft u lief. (Johannes
16:26,27). God was in Christus de wereld met Zichzelf verzoenende. (2
Korintiërs 5:19). In het hemelse heiligdom zal er heilzaam overleg zijn tussen
hen beiden. Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren
Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar
eeuwig leven hebbe. (Johannes 3:16).
Op de vraag: Wat is het heiligdom? Vinden we in de Schrift een duidelijk
antwoord. In de Bijbel wordt de term heiligdom in de eerste plaats gebruikt voor
de tabernakel die Mozes bouwde als een afbeelding van het heiligdom in de
hemel. In de tweede plaats wordt deze term gebruikt voor de ware tabernakel in
de hemel, waar het heiligdom op aarde naar verwees. Bij de dood van Christus
kwam er een eind aan de schaduwdienst. De ware tabernakel in de hemel is het
heiligdom van het nieuwe verbond.

Aangezien de profetie van Daniël 8:14 in deze bedeling in vervulling is gegaan,
moet het heiligdom waar in deze tekst over gesproken wordt het heiligdom van
het nieuwe verbond zijn. Aan het einde van de 2300 avonden en morgens in
1844 was er al eeuwenlang geen heiligdom meer op aarde. De profetie Twee
duizend driehonderd avonden en morgens; dan zal het heiligdom in rechte staat
hersteld worden, verwees naar het heiligdom in de hemel.
Alle vertalingen die in oude tijden zijn gemaakt van het boek Daniël geven in
plaats van herstellen, reinigen. Zie b.v. de Septuaginta, Theodosius, Hieronymus.
Zo ook de King James vertaling. Maar de belangrijkste vraag moet nog worden
beantwoord: Wat betekent het in rechte staat herstellen van het heiligdom
(Statenvertaling: dan zal het heiligdom gerechtvaardigd worden)? Dat er zon
dienst was in het heiligdom op aarde, kunnen wij in het Oude Testament lezen.
Maar moet er iets in de hemel gereinigd worden? Het negende hoofdstuk van de
brief aan de Hebreeën zegt duidelijk dat zowel het aardse als het hemelse
heiligdom moeten worden gereinigd. En nagenoeg alles wordt volgens de wet
met bloed gereinigd en zonder bloedstorting geschiedt er geen vergeving.
Noodzakelijk moesten dus hiermede [het bloed van dieren] de afbeeldingen van
de hemelse dingen gereinigd worden, maar de hemelse dingen zelf met betere
offeranden dan deze (Hebreeën 9:22,23), namelijk het kostbare bloed van
Christus. Zowel in de zinnebeeldige dienst als in de ware dienst moest de
reiniging met bloed geschieden; in de dienst hier op aarde met het bloed van
dieren; in het heiligdom in de hemel met het bloed van Christus. Paulus geeft de
reden waarom deze reiniging met bloed moet geschieden: zonder bloedstorting
geschiedt er geen vergeving. De zonden moeten dus uit het heiligdom worden
verwijderd. Maar hoe kunnen er zonden in het heiligdom op aarde of in het
hemelse heiligdom zijn? Wij kunnen daar meer inzicht in krijgen als wij de
zinnebeeldige dienst bestuderen, want de priesters van het Oude Testament
verrichten slechts dienst bij een afbeelding en schaduw van het hemelse
(Hebreeën 8:5).
Er waren twee verschillende diensten in het heiligdom op aarde; de priesters
verrichtten dagelijks de dienst in het heilige, terwijl de hogepriester eenmaal per
jaar een bijzondere verzoening tot stand bracht door zijn dienst in het heilige der
heiligen om het heiligdom te reinigen, Dag na dag brachten berouwvolle
zondaren hun offers naar de ingang van de tabernakel, legden hun handen op de
kop van het offerdier, beleden hun zonden en brachten zinnebeeldig hun eigen
zonden over op het onschuldige offerdier. Daarna werd het dier geslacht. De
apostel Paulus zegt: zonder bloedstorting geschiedt er geen vergeving. Want de

ziel van het vlees is in het bloed. (Leviticus 17:11).
De wet van God die overtreden was, eiste dat de zondaar moest sterven. Het
bloed stelde het verbeurde leven van de zondaar voor. Zijn schuld werd door het
offerdier gedragen. Het bloed werd door de priester in het heilige gebracht en
voor het voorhangsel gesprenkeld. Achter dit voorhangsel was de ark met de
wet, die de zondaar had overtreden. Door deze handeling werd de zonde, door
het bloed, zinnebeeldig naar het heiligdom overgebracht. In sommige gevallen
werd het bloed niet naar het heilige overgebracht, maar moest het vlees door de
priester worden gegeten, zoals Mozes aan de zonen van Aäron had bevolen: Hij
gaf u dit om de ongerechtigheid der vergadering weg te nemen (Leviticus 10:17).
Beide handelingen stelden de overdracht van de zonde - van de zondaar naar het
heiligdom - zinnebeeldig voor.
Dit werk vond dag in, dag uit het hele jaar door plaats. Zo werden de zonden van
Israël naar het heiligdom overgebracht en moest er een speciale dienst zijn om al
deze zonden uit het heiligdom weg te doen. God had het bevel gegeven dat er
voor elk van de twee afdelingen verzoening moest worden gedaan. Zo zal hij
verzoening doen over het heiligdom om de onreinheden der Israëlieten en om
hun overtredingen in al hun zonden; aldus zal hij doen met de tent der
samenkomst, die bij hen verblijf houdt te midden van hun onreinheden. Er moest
ook verzoening worden gedaan voor het altaar om het te reinigen en heiligen van
de onreinheden der Israëlieten (Leviticus 16:16,19).
Eenmaal per jaar, op de Grote Verzoendag, ging de hogepriester in het heilige
der heiligen om het heiligdom te reinigen. De dienst die dan werd verricht, sloot
de jaarlijkse cyclus van de bediening af. Op de Grote Verzoendag werden er
twee bokken aan de ingang van de tabernakel gebracht en werd het lot over hen
geworpen; een lot voor de HERE, en een lot voor Azazel (vers 8). De bok
waarop het lot voor de HERE viel, moest als zondoffer voor het volk worden
geslacht. De hogepriester moest zijn bloed in het heilige der heiligen brengen,
het op en voor het verzoendeksel sprenkelen. Het bloed moest ook op het
reukofferaltaar, dat voor het voorhangsel stond, worden gesprenkeld. En Aäron
zal zijn beide handen op de kop van de levende bok leggen en over hem al de
ongerechtigheden der Israëlieten en al hun overtredingen in al hun zonden
belijden; hij zal die op de kop van de bok leggen en die door iemand, die
daarvoor gereed staat, naar de woestijn laten brengen. Zo zal de bok al hun
ongerechtigheden op zich dragen naar een onvruchtbaar land. (vers 21,22). De
zondebok kwam niet terug in de legerplaats van de Israëlieten en de man die

hem had weggebracht moest zichzelf en zijn kleren met water wassen voordat hij
naar de legerplaats terugkeerde.
Deze inzetting moest de Israëlieten een idee geven van Gods heiligheid en van
zijn afkeer van de zonde. Ze moesten leren dat ze niet met de zonde in aanraking
konden komen zonder zich te verontreinigen. Iedereen moest zich
verootmoedigen terwijl het verzoeningswerk plaatsvond. De Israëlieten mochten
niet werken en moesten de dag doorbrengen in plechtige verootmoediging voor
God, met gebed, vasten en een grondig gewetensonderzoek.
De zinnebeeldige dienst leert ons belangrijke waarheden over de verzoening. Er
was een plaatsvervanger voor de zondaar, maar de zonde werd niet uitgedelgd
door het bloed van het zondoffer. Er was voorzien in een middel om de zonde
naar het heiligdom over te brengen. Door het offeren van bloed erkende de
zondaar het gezag van de wet, beleed hij zijn schuld in het overtreden en drukte
hij zijn verlangen uit om vergiffenis te krijgen op grond van zijn geloof in een
Verlosser die nog moest komen. Maar hij was nog niet volkomen vrijgesteld van
de veroordeling door de wet. Op de Grote Verzoendag ging de hogepriester
nadat hij het offer van de vergadering had aangenomen in het heilige der heiligen
met het bloed van het offerdier en sprenkelde het op het verzoendeksel, dat vlak
boven de wet lag, om de eisen die de wet stelt, genoeg te doen. Daarna nam hij
als middelaar de zonden op zich en droeg ze uit het heiligdom. Hij plaatste zijn
handen op de kop van de zondebok, beleed al deze zonden over het dier en
bracht door die handeling de zonden van hemzelf op de zondebok over. De bok
nam de zonden mee naar de woestijn en pas dan waren ze voor altijd verwijderd.
Dat waren de diensten die werden verricht als een afbeelding van de hemelse
dingen. Wat zinnebeeldig geschiedde bij de diensten in het heiligdom op aarde,
gebeurt in werkelijkheid bij de dienst in het hemelse heiligdom. Na zijn
hemelvaart begon Christus zijn werk als onze Hogepriester. Paulus zegt:
Christus is niet binnengegaan in een heiligdom met handen gemaakt, een
afbeelding van het ware, maar in de hemel zelf, om thans, ons ten goede, voor
het aangezicht Gods te verschijnen. (Hebreeën 9:24).
De dagelijkse dienst van de priester in de eerste afdeling van het heiligdom
binnen het voorhangsel, dat de ingang vormde tot het heilige, en het heilige
scheidde van de voorhof, stelt de dienst voor die Christus na zijn hemelvaart op
zich nam. De priester op aarde moest elke dag het bloed van het zondoffer voor
God brengen. Dit deed hij ook met het reukwerk, dat met de gebeden van Israël

opsteeg. Zo pleitte Christus ook met zijn bloed bij de Vader in het belang van de
zondaren en bracht Hij de gebeden van de berouwvolle gelovigen met het fijne
reukwerk van zijn gerechtigheid voor de Vader. Dit was de dienst in de eerste
afdeling van het heiligdom in de hemel.
Zijn discipelen volgden Hem in het geloof tot in het hemelse heiligdom toen Hij
door een wolk aan hun ogen werd onttrokken. Daarop hadden zij hun hoop
gevestigd, zoals Paulus zegt: Haar (de hoop) hebben wij als een anker der ziel,
dat veilig en vast is, en dat reikt tot binnen het voorhangsel, waarheen Jezus voor
ons als voorloper is binnengegaan (...), hogepriester geworden in eeuwigheid. En
dat niet met het bloed van bokken en kalveren, maar met zijn eigen bloed, eens
voor altijd binnengegaan in het heiligdom, waardoor Hij een eeuwige verlossing
verwierf (Hebreeën 6:19,20; 9:12). Achttien eeuwen lang vond deze dienst in het
eerste deel van het heiligdom plaats. Het bloed van Christus pleitte voor de
berouwvolle gelovigen. Door zijn bemiddeling werden hun zonden vergeven en
werden zij door de Vader aangenomen. Toch bleven hun zonden in de boeken
opgetekend. Net zoals er in de zinnebeeldige dienst verzoening moest worden
gedaan op het einde van een jaar, moet er voor Christus werk tot verlossing van
de mens wordt afgesloten, ook verzoening worden gedaan om de zonden uit het
heiligdom in de hemel te verwijderen. Deze dienst begon aan het einde van de
2300 avonden en morgens. Toen ging onze Hogepriester zoals de profeet Daniël
had voorzegd het heilige der heiligen binnen om het laatste gedeelte van zijn
plechtige taak - het reinigen van het heiligdom - te vervullen.
Zoals de zonden van het volk vroeger op het zondoffer werden overgedragen en
door zijn bloed zinnebeeldig naar het heiligdom op aarde werden overgebracht,
worden de zonden van de gelovigen die hun schuld belijden op Christus
overgedragen en naar het heiligdom in de hemel overgebracht. Zoals de
zinnebeeldige reiniging van het heiligdom op aarde plaatsvond door het
wegdoen van de zonden die het verontreinigden, wordt het hemelse heiligdom
gereinigd door het wegdoen of uitdelgen, van de zonden die daar zijn
opgetekend. Maar voordat dit kan gebeuren, moeten de boeken waarin de
zonden zijn opgetekend, worden onderzocht om uit te maken wie door berouw
over zijn zonden en door het geloof in Christus in aanmerking komt voor de
weldaden van Christus verzoening. Het reinigen van het heiligdom in de hemel
impliceert een werk van onderzoek, een werk van oordeel. Dit werk moet
worden gedaan voordat Christus terugkomt om zijn volk te verlossen, want
wanneer Hij terugkeert, heeft Hij zijn loon bij Zich om een ieder te vergelden,
naardat zijn werk is. (Openbaring 22:12).

Toen begrepen de gelovigen die het profetische woord onderzochten dat Christus
in 1844, aan het einde van de 2300 avonden en morgens, niet naar de aarde was
gekomen, maar het heilige der heiligen was binnengegaan om zijn
verzoeningswerk af te sluiten voordat Hij terugkomt.
Zij zagen ook in dat het zondoffer Christus symboliseerde, als offer dat de
hogepriester Christus als middelaar voorstelde en dat de zondebok een beeld was
van Satan, de aanstichter van de zonde, op wie de zonden van de oprechte
boetvaardigen uiteindelijk zullen worden gelegd. Wanneer de hogepriester door
het bloed van het zondoffer de zonden uit het heiligdom verwijderde, plaatste hij
ze op de zondebok.
Wanneer Christus door zijn eigen bloed de zonden van zijn volk uit het hemelse
heiligdom wegdoet, aan het einde van zijn dienstwerk zal Hij ze leggen op
Satan, die bij de voltrekking van het vonnis de straf zal moeten dragen. De
zondebok werd naar een onvruchtbaar land weggestuurd en mocht nooit meer
terugkeren in de legerplaats van de Israëlieten. Op dezelfde wijze zal Satan voor
eeuwig worden verbannen uit de tegenwoordigheid van God en zijn volk en zal
hij ophouden te bestaan bij de definitieve vernietiging van de zonde en van de
zondaren.

24 - In het heilige der heiligen
Het onderwerp van het heiligdom gaf de verklaring voor de teleurstelling van
1844. Het toonde de harmonieuze samenhang van de waarheid in haar diverse
aspecten, leverde het bewijs dat de Adventbeweging door God werd geleid,
onderstreepte de belangrijke opdracht voor onze tijd en bracht de juiste plaats en
aard van het werk van Gods volk aan het licht. De gelovigen die Christus
wederkomst met grote macht en heerlijkheid hadden verwacht, waren even blij
als de discipelen van Jezus toen ze Hem na die vreselijke nacht van angst en
teleurstelling terugzagen. Ze hadden gedacht dat Hij in heerlijkheid zou
verschijnen om zijn volgelingen te belonen.
Door hun teleurstelling hadden ze Jezus enige tijd uit het oog verloren en hadden
zoals Maria aan het graf, geroepen: Zij hebben de Here weggenomen uit het graf
en wij weten niet, waar zij Hem hebben neergelegd. Maar ze vonden Hem terug
in het heilige der heiligen als hun Hogepriester, die met hen kon meevoelen en
spoedig als hun Koning en Verlosser zou terugkomen. Het licht uit het heiligdom
verlichtte verleden, heden en toekomst. Ze wisten dat God hen in zijn onfeilbare
voorzienigheid had geleid. Hoewel zij net zoals de eerste discipelen de
boodschap die ze verkondigden aanvankelijk niet hadden begrepen, was de
boodschap zelf helemaal juist geweest. Ze hadden door hun verkondiging Gods
plan ten uitvoer gebracht en hun werk voor Christus was niet tevergeefs geweest.
Ze waren wedergeboren tot een levende hoop en verheugden zich met een
onuitsprekelijke en verheerlijkte vreugde.
Zowel de profetie van Daniël 8:14, Twee duizend driehonderd avonden en
morgens; dan zal het heiligdom in rechte staat hersteld worden, als de boodschap
van de eerste engel, Vreest God en geeft Hem eer, want de ure van zijn oordeel is
gekomen, hadden betrekking op de dienst van Christus in het heilige der heiligen
en op het onderzoekend oordeel - en niet op de wederkomst van Christus om zijn
volk te verlossen en de ongelovigen te vernietigen. De vergissing lag dus niet in
de berekening van de profetische periodes, maar in de gebeurtenis die zich zou
voordoen aan het einde van de 2300 avonden en morgens. Door deze vergissing
waren de gelovigen teleurgesteld, maar alles wat de profetie had voorzegd en
alles wat ze volgens de Schrift mochten verwachtten, was in vervulling gegaan.
Elke keer dat ze bedroefd waren omdat hun verwachtingen niet waren
uitgekomen had de gebeurtenis die door de boodschap was voorzegd en zich

moest vervullen voordat Christus kon terugkomen om zijn volgelingen te
belonen zich wel degelijk voorgedaan.
Christus was niet naar de aarde teruggekeerd zoals zij hadden verwacht, maar
was binnengegaan in het heilige der heiligen van Gods tempel in de hemel, zoals
zinnebeeldig voorafgeschaduwd was. Hij wordt door de profeet Daniël
voorgesteld als degene die zich op dat ogenblik naar de Oude van dagen begaf:
Ik bleef toekijken in de nachtgezichten en zie, met de wolken des hemels kwam
iemand gelijk een mensenzoon. Hij kwam niet naar de aarde, want Hij begaf
zich tot de Oude van dagen, en men leidde hem voor deze (Daniël 7:13).
Dit komen was ook door de profeet Maleachi voorzegd: Plotseling zal tot zijn
tempel komen de Here, die gij zoekt, namelijk de Engel des verbonds, die gij
begeert. Zie, Hij komt, zegt de HERE der heerscharen (Maleachi 3:1). Het
komen van de Here tot zijn tempel was plotseling gebeurd en zijn volgelingen
hadden dat niet verwacht. Zij hadden Hem niet dáár verwacht. Zij hadden
gedacht dat Hij naar de aarde zou terugkeren in vlammend vuur, als Hij straf
oefent over hen, die God niet kennen en het evangelie van onze Here Jezus niet
gehoorzamen (2 Tessalonicenzen 1:8). Maar Gods volk was nog niet gereed om
Christus te ontmoeten. Ze moesten zich nog voorbereiden en nog meer licht
ontvangen, waardoor hun blik op Gods tempel in de hemel zou worden gericht.
Wanneer zij in geloof hun Hogepriester in zijn dienst zouden volgen, zouden zij
zien wat ze nog moesten doen. Er moest nog een waarschuwingsboodschap aan
de gemeente worden gebracht.
De profeet zegt: Doch wie kan de dag van zijn komst verdragen, en wie zal
bestaan, als Hij verschijnt? Want Hij zal zijn als het vuur van de smelter en als
het loog van de blekers. Hij zal zitten, het zilver smeltend en reinigend. Hij zal
de zonen van Levi reinigen, Hij zal hen louteren als goud en als zilver, opdat zij
de Here in gerechtigheid offer brengen (Maleachi 3:2,3). De gelovigen die op
aarde zullen leven wanneer er een einde komt aan het verzoenend werk van
Christus in het hemelse heiligdom zullen zonder middelaar voor een heilige God
staan. Hun kleren moeten vlekkeloos zijn en hun karakter moet door het bloed
der besprenkeling van zonde zijn gereinigd. Door Gods genade en hun eigen
inspanning moeten zij overwinnaars zijn in de strijd tegen het kwaad. Terwijl het
onderzoekend oordeel in de hemel plaatsvindt en de zonden van de gelovigen die
berouw hebben getoond uit het heiligdom worden verwijderd, moet er een
bijzonder reinigingswerk, een afleggen van zonden onder Gods volk op aarde
plaatsvinden. Dit werk wordt in Openbaring 14 duidelijker uiteengezet.

Wanneer dit werk volbracht zal zijn, zullen de volgelingen van Christus gereed
zijn voor Zijn komst. Dan zal het offer van Juda en van Jeruzalem de HERE
aangenaam zijn als in de dagen van ouds en als in vroegere jaren (Maleachi 3:4).
Dan zal de gemeente die onze Here bij zijn komst voor Zich zal plaatsen een
gemeente zijn zonder vlek of rimpel of iets dergelijks (Efeziërs 5:27).
Dan zal zij opgaan als de dageraad, schoon zijn als de blanke maan, stralend als
de gloeiende zon, geducht als krijgsscharen (Hooglied 6:10).
Maleachi voorzegde niet alleen dat de Here naar zijn tempel zou komen, maar
kondigde ook eeuwen van tevoren zijn wederkomst om het vonnis te voltrekken
aan: Ik zal tot u ten gerichte naderen; Ik zal een snelle aanklager zijn tegen de
tovenaars, tegen de echtbrekers, tegen de meinedigen, tegen hen die het loon van
de dagloner drukken, weduwe en wees verdrukken, en de vreemdeling terzijde
dringen, maar Mij niet vrezen, zegt de HERE der heerscharen (Maleachi 3:5).
Judas verwijst naar dezelfde gebeurtenis wanneer Hij zegt: Zie, de Here is
gekomen met zijn heilige tienduizenden, om over allen de vierschaar te spannen
en alle goddelozen te straffen voor al hun goddeloze werken (Judas 14.15). De
wederkomst en het komen van de Here tot zijn tempel zijn twee verschillende
gebeurtenissen.
De komst van Christus tot het heilige der heiligen als onze Hogepriester om het
heiligdom in rechte staat te herstellen (Daniël 8:14), de komst van de
mensenzoon tot de Oude van dagen (Daniël 7:13) en de komst van de Here tot
zijn tempel, door Maleachi voorzegd, zijn drie beschrijvingen van dezelfde
gebeurtenis. Deze gebeurtenis wordt trouwens ook beschreven door de komst
van de bruidegom op het bruiloftsfeest in de gelijkenis van de tien maagden.
(Matteüs 25). In de zomer en herfst van 1844 werd de boodschap: De
bruidegom, zie, gaat uit hem tegemoet! verkondigd. Toen ontstonden de twee
groepen, voorgesteld door de wijze en de dwaze maagden; de ene groep keek
met blijdschap uit naar de verschijning van Christus en had zich ijverig
voorbereid om Hem te ontmoeten; de andere groep die door angst werd gedreven
en impulsief handelde, was al tevreden met de kennis van de waarheid, maar had
Gods genade niet ontvangen. In de gelijkenis lezen wij dat toen de bruidegom
verscheen zij die gereed waren, met hem de bruiloftszaal binnen gingen.
De komst van de bruidegom waar het hier over gaat, vond plaats voor het
huwelijk. De bruiloft stelt het aanvaarden van het Koninkrijk door Christus voor.

De heilige stad, het Nieuwe Jeruzalem, de hoofdstad van dat Koninkrijk, wordt
de bruid, de vrouw des Lams genoemd. De engel zei tot Johannes: Kom hier, ik
zal u tonen de bruid, de vrouw des Lams. En hij voerde mij weg in de geest op
de een grote hoge berg en toonde mij de heilige stad, Jeruzalem, nederdalende
uit de hemel, van God (Openbaring 21:9,10). Het is dus duidelijk dat de bruid de
Heilige Stad voorstelt en dat de maagden die de bruidegom tegemoet gaan een
symbool zijn van de gemeente. In de Openbaring lezen wij dat Gods volk
genodigd is tot het bruiloftsmaal des Lams (Openbaring 19:9).
Als ze genodigden zijn, kunnen ze niet tegelijkertijd de bruid voorstellen. De
profeet Daniël zegt dat Christus heerschappij en eer en koninklijke macht van de
Oude van dagen zal ontvangen. Hij zal het Nieuwe Jeruzalem, de hoofdstad van
zijn Koninkrijk, getooid als een bruid, die voor haar man versierd is, ontvangen.
(Daniël 7:14; Openbaring 21:2). Als Hij het Koninkrijk heeft aanvaard, zal Hij in
heerlijkheid terugkomen als Koning der koningen en Here der heren, voor de
verlossing van zijn volk en zij zullen aanliggen met Abraham en Isaäk en Jakob
in het Koninkrijk der hemelen (Matteüs 8:11; Lucas 22:30) om deel te hebben
aan het bruiloftsmaal van het Lam.
De verkondiging van de boodschap De bruidegom, zie, gaat uit hem tegemoet!
in de zomer van 1844 wekte bij duizenden de verwachting dat Christus
onmiddellijk zou terugkomen. Op het vastgestelde ogenblik kwam de
Bruidegom niet naar deze aarde zoals men had verwacht, maar begaf Hij zich
naar de Oude van dagen in de hemel: Hij kwam op de bruiloft om zijn
Koninkrijk te aanvaarden. En die gereed waren, gingen met hem de bruiloftszaal
binnen, en de deur werd gesloten. Zij waren niet persoonlijk aanwezig op het
huwelijk, aangezien het plaatsvond in de hemel, terwijl zij op aarde waren.
De volgelingen van Christus moeten zijn gelijk aan mensen, die op hun heer
wachten, wanneer hij van de bruiloft wederkeert, om hem, als hij komt en klopt,
terstond te kunnen opendoen. (Lucas 12:36). Maar zij moeten Zijn werk
begrijpen en moeten Hem in geloof volgen wanneer Hij voor God verschijnt. In
die zin moeten wij het binnengaan in de bruiloftszaal interpreteren.
In de gelijkenis gingen de maagden die olie in hun kruiken hadden meegenomen
met hun lampen in de bruiloftszaal. Zij die behalve de kennis van de waarheid
uit de Schrift ook de Geest en de genade Gods hadden ontvangen en in de nacht
van hun bittere beproeving geduldig hadden gewacht en de Bijbel hadden
onderzocht om meer licht te ontvangen, kregen inzicht in de waarheid over het

hemelse heiligdom en in de wijziging in het dienstwerk van Christus. In geloof
volgden zij Hem in zijn werk in het hemelse heiligdom. Allen die op grond van
de Schrift dezelfde waarheid aannemen en Christus in geloof volgen wanneer
Hij voor God verschijnt om zijn verzoeningswerk af te sluiten om daarna het
Koninkrijk te ontvangen, worden voorgesteld door de maagden die de
bruiloftszaal binnengaan. In de gelijkenis van Mattheüs 22 wordt hetzelfde beeld
van de bruiloft gebruikt en wordt duidelijk gezegd dat het onderzoekend oordeel
vóór de bruiloft plaatsvindt. Voor de bruiloft komt de koning binnen om na te
gaan of alle genodigden het bruiloftskleed - het smetteloze kleed van het
karakter, gewassen en wit gemaakt in het bloed des Lams (Matteüs 22:11;
Openbaring 7:14) - aan hebben.
Iedereen die gewogen en te licht bevonden is, wordt buitengeworpen, maar allen
die bij het onderzoek hun bruiloftskleed aan hebben, worden door God
aangenomen en waardig geacht tot zijn Koninkrijk te behoren en op zijn troon te
zitten. Dit karakteronderzoek, dat moet uitmaken wie gereed is om het
Koninkrijk Gods binnen te gaan, is het onderzoekend oordeel, dat de dienst in
het hemelse heiligdom afsluit.
Wanneer het onderzoekend oordeel ten einde is en het leven van allen die zich in
de loop der eeuwen volgelingen van Christus hebben genoemd, is onderzocht en
wanneer er een beslissing is gevallen, dan en niet eerder, zal er een einde komen
aan de genadetijd en zal de deur der genade worden gesloten. Een korte zin, En
die gereed waren, gingen met hem de bruiloftszaal binnen, en de deur werd
gesloten, beschrijft de tijd van het laatste optreden van Christus als onze
middelaar en het ogenblik dat het verlossingswerk ten behoeve van de mens zal
zijn voltooid.
Bij de dienst in het heiligdom op aarde, dat dus een afbeelding was van het
hemelse, kwam er een eind aan de diensten in het eerste deel wanneer de
hogepriester op de Grote Verzoendag in het heilige der heiligen binnenging. God
had uitdrukkelijk gezegd: Geen mens zal in de tent der samenkomst zijn,
wanneer hij daar binnengaat om in het heiligdom verzoening te doen, totdat hij
naar buiten komt (Leviticus 16:17).
Toen Christus dus het heilige der heiligen binnenging om het verzoeningswerk af
te sluiten, kwam er ook een eind aan zijn dienst in de eerste afdeling, maar op
het ogenblik dat er een eind was gekomen aan de dienst in het heilige, begon zijn
dienst in het heilige der heiligen. Wanneer de hogepriester op de Grote

Verzoendag het heilige verliet, kwam hij met het bloed van het zondoffer voor
God ten behoeve van alle Israëlieten die oprecht berouw hadden over hun
zonden. Christus had dus pas een deel van zijn hogepriesterlijk werk gedaan en
begon aan het tweede deel. Ook toen bleef Hij met zijn bloed pleiten voor de
Vader ten behoeve van zondaren.
De adventisten hebben dit onderwerp in 1844 niet begrepen. Toen het tijdstip
waarop ze Christus verwachtten voorbij was, dachten ze nog altijd dat zijn komst
nabij was en dat ze op een beslissend keerpunt waren gekomen. Ze waren ervan
overtuigd dat het hogepriesterlijk werk van Christus achter de rug was. Ze waren
van mening dat de Bijbel leert dat de genadetijd enige tijd voor de eigenlijke
komst van Christus op de wolken afloopt. Ze waren tot deze conclusie gekomen
op grond van de teksten die voorzeggen dat de mensen eens naar de deur der
genade zullen zoeken, erop zullen kloppen en roepen, maar tot hun ontzetting
zullen ontdekken dat de deur gesloten blijft. Ze vroegen zich af of de dag waarop
zij de wederkomst van Christus hadden verwacht niet het begin was van deze
tijd, die onmiddellijk aan Christus wederkomst moest voorafgaan. Ze hadden
hun oordeelsboodschap gebracht en vonden dat ze daarmee hun plicht hadden
gedaan. Ze voelden dan ook niet de minste neiging om nog iets te doen voor de
redding van zielen. Daar kwam nog bij dat de openlijke hemeltergende spot van
de ongelovigen volgens hen het zoveelste bewijs was dat Gods Geest was
teruggetrokken van degenen die zijn genade hadden verworpen. Al deze
elementen sterkten hen in de overtuiging dat de genadetijd ten einde was en dat
de deur der genade gesloten was, zoals zij het toen uitdrukten.
Maar toen zij het onderwerp van het heiligdom bestudeerden, begonnen ze alles
beter te begrijpen. Ze zagen toen in dat ze terecht geloofden dat het einde van de
2300 avonden en morgens in 1844 een belangrijk keerpunt was. De deur van
hoop en genade, waardoor men achttienhonderd jaar lang tot God kon gaan, was
inderdaad gesloten, maar er was een andere deur geopend. Men kreeg vergiffenis
door het bemiddelingswerk van Christus in het heilige der heiligen. Een deel van
zijn werk was nu afgesloten en Hij was aan een ander deel begonnen. Er was nog
altijd een ,,open deur naar het hemelse heiligdom, waar Christus zijn
hogepriesterlijk werk verrichtte ten behoeve van de zondaar.
Nu begreep men de betekenis van Christus woorden in de Openbaring. Het
waren woorden die juist bestemd waren voor de gemeente van deze tijd: Dit zegt
de Heilige, de Waarachtige, die de sleutel Davids heeft, die opent en niemand zal
sluiten, en Hij sluit en niemand opent. Ik weet uw werken; zie, Ik heb een

geopende deur voor uw aangezicht gegeven, die niemand kan sluiten.
(Openbaring 3:7,8).
Wie door het geloof Jezus volgt in Zijn verzoeningswerk zal de weldaden van
Christus bemiddeling ontvangen, maar wie het licht dat inzicht verschaft in dit
werk van de hand wijst, zal niets ontvangen. De Joden, die het licht verwierpen
dat God hun schonk bij Christus eerste komst en ook weigerden Hem als
Verlosser der wereld aan te nemen, konden geen vergiffenis krijgen door
Christus.
Toen Jezus na zijn hemelvaart met zijn eigen bloed in het hemelse heiligdom
ging om de zegeningen van zijn bemiddeling op de discipelen uit te storten,
werden de Joden in volslagen duisternis gelaten en bleven ze hun nutteloze
offers brengen. Er was een eind gekomen aan de schaduwdienst. De deur
waardoor de mensen vroeger tot God konden komen, was niet meer open.
De Joden wilden niet tot Hem komen op de enige manier die toen mogelijk was;
door zijn hogepriesterlijk werk in het hemelse heiligdom. Daarom hadden zij
geen contact met God. De deur was voor hen gesloten. Ze wisten niet dat
Christus het ware zondoffer en de enige middelaar was. Daarom konden ze de
zegeningen van zijn voorspraak onmogelijk ontvangen. De toestand van de
ongelovige Joden lijkt erg veel op die van de onverschillige en ongelovige
christenen; ze willen opzettelijk niets weten van het werk van onze barmhartige
Hogepriester. Bij de oudtestamentische heiligdomsdienst moesten alle Israëlieten
samenkomen rond het heiligdom en zich op de meest plechtige wijze voor God
verootmoedigen wanneer de hogepriester het heilige der heiligen binnenging,
opdat ze vergiffenis zouden krijgen en opdat ze niet zouden worden uitgesloten.
Het is in deze tijd, de tijd van het tegenbeeld van de Grote Verzoendag op aarde,
dan ook des te belangrijker dat wij het werk van onze Hogepriester begrijpen en
weten welke verplichtingen er op ons rusten. De mens kan de waarschuwingen
die God hem in zijn genade zendt niet ongestraft verwerpen. In de tijd van
Noach werd er een boodschap uit de hemel naar de aarde gezonden. De redding
van de mensen hing af van de manier waarop zij op die boodschap reageerden.
Toen ze die waarschuwingsboodschap hadden verworpen, werd Gods Geest van
hen weggenomen en verdronken ze in het water van de zondvloed. In de tijd van
Abraham wilde God niet langer pleiten met de schuldige inwoners van Sodom,
en allen - met uitzondering van Lot, zijn vrouw en zijn twee dochters - werden
verteerd door het vuur dat uit de hemel kwam. Zo was het ook in de tijd van
Christus.

Gods Zoon sprak tot de ongelovige Joden van zijn tijd: Zie uw huis wordt aan u
overgelaten. (Mattheüs 23:38). Dezelfde oneindige Macht zei met betrekking tot
degenen die in de eindtijd zouden leven en de liefde tot de waarheid niet
aanvaard hebben: Daarom zendt God hun een dwaling, die bewerkt dat zij de
leugen geloven, opdat allen worden geoordeeld, die de waarheid niet geloofd
hebben, doch een welgevallen hebben gehad in de ongerechtigheid. (2
Tessalonicenzen 2:10-12). Wanneer ze de leer van zijn Woord verwerpen, trekt
Hij zijn Geest terug en geeft hen over aan de dwalingen die zij liefhebben.
Maar Christus bemiddelt nog altijd tussen God en de mensen en zij die zoeken
zullen licht ontvangen. Hoewel de adventisten dit in het begin niet begrepen,
werd het hun later duidelijk toen ze de teksten die hun ware toestand beschreven
begonnen te begrijpen.
Toen het vastgestelde tijdstip in 1844 was verstreken, werden degenen die het
Adventgeloof hadden behouden zwaar op de proef gesteld. Hun enige troost in
die moeilijke tijd was het licht dat hun aandacht vestigde op het heiligdom in de
hemel. Sommigen geloofden niet meer in de vroegere berekening van de
profetische tijdperken en schreven de machtige invloed van de Heilige Geest, die
zich in de Adventbeweging had geopenbaard, toe aan menselijke of satanische
werking. Een andere groep bleef geloven dat God hen in het verleden had geleid.
Terwijl ze wachtten, waakten en baden om Gods wil te leren kennen, zagen ze
dat hun Hogepriester aan een andere dienst was begonnen. Ze verdiepten zich in
dit onderwerp en kregen ook meer inzicht in het afsluitingswerk van de
gemeente. Ze begonnen de boodschap van de eerste en tweede engel beter te
begrijpen en waren bereid de plechtige waarschuwingsboodschap van de derde
engel van Openbaring 14 voor zichzelf aan te nemen en haar ook aan de wereld
te brengen.

25 - Gods wet heilig en onveranderlijk
En de tempel Gods, die in de hemel is, ging open en de ark van zijn verbond
werd zichtbaar in zijn tempel. (Openbaring 11:19). De ark van Gods verbond
staat in het heilige der heiligen, de tweede afdeling van het heiligdom. Bij de
dienst in het heiligdom op aarde, dat een afbeelding van de hemelse dingen was,
werd dit tweede deel alleen op de Grote Verzoendag geopend om het heiligdom
te reinigen.
De aankondiging dat de tempel Gods open ging en de ark van zijn verbond
zichtbaar werd, wijst dus op het opengaan van het heilige der heiligen in de
hemel in 1844, toen Christus daar binnenging om het verzoeningswerk af te
sluiten. De gelovigen die hun Hogepriester volgden toen Hij zijn dienst in het
heilige der heiligen aanving, zagen de ark van zijn verbond. Nadat zij zich in het
onderwerp van het heiligdom hadden verdiept, kwamen ze tot het inzicht dat
Christus met een andere dienst was begonnen. Ze zagen Hem voor Gods ark
waar Hij met zijn eigen bloed pleitte voor zondaren.
In de ark van de tabernakel op aarde waren er twee stenen tafelen waarop de
geboden van Gods wet waren geschreven. De ark was slechts een bewaarplaats
voor de tafelen der wet en ontleende zijn waarde en heiligheid aan de
aanwezigheid van Gods geboden. Toen de tempel Gods in de hemel open ging,
werd de ark van zijn verbond zichtbaar. In het heilige der heiligen van het
hemelse heiligdom wordt Gods wet, die door God zelf op de Sinaï werd
uitgesproken bij donderslagen en bliksemstralen en met zijn eigen vinger in de
stenen tafelen werd gegrift, ook in een ark bewaard.
De wet in de tempel Gods is het model, en de geboden die in de stenen tafelen
zijn gegrift en door Mozes in zijn vijf boeken zijn opgetekend, zijn een
authentiek afschrift. Zij die dit belangrijk punt begrepen, kwamen tot het inzicht
dat Gods wet heilig en onveranderlijk is. Zij begrepen de betekenis van Christus
woorden beter dan ooit tevoren: Voorwaar, Ik zeg u: Eer de hemel en de aarde
vergaat, zal er niet één jota of één tittel vergaan van de wet (Matteüs 5:18).
Daar Gods wet een openbaring is van zijn wil en de uitdrukking van zijn
karakter, moet zij eeuwig blijven bestaan als een getrouwe getuige in de hemel.
Geen enkel gebod is ingetrokken, geen jota of tittel is veranderd. De dichter van

de psalmen zegt: Voor eeuwig, o HERE, houdt uw woord stand in de hemelen.
Betrouwbaar zijn al zijn bevelen, vastgesteld voor immer en altoos (Psalm
119:89; 111:7,8).
Het vierde gebod is het hart van de Tien Geboden: Gedenk de sabbatdag, dat gij
die heiligt; zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen; maar de zevende dag
is de sabbat van de HERE, uw God; dan zult gij geen werk doen, gij noch uw
zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw
vee, noch de vreemdeling die in uw steden woont. Want in zes dagen heeft de
HERE de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en Hij rustte op
de zevende dag; daarom zegende de HERE de sabbatdag en heiligde die (Exodus
20:8-11).
Gods Geest beïnvloedde degenen die zijn Woord onderzochten. Ze kwamen tot
de vaststelling dat zij dit gebod hadden overtreden zonder dat ze het hadden
beseft, omdat ze de rustdag die de Schepper had ingesteld niet heiligden. Ze
gingen na waarom men eigenlijk de eerste dag van de week vierde in plaats van
de dag die God had geheiligd. In de Bijbel konden ze geen enkel bewijs vinden
voor de afschaffing van het vierde gebod of voor de verandering van de sabbat.
De zegen die in den beginne aan de zevende dag was verbonden, was nooit
ingetrokken. Ze hadden er oprecht naar gestreefd Gods wil te leren kennen en
probeerden er ook naar te leven. Daarom hadden ze er spijt van toen het tot hen
doordrong dat zij Gods wet hadden overtreden. Door de heiliging van Gods
sabbat bewezen ze dat ze Hem trouw waren.
Men deed van alles om hun geloof te schokken. Iedereen begreep natuurlijk dat
als het heiligdom op aarde een afbeelding was van het heiligdom in de hemel, de
wet in de ark van het heiligdom op aarde ook een getrouw afschrift van de wet in
de ark in de hemel moest zijn.
Als men geloofde dat er een heiligdom in de hemel is, moest men ook de eisen
van Gods wet en de heiliging van de sabbat van het vierde gebod erkennen. Dit
verklaart waarom men zo fel gekant was tegen de systematische uitleg van de
Schrift, die het hogepriesterlijk werk van Christus in het hemelse heiligdom
duidelijk aantoonde. De mensen probeerden de deur te sluiten die God had
geopend en ze wilden de deur openen die Hij had gesloten. Maar Hij die opent
en niemand zal sluiten, en (...) sluit en niemand opent had gezegd: Ik heb een
geopende deur voor uw aangezicht gegeven, die niemand kan sluiten
(Openbaring 3:7,8).

Christus had de deur, of de dienst in het heilige der heiligen, geopend. Dankzij
het licht dat door die geopende deur van het heiligdom in de hemel scheen,
ontdekte men dat het vierde gebod een onderdeel is van de wet die in het
heiligdom wordt bewaard. Wat God had ingesteld kon door geen mens worden
afgeschaft.
De gelovigen die het verzoeningswerk van Christus en de onveranderlijkheid
van Gods wet hadden aangenomen, kwamen tot de vaststelling dat dit dezelfde
punten waren die ook in Openbaring 14 voorkomen. In dit hoofdstuk gaf God
een drievoudige waarschuwing (Zie Aanhangsel onder Een drievoudige
Boodschap) om de mensen op Christus wederkomst voor te bereiden.
De uitspraak: De ure van zijn oordeel is gekomen wijst op de afsluiting van
Christus verzoeningswerk voor de verlossing van de mens. Deze waarheid moet
tot het einde van Christus middelaarschap en zijn terugkeer worden verkondigd.
Het onderzoekend oordeel dat in 1844 begon, gaat door tot er een beslissing is
gevallen over het lot van allen, zowel de levenden als de doden. Daarom zal het
tot het einde van de genadetijd worden voortgezet. De boodschap moet de
mensen voorbereiden op het oordeel en waarschuwt hen daarom: Vreest God en
geeft Hem eer (...) en aanbidt Hem, die de hemel en de aarde, en de zee en de
waterbronnen gemaakt heeft.
Het gevolg van de aanvaarding van deze boodschappen wordt uitgedrukt door de
woorden: Hier blijkt de volharding der heiligen, die de geboden Gods en het
geloof in Jezus bewaren. Willen de mensen gereed zijn voor het oordeel, dan
moeten ze Gods wet onderhouden. Die wet zal in het oordeel de maatstaf voor
het karakter zijn. De apostel Paulus zegt: Allen, die onder de wet gezondigd
hebben, zullen door de wet geoordeeld worden... ten dage, dat God het in de
mensen verborgene oordeelt volgens mijn evangelie, door Christus Jezus. En hij
zegt ook: De daders der wet zullen gerechtvaardigd worden (Romeinen 2:12-16).
Geloof is een noodzakelijke vereiste om Gods wet te onderhouden, want zonder
geloof is het onmogelijk (Hem) welgevallig te zijn. En al wat niet uit geloof is, is
zonde (Hebreeën 11:6; Romeinen 14:23). De eerste engel roept de mensen op
om God te vrezen en Hem eer te geven, Hem te aanbidden als Schepper van
hemel en aarde. Om dit te kunnen doen, moeten wij zijn wet gehoorzamen. De
prediker zegt: Vrees God en onderhoud zijn geboden, want dit geldt voor alle
mensen (Prediker 12:13). Men kan God niet welgevallig zijn als men Hem
aanbidt zonder zijn geboden te gehoorzamen. Want dit is de liefde Gods, dat wij

zijn geboden bewaren. Wie zijn oor afwendt van het horen der wet, diens gebed
zelfs is een gruwel (1 Johannes 5:3; Spreuken 28:9).
We moeten God dienen omdat Hij de Schepper is en omdat alle andere levende
wezens hun bestaan aan Hem te danken hebben. Wanneer de Bijbel zegt dat we
God moeten eren en aanbidden in plaats van de goden van de heidenen, wordt de
scheppingsmacht als argument gebruikt. Want alle goden der volken zijn
afgoden, maar de HERE heeft de hemel gemaakt (Psalm 96:5).
Met wie dan wilt gij Mij vergelijken, dat Ik hem zou gelijk zijn? zegt de Heilige.
Heft uw ogen naar omhoog en ziet; wie heeft dit alles geschapen? Want zo zegt
de Here, die de hemelen geschapen heeft - die de aarde geformeerd en haar
gemaakt heeft... Ik ben de HERE en er is geen ander (Jesaja 40:25,26;45:18). De
dichter van de psalmen zegt: Erkent, dat de HERE God is; Hij heeft ons
gemaakt, en Hem behoren wij toe. Treedt toe, laten wij ons nederwerpen en ons
buigen, knielen voor de HERE, onze Maker (Psalm 100:3; 95:6). De heilige
wezens, die God in de hemel dienen, motiveren hun aanbidding met de woorden:
Gij, onze Here en God, zijt waardig te ontvangen de heerlijkheid, de eer en de
macht; want Gij hebt alles geschapen (Openbaring 4:11).
In Openbaring 14 worden de mensen opgeroepen de Schepper te aanbidden en
de profetie wijst op het bestaan van een groep mensen die dankzij de
drievoudige boodschap de geboden Gods bewaren. Een van deze geboden
verwijst rechtstreeks naar God als de Schepper. Het vierde gebod luidt: Maar de
zevende dag is de sabbat van de HERE, uw God;... Want in zes dagen heeft de
HERE de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en Hij rustte op
de zevende dag; daarom zegende de HERE de sabbatdag en heiligde die (Exodus
20:10,11).
Over de sabbat zegt de Here ook: Deze zullen een teken zijn tussen Mij en u,
opdat gij weet, dat Ik, de HERE, uw God ben (Ezechiël 20:20). Want in zes
dagen heeft de HERE de hemel en de aarde gemaakt, en op de zevende dag heeft
Hij gerust en adem geschept (Exodus 31:17).
Het belang van de sabbat als het gedenkteken van de Schepping ligt in het feit
dat het ons altijd aan de ware reden van onze godsaanbidding herinnert; God is
de Schepper en wij zijn zn schepselen. De sabbat is daarom het fundament van
onze aanbidding, want geen enkele andere inzetting leert ons deze belangrijke
waarheid zo duidelijk. De ware reden voor de aanbidding van God - niet alleen

van onze aanbidding op de zevende dag, maar van elke aanbidding - ligt in het
verschil tussen de Schepper en zijn schepselen. Dit belangrijk punt kan nooit
verouderen en mag nooit uit het oog worden verloren (J.N. Andrews, History of
the Sabbath, ch.27).
God heeft de sabbat in het paradijs ingesteld om de mensen altijd aan deze
waarheid te herinneren. Zolang wij God moeten dienen omdat Hij onze Schepper
is, net zolang zal de sabbat ook het symbool en gedenkteken daarvan zijn. Als
alle mensen altijd de sabbat hadden gevierd, zouden zij hun Schepper ook altijd
hebben aanbeden en zouden er nooit afgodendienaars, godloochenaars of
ongelovigen zijn geweest. Het heiligen van de sabbat is een teken van trouw aan
de ware God, Hij die de hemel en de aarde en de zee en de waterbronnen
gemaakt heeft. Het is dan ook logisch dat de boodschap die de mensen leert dat
ze God moeten aanbidden en zijn geboden moeten onderhouden vooral de
nadruk zal leggen op het houden van het vierde gebod. De derde engel wijst op
de tegenstelling tussen degenen die de geboden Gods en het geloof in Jezus
bewaren, en een andere groep. Er wordt een ernstige en verschrikkelijke
waarschuwing tegen hun dwalingen uitgesproken: Indien iemand het beest en
zijn beeld aanbidt en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt,
die zal ook drinken van de wijn van Gods gramschap (Openbaring 14:9,10). Wil
men deze boodschap goed begrijpen dan moet men de symbolen juist
interpreteren. Wat stellen het beest, het beeld en het merkteken voor?
De profetie waarin men deze symbolen vindt, begint bij Openbaring 12, met de
draak die Christus bij zijn geboorte wilde verslinden. In vers 9 van dit hoofdstuk
lezen we dat de draak Satan voorstelt; hij spoorde Herodes aan om Christus te
doden. Maar het belangrijkste middel dat Satan in de eerste eeuwen gebruikte
om oorlog tegen Christus en zijn volk te voeren was het Romeinse rijk, waarin
het heidendom de overheersende godsdienst was. De draak stelt dus in de eerste
plaats Satan voor, maar is in de tweede plaats ook het symbool van het heidense
Rome.
In hoofdstuk 13 (vers 1-10) wordt een ander beest, een luipaard gelijk,
beschreven. En de draak gaf hem zijn kracht en zijn troon en grote macht. De
meeste protestanten geloven dat dit symbool het pausdom voorstelt, dat beslag
heeft gelegd op de troon en de macht van het oude Romeinse rijk. Johannes zegt
over het beest, een luipaard gelijk:
En hem werd een mond gegeven, die grote woorden en godslastering spreekt...

En (het beest) opende zijn mond tot lasteringen tegen God, om zijn naam te
lasteren en zijn tent en hen, die in de hemel wonen. En hem werd gegeven om
tegen de heiligen oorlog te voeren en hen te overwinnen; en hem werd macht
gegeven over elke stam en natie en taal en volk. Deze profetie, die bijna gelijk is
aan de beschrijving van de kleine horen van Daniël 7, heeft ontegensprekelijk
betrekking op het pausdom.
En hem werd macht gegeven dit tweeënveertig maanden lang te doen. De
profeet zegt ook: En (ik zag) een van zijn koppen als ten dode gewond; en:
Indien iemand met het zwaard zal doden, dan moet hij zelf met het zwaard
gedood worden. De tweeënveertig maanden komen overeen met een tijd en
tijden en een halve tijd - drieëneenhalf jaar - of de 1260 dagen van Daniël 7; de
tijd waarin het pausdom Gods volk zou verdrukken. In de vorige hoofdstukken
hebben we al aangetoond dat deze periode begon met de opperheerschappij van
de paus in 538 na Chr. en eindigde in 1798. In dat jaar werd de paus door het
Franse leger gevangen genomen, ontving het pausdom de dodelijke wonde en
ging de profetie indien iemand in gevangenschap voert, dan gaat hij in
gevangenschap in vervulling. Dan wordt een nieuw symbool gebruikt. De
profeet zegt: En ik zag een ander beest opkomen uit de aarde en het had twee
horens als die van het Lam (Openbaring 13:11). Zowel het uiterlijk van het beest
als de manier waarop het ten tonele verschijnt, tonen aan dat het land dat erdoor
wordt voorgesteld anders is dan de andere landen die door de voorgaande
symbolen worden voorgesteld. De grote wereldrijken werden door de profeet
Daniël voorgesteld door roofdieren die uit de zee opstegen toen de vier winden
des hemels de grote zee in beroering brachten (Daniël 7:2).
In Openbaring 17 zegt een engel: De wateren, die gij zaagt (...) zijn natiën en
menigten en volken en talen (Openbaring 17:15). Winden zijn het symbool van
strijd. De vier winden des hemels, die de grote zee in beroering brengen, zijn de
bloedige veroveringen en revoluties waardoor deze rijken aan de macht zijn
gekomen.
Maar de profeet zag in zijn visioen het beest dat twee horens had als die van het
Lam uit de aarde opkomen. Het land dat aan deze symbolen beantwoordt, zal
geen andere rijken overwinnen om zijn eigen heerschappij te vestigen, maar
moet opkomen in een nog onbewoond gebied en moet zich geleidelijk en
vreedzaam ontwikkelen.
Het kon dus onmogelijk verrijzen uit de tegen elkaar strijdende mensenmassas

van de Oude Wereld, de onstuimige zee van natiën en menigten en volken en
talen. Het moet dus op het westelijk halfrond worden gezocht.
Welk land van de Nieuwe Wereld verrees omstreeks 1798 en beloofde machtig
en groot te worden, terwijl het de aandacht van de wereld trok? De verklaring
van de symbolen is boven elke twijfel verheven. Eén land, en maar één,
beantwoordt aan de kenmerken die in deze profetie worden gegeven. Dit land is
onmiskenbaar de Verenigde Staten van Amerika. Steeds weer hebben sprekers
en historici bij de beschrijving van de opkomst en groei van Amerika onbewust
de gedachten en bijna dezelfde woorden als de geïnspireerde schrijver gebruikt.
Johannes zag het beest opkomen uit de aarde en volgens de bijbelvertalers
betekent het woord dat in onze vertaling wordt weergegeven door opkomen
letterlijk opgroeien of opschieten als een plant.
Zoals we hebben gezien, moest het volk opkomen in een onbewoond gebied.
Een vooraanstaand auteur beschrijft de opkomst van de Verenigde Staten als
volgt: Het geheimenis van hun opkomst uit het niet en zegt: Als een zaadje dat in
stilte groeit, zijn wij uitgegroeid tot een wereldrijk (G.A.Townsend, The New
World Compared With the Old, p. 462). Een Europees tijdschrift beschouwde de
Verenigde Staten in 1850 als een fantastische wereldmacht die aan het opkomen
was en te midden van de stilte der aarde dagelijks in kracht en macht toenam
(Dublin Nation). Edward Everett zei in een toespraak over de Pelgrim Fathers:
Zocht de kleine gemeente van Leiden naar een afgelegen plek, die onbekend en
verlaten was en daarom ook veilig en ongevaarlijk, waar ze gewetensvrijheid
hadden? Kijk maar naar de uitgestrekte gebieden waar ze in hun vreedzame
verovering... de kruisbanier hebben gedragen! (Toespraak gehouden te
Plymouth, Massachusetts, 22 december 1824, p. 11).
En het had twee horens als die van het Lam. De horens als die van het Lam
wijzen op de jeugdigheid, onschuld en tederheid: De juiste beschrijving van het
karakter van de Verenigde Staten toen ze in 1798 opkwamen, zoals de profeet
had gezegd. Onder de eerste christelijke ballingen die naar Amerika vluchtten
om te ontsnappen aan verdrukking door de kroon en aan de onverdraagzaamheid
van de geestelijkheid, waren er velen die een staat wilden stichten op de brede
basis van burgerrechten en godsdienstvrijheid. Hun opvattingen werden
uitgewerkt in de Amerikaanse Onafhankelijkheidsverklaring, die de belangrijke
waarheid onderstreept dat alle mensen gelijk geschapen zijn en begiftigd zijn
met het onvervreemdbare recht op leven, vrijheid en geluk. De Amerikaanse
Grondwet erkent het recht op zelfbestuur en bepaalt dat de wetten moeten

worden gemaakt door de vertegenwoordigers van het volk. De Grondwet erkent
ook het recht op godsdienstvrijheid; iedereen heeft het recht om zijn God te
dienen volgens zijn eigen geweten. De republikeinse staatsvorm en het
protestantisme werden de grondbeginselen van het Amerikaanse volk. Deze
beginselen verklaren zijn kracht en welvaart. De verdrukten en vervolgden uit de
hele christelijke wereld kwamen met hoop en optimisme naar dit land. Miljoenen
zijn de zeeën overgestoken en de Verenigde Staten behoren nu tot de machtigste
landen ter wereld.
Maar het beest met de horens als die van het Lam sprak als de draak. En oefent
al de macht van het eerste beest voor diens ogen uit. En het bewerkt, dat de aarde
en zij, die daarop wonen, het eerste beest zullen aanbidden, welks dodelijke
wond genezen was... En het zegt tot hen, die op de aarde wonen, dat zij een
beeld moeten maken voor het beest, dat de wond van het zwaard had en (weer)
levend geworden is. (Openbaring 13:11-14).
De lamshorens en het spreken als de draak onderstrepen de opvallende
tegenstelling tussen hetgeen dit land zegt en wat het in de praktijk doet. Het
spreken van een land is de werking van zijn wetgevende en rechterlijke macht.
Bij de uitoefening daarvan zal het de liberale en vredelievende beginselen die het
voor zijn beleid had aangenomen met voeten treden. De uitspraak dat het lam zal
spreken als de draak en al de macht van het eerste beest voor diens ogen zal
uitoefenen wijst duidelijk op het ontstaan van onverdraagzaamheid en
vervolging - de kenmerken van de volken die worden voorgesteld door de draak
en het beest dat op een luipaard lijkt. De uitspraak dat het beest met de twee
horens bewerkt, dat de aarde en zij, die daarop wonen, het eerste beest zullen
aanbidden, betekent dat de macht van dit volk zo zal worden uitgeoefend dat het
iets verplicht zal stellen, waardoor er hulde wordt gebracht aan het pausdom.
Dit zal lijnrecht indruisen tegen de principes van deze regering, tegen de geest
van haar vrije instellingen, tegen de duidelijk en plechtige uitspraken van de
Amerikaanse Onafhankelijkheidsverklaring en tegen de Amerikaanse Grondwet.
De stichters van de natie hebben er wijselijk voor gezorgd dat de kerk geen
wereldlijke macht kan uitoefenen, want dat leidt onvermijdelijk tot
onverdraagzaamheid en vervolging.
De Grondwet bepaalt dat het Congres geen wet mag maken die de officiële
erkenning van een godsdienst beoogt of de vrije uitoefening daarvan verbiedt, en
stipuleert ook dat iemands godsdienstige overtuiging geen rol mag spelen bij zijn

benoeming in een openbaar ambt in de Verenigde Staten. Alleen door een
flagrante schending van deze waarborgen voor de vrijheid van elke burger kan
de burgerlijke overheid haar onderdanen dwingen een bepaalde godsdienstige
inzetting na te leven. Zon inconsequente houding is even grotesk als het
symbool; het beest met horens als die van het Lam is slechts in schijn rein, zacht
en onschuldig. In werkelijkheid spreekt het als de draak.
En het zegt tot hen, die op de aarde wonen, dat zij een beeld moeten maken voor
het beest. In deze tekst is er duidelijk sprake van een regeringsvorm waarvan de
wetgevende macht bij het volk berust. Uit deze tekst blijkt ook dat de Verenigde
Staten aan deze profetie beantwoorden. Wat betekent dan het beeld van het beest
en hoe zal het worden gemaakt? Het beeld wordt gemaakt door het beest met de
twee horens en het is een beeld voor het beest. Het wordt ook wel het beeld van
het beest genoemd. Willen we dus weten wat het beeld is en hoe het zal worden
gemaakt, dan moeten we de kenmerken van het beest zelf - het pausdom bestuderen.
Toen de eerste gemeente afvallig werd omdat velen van de eenvoud van het
evangelie waren afgeweken en heidense riten en gebruiken overnamen, trok
Gods Geest zich terug.
De kerkelijke leiders wilden het geweten van de mensen beheersen en zochten
steun bij de wereldlijke overheid. Zo ontstond het pausdom: De kerk beheerste
de wereldlijke macht en gebruikte haar om haar eigen doelstellingen te
bevorderen. Ze deed dit vooral om zogenaamde ketterijen te bestraffen. De
Verenigde Staten zullen een beeld voor het beest kunnen maken wanneer de
Kerk de Staat zodanig onder controle heeft dat ze de Staat kan gebruiken om
haar eigen doelstellingen te verwezenlijken. Telkens wanneer de kerk
wereldlijke macht kreeg, gebruikte ze die om andersdenkenden te straffen.
De protestantse kerken die het voorbeeld van Rome hebben gevolgd en
betrekkingen met de overheid hebben aangeknoopt, hebben de gewetensvrijheid
ook willen beperken. Een voorbeeld hiervan is de langdurige vervolging van
degenen die zich van de Anglicaanse kerk hadden afgescheiden.
In de zestiende en zeventiende eeuw werden duizenden zogenaamde
nonconformistische (= afgescheiden) predikanten gedwongen hun kerken te
verlaten. Zowel de predikanten als hun kerkleden kregen een geldboete, werden
gevangen genomen en gefolterd of stierven als martelaren.

Het was afval die de vroeg christelijke kerk ertoe leidde om de hulp van de
burgerlijke overheid in te roepen. Uit deze verhouding is het pausdom, het beest,
ontstaan. Paulus zei: Eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid
zich openbaren (2 Tessalonicenzen 2:3). Op dezelfde wijze zal de afval in de
gemeente de weg bereiden voor het beeld van het beest.
De Bijbel leert dat de afval die er zal heersen voor de wederkomst van Christus
veel gemeen zal hebben met de afval in de eerste eeuwen. Weet wel, dat er in de
laatste dagen zware tijden zullen komen; want de mensen zullen zelfzuchtig zijn,
geldgierig, pochers, vermetel, kwaadsprekers aan hun ouders ongehoorzaam,
ondankbaar, onheilig, liefdeloos, trouweloos, lasteraars, onmatig, onhandelbaar,
afkerig van het goede, verraderlijk, roekeloos, opgeblazen, met meer liefde voor
genot dan voor God, die met een schijn van godsvrucht de kracht daarvan
verloochend hebben (2 Timoteüs 3:1-5).
Maar de Geest zegt nadrukkelijk, dat in latere tijden sommigen zullen afvallen
van het geloof, doordat zij dwaalgeesten en leringen van boze geesten volgen (1
Timoteüs 4:1). Satan zal werken met allerlei krachten, tekenen en bedrieglijke
wonderen, en met allerlei verlokkende ongerechtigheid, voor hen, die verloren
gaan, omdat zij de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben, waardoor zij
hadden kunnen behouden worden. En daarom zendt God hun een dwaling, die
bewerkt, dat zij de leugen geloven (2 Tessalonicenzen 2:9-11). Wanneer dit
geestelijk dieptepunt zal zijn bereikt, zullen dezelfde resultaten te zien zijn als in
de eerste eeuwen. De sterk uiteenlopende geloofsopvattingen in de verschillende
protestantse kerken worden door velen beschouwd als het doorslaggevende
bewijs dat er nooit een poging zal worden gedaan om tot een gedwongen
eenheid te komen. Maar in de protestantse kerken is er al jaren een sterke
stroming om tot een eenheid te komen op grond van gemeenschappelijke
geloofspunten. Om tot zon eenheid te komen moet men onvermijdelijk afzien
van elke discussie over punten waar niet iedereen het over eens is, hoe belangrijk
deze punten vanuit bijbels oogpunt ook mogen zijn.
Charles Beecher zei in een preek in 1846 dat de predikanten van de protestantse
kerken, van laag tot hoog, niet alleen vreselijk bang zijn voor de mensen, maar
ook, leven, zich bewegen en ademen, in een door en door corrupte sfeer en ieder
ogenblik een beroep moeten doen op hun laagste instincten om de waarheid te
verzwijgen en de knieën te buigen voor de macht van de afval. Is dit ook niet het
geval geweest met Rome? Gaan we niet dezelfde weg op? Wat staat ons in de

nabije toekomst nog te wachten? Nog een oecumenisch concilie! Een
wereldraad! Een evangelische alliantie en een oecumenische geloofsbelijdenis!
(Preek over The Bible a Sufficient Creed, gehouden te Fort Wayne, Indiana, 22
februari 1846).
Wanneer we zover zijn, hoeft er in het streven naar eenheid onder de kerken nog
maar één stap te worden gezet om tot de uitoefening van dwang over te gaan.
Wanneer de belangrijkste kerken van de Verenigde Staten een eenheid vormen
op grond van hun gemeenschappelijke geloofspunten en de Staat zullen
beïnvloeden om hun bepalingen uit te voeren en hun instellingen te steunen, zal
het protestantse Amerika een beeld van het pausdom hebben gemaakt en zullen
er onvermijdelijk burgerlijke straffen worden opgelegd aan mensen die er een
andere mening op na houden.
Het beest met de twee lamshorens maakt (= beveelt), dat aan allen, de kleinen en
de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven
wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, (en) dat niemand kan kopen of
verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn
naam heeft (Openbaring 13:16,17).
De waarschuwing van de derde engel luidt: Indien iemand het beest en zijn beeld
aanbidt en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt, die zal ook
drinken van de wijn van Gods gramschap. Het beest van deze tekst, wiens
aanbidding door het beest met de twee horens wordt opgelegd, is het eerste
beest, een luipaard gelijk, van Openbaring 13 en stelt het pausdom voor. Het
beeld van het beest stelt het afvallige protestantisme voor, dat zal ontstaan
wanneer de protestantse kerken de hulp van de burgerlijke overheid zullen
inroepen om hun leer aan anderen op te leggen. Het merkteken van het beest
moet nu nog nader worden bepaald. Na de waarschuwing tegen de aanbidding
van het beest en van zijn beeld zegt de profeet: Hier blijkt de volharding der
heiligen, die de geboden Gods en het geloof in Jezus bewaren. Aangezien de
heiligen die Gods geboden bewaren worden geplaatst tegenover degenen die het
beest en zijn beeld aanbidden en zijn merkteken ontvangen, is het logisch dat het
onderhouden van Gods wet enerzijds en de overtreding daarvan anderzijds, de
scheidingslijn zal vormen tussen degenen die God aanbidden en zij die het beeld
aanbidden.
Het overtreden van Gods geboden is het speciale kenmerk van het beest en dus

ook van zijn beeld. Daniël zegt over de kleine horen, het pausdom, het volgende:
Hij zal er op uit zijn tijden en wet te veranderen (Daniël 7:25). Paulus noemde
dezelfde macht de mens der wetteloosheid (...) die zich verheft tegen al wat God
of voorwerp van verering heet. De ene profetie vult de andere aan. Het pausdom
kon zich alleen boven God verheffen door Gods wet te veranderen. Als men
weet dat Gods wet is veranderd en men houdt zich toch aan de gewijzigde vorm,
bewijst men de hoogste eer aan de macht die de verandering heeft ingesteld.
Gehoorzaamheid aan pauselijke wetten is een bewijs van trouw aan de paus, in
plaats van aan God.
Het pausdom heeft Gods wet willen veranderen. Het tweede gebod, dat het
aanbidden van gesneden beelden verbiedt, is uit de wet geschrapt en het vierde
gebod is zo veranderd dat het de viering van de eerste dag in plaats van de ware
sabbat voorschrijft. Maar pausgezinden beweren dat het tweede gebod is
weggelaten omdat het niet nodig is, daar het in het eerste gebod besloten ligt en
dat zij de wet uitleggen zoals God het bedoelt. Dit kan dus niet de verandering
zijn die de profeet heeft voorzegd. Er is sprake van een opzettelijke,
weloverwogen verandering: Hij zal er op uit zijn tijden en wet te veranderen (Hij
zal menen - Statenvertaling).
De verandering van het vierde gebod beantwoordt precies aan deze profetie. Om
deze verandering te rechtvaardigen wordt er uitsluitend een beroep gedaan op
het gezag van de kerk. In dit geval verheft de pauselijke macht zich openlijk
boven God.
Terwijl de gelovigen die God dienen zich zullen onderscheiden door hun stipte
naleving van het vierde gebod - het teken van Gods scheppingsmacht en van zijn
recht op eerbied - zullen degenen die het beest aanbidden opvallen door hun
pogingen om het gedenkteken van de Schepper af te breken om de inzetting van
Rome te verheerlijken. Het pausdom liet zijn arrogante uitspraken voor het eerst
horen naar aanleiding van de zondagsheiliging (zie aanhangsel onder Suprematie
van de Bisschoppen van Rome).
Toen het pausdom voor de eerste keer een beroep deed op de Staat was het om
de viering van de zondag als de dag des Heren op te dringen. Maar de Bijbel
zegt dat de zevende dag en niet de eerste dag de dag des Heren is. Christus zei:
Alzo is de Zoon des mensen Heer ook over de sabbat. Het vierde gebod luidt: De
zevende dag is de sabbat van de HERE, uw God. Bij monde van de profeet
Jesaja noemde God de sabbat: De heilige dag des HEREN (Marcus 2:28; Jesaja

58:13).
Het zo dikwijls aangevoerde argument dat Christus de sabbat heeft veranderd,
wordt door Christus eigen woorden weerlegd. In de bergrede zei Hij: Meent niet,
dat Ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen
om te ontbinden, maar om te vervullen. Want voorwaar, Ik zeg u: Eer de hemel
en de aarde vergaat, zal er niet één jota of één tittel vergaan van de wet, eer alles
zal zijn geschied. Wie dan een van de kleinste deze geboden ontbindt en de
mensen zo leert, zal zeer klein heten in het Koninkrijk der hemelen; doch wie ze
doet en leert, die zal groot heten in het Koninkrijk der hemelen. (Mattheüs 5:1719). De protestanten geven toe dat er geen enkele tekst in de Bijbel is te vinden
waarmee men de verandering van de sabbat kan rechtvaardigen. Dit blijkt
duidelijk uit de publikatie van de American Tract Society and the American
Sunday School Union (Amerikaanse Traktaat Genootschap en de Amerikaanse
Zondagsschool Unie). Een van deze werken geeft toe dat er in het Nieuwe
Testament geen enkel uitdrukkelijk gebod is dat de viering van de sabbat
(bedoeld is; zondag, de eerste dag van de week) oplegt (George Elliot, The
Abiding Sabbath, p. 184).
Een ander werk zegt: Tot aan de dood van Christus is er in die dag geen
verandering gekomen en voor zover wij uit de teksten kunnen opmaken, hebben
zij (de apostelen) geen uitdrukkelijk bevel gegeven waardoor de sabbat van de
zevende dag vervallen wordt verklaard en de viering daarvan naar de eerste dag
van de week wordt verschoven (A.E.Waffle, The Lords Day, pp. 186-188).
De rooms-katholieken geven toe dat de verandering van de sabbat is gebeurd op
gezag van de rooms-katholieke kerk en beweren dat de protestanten door de
viering van de zondag dat gezag ook erkennen. In de Catholic Catechism of
Christian Religion lezen we de volgende verklaring in antwoord op de vraag
welke dag men eigenlijk moet heiligen als men het vierde gebod wil
onderhouden: In het Oude Testament moest men de zaterdag heiligen, maar de
kerk heeft, door Christus daartoe bevolen en door de Heilige Geest geleid, de
zaterdag vervangen door de zondag. Daarom heiligen wij nu de eerste en niet de
zevende dag. De zondag is nu de dag des Heren.
Volgens rooms-katholieke schrijvers blijkt het gezag van de rooms-katholieke
kerk uit de verandering van de sabbat en het instellen van de zondag, waar
protestanten nu mee akkoord gaan;... want door het vieren van de zondag
erkennen zij dat de kerk het recht heeft feestdagen in te stellen en het niet-vieren

daarvan als zonde te beschouwen. (Henry Tuberville, An Abridgement of the
Christian Doctrine, p. 58).
Is de verandering van de sabbat dan niet het teken, het merkteken van het gezag
van de rooms-katholieke kerk, met andere woorden het merkteken van het beest?
De rooms-katholieke kerk heeft haar aanspraak op suprematie niet laten varen.
Wanneer de wereld en de protestantse kerken een rustdag erkennen die zij heeft
ingesteld, terwijl ze de sabbat van de Bijbel verwerpen, zijn ze het eigenlijk eens
met haar onrechtmatige aanspraak.
Als ze zich op het gezag van de overlevering en van de kerkvaders beroepen,
loochenen ze het beginsel dat het protestantisme van Rome scheidt - namelijk
dat de Bijbel en de Bijbel alleen de maatstaf is voor de protestant.
De rooms-katholieken weten dat de protestanten zichzelf misleiden en
opzettelijk hun ogen sluiten voor feiten die zo voor de hand liggen. Wanneer de
beweging die de zondagsviering verplicht wil stellen meer terrein wint, zullen de
rooms-katholieken zich in de handen wrijven omdat alle protestanten zich
uiteindelijk onder de banier van Rome zullen scharen. Rooms-katholieken
zeggen dat de zondagsheiliging van de protestanten een eer is die zij aan het
gezag van de (rooms-katholieke) kerk bewijzen (Mgr. Segur, Plain Talk About
the Protestantism of Today, p. 213). Als de protestantse kerken de
zondagsviering opleggen, zetten ze de mensen er toe aan het pausdom - het beest
- te aanbidden. Wie de eisen van het vierde gebod kent en de valse in plaats van
de ware sabbat wil heiligen, bewijst daarmee eer aan de macht die de valse
sabbat heeft ingesteld. Maar juist omdat de kerken de wereldlijke macht
gebruiken om een godsdienstige inzetting op te leggen, zullen ze zelf een beeld
voor het beest maken. De verplichting om in de Verenigde Staten de zondag te
heiligen, zal dus neerkomen op een verplichting om het beest en zijn beeld te
aanbidden.
Christenen hebben vroeger de zondag gevierd omdat ze dachten dat zij de sabbat
van de Bijbel heiligden. Er zijn op dit ogenblik in alle kerken - de roomskatholieke kerk niet uitgezonderd - oprechte christenen die geloven dat de
zondag de sabbat van het vierde gebod is. God aanvaardt hun oprechtheid en
eerlijkheid. Maar wanneer de zondagsheiliging wettelijk zal worden opgelegd en
de wereld ervan op de hoogte zal zijn gebracht dat men de ware sabbat moet
heiligen, zal iedereen die het gebod van God overtreedt om een bevel te

gehoorzamen dat slechts van Rome komt, het pausdom de eer bewijzen die God
toekomt. Men bewijst dan eer aan Rome en aan de macht die toeziet op de
naleving van de inzetting van Rome.
Men aanbidt dan het beest en zijn beeld. Wanneer de mensen de inzetting
verwerpen die volgens God een teken is van zijn gezag en in plaats daarvan het
teken vereren dat Rome heeft gekozen als bewijs van haar heerschappij zullen zij
het teken van trouw aan Rome, namelijk het merkteken van het beest,
ontvangen. Pas wanneer deze kwestie duidelijk aan de mensen is uitgelegd en zij
hebben kunnen kiezen tussen de geboden van God en de geboden van mensen,
zullen zij die in deze overtreding volharden het merkteken van het beest
ontvangen.
De boodschap van de derde engel bevat de ergste bedreiging die ooit aan
sterfelijke wezens is gericht. Het moet wel een verschrikkelijke zonde zijn, die
Gods gramschap onvermengd, dus zonder genade, oproept. De mensen moeten
op de hoogte worden gebracht van dit belangrijke onderwerp. De waarschuwing
tegen deze zonde moet aan de wereld worden gebracht voor God met zijn
oordelen komt, zodat iedereen kan weten waarom deze straf wordt opgelegd en
ook de kans krijgt om aan de toorn te ontkomen. De profetie zegt dat de eerste
engel de boodschap zal verkondigen aan alle volk en stam en taal en natie. De
waarschuwing van de derde engel, die een onderdeel is van dezelfde drievoudige
boodschap, moet ook aan allen die op de aarde gezeten zijn, worden verkondigd.
De profetie zegt dat ze met luider stem wordt verkondigd door een engel die
vliegt in het midden des hemels en dat ze de aandacht van de hele wereld zal
trekken.
Aan het einde van de strijd zal de christelijke wereld in twee grote groepen zijn
verdeeld: zij die de geboden Gods en het geloof van Jezus bewaren en zij die het
beest en zijn beeld aanbidden en zijn merkteken ontvangen. Hoewel Kerk en
Staat hun krachten zullen bundelen om allen, de kleinen en de groten, de rijken
en de armen, de vrijen en de slaven (Openbaring 13:16) te verplichten het
merkteken van het beest te ontvangen, zal Gods volk het niet ontvangen. De
ziener van Patmos ziet de overwinnaars van het beest en van zijn beeld en van
het getal van zijn naam, staande aan de glazen zee, met de citers Gods. En zij
zingen het lied van Mozes, de knecht Gods, en het lied van het Lam.
(Openbaring 15:2,3).

26 - Een hervorming voor deze tijd
De sabbathervorming van de eindtijd werd door de profeet Jesaja voorzegd: Zo
zegt de HERE: Onderhoudt het recht en doet gerechtigheid, want mijn heil staat
gereed om te komen en mijn gerechtigheid om zich te openbaren.
Welzalig de sterveling die dit doet, en het mensenkind dat daaraan vasthoudt; die
acht geeft op de sabbat, zodat hij hem niet ontheiligt, en acht geeft op zijn hand,
zodat zij niet kwaads doet. En de vreemdelingen die zich bij de HERE aansloten
om Hem te dienen, en om de naam des HEREN lief te hebben, om Hem tot
knechten te zijn, allen die de sabbat onderhouden, zodat zij hem niet ontheiligen
en die vasthouden aan mijn verbond: Hen zal Ik brengen naar mijn heilige berg
en Ik zal hun vreugde bereiden in mijn bedehuis (Jesaja 56:1,2,6,7).
Uit de tekst blijkt dat deze woorden betrekking hebben op de periode van de
christelijke bedeling: Het woord van de Here HERE, die de verdrevenen van
Israël bijeenbrengt, luidt: Ik zal daartoe nog meerderen bijeenbrengen, dan er
reeds toegebracht zijn (vers 8). De heidenen zouden door de verkondiging van
het evangelie bijeengebracht worden en in de tekst wordt een zegen uitgesproken
over hen die later de sabbat zouden heiligen. Het vierde gebod blijft dus ook van
kracht na de kruisiging, opstanding en hemelvaart van Christus, tot de tijd
wanneer Gods boodschappers het evangelie aan alle volken zullen verkondigen.
God heeft bij monde van dezelfde profeet de opdracht gegeven: Bind de
getuigenis toe, verzegel de wet onder mijn leerlingen (Jesaja 8:16).
Het zegel van Gods wet kan men in het vierde gebod vinden. Dit is het enige
gebod dat zowel de naam als de titel van de Wetgever noemt. Het zegt dat Hij de
Schepper van hemel en aarde is en verklaart dat alleen God recht heeft op
aanbidding. Buiten dit gebod is er geen enkel punt in de Tien Geboden waaruit
men kan opmaken op wiens gezag deze wet is gegeven. Toen het pausdom de
sabbat veranderde, vernietigde die macht het zegel van de wet. Tot de
volgelingen van Jezus wordt de oproep gericht dit zegel opnieuw aan te brengen
door de sabbat van het vierde gebod zijn rechtmatige plaats als het gedenkteken
van de Schepper en het teken van zijn gezag te geven.
Tot de wet en tot de getuigenis! Er is een overvloed aan tegenstrijdige

leerstellingen en theorieën, maar Gods wet is de enige onfeilbare maatstaf
waaraan alle opvattingen, leerstellingen en theorieën moeten worden getoetst.
De profeet zegt: Voor wie niet spreekt naar dit woord, is er geen dageraad.
Ook wordt het bevel gegeven: Roep luidkeels, houd niet in, verhef uw stem als
een bazuin en maak mijn volk zijn overtreding bekend en het huis van Jacob zijn
zonden. Niet de zondige wereld, maar de mensen die God mijn volk noemt,
moeten om hun overtredingen worden veroordeeld. God zegt ook: Wel zoeken
zij Mij dag aan dag en hebben zij een welgevallen aan de kennis mijner wegen,
als een volk dat gerechtigheid doet en het recht van zijn God niet
veronachtzaamt. (Jesaja 58:1,2). Deze tekst verwijst naar de groep mensen die
zichzelf rechtvaardig vinden en een grote belangstelling aan de dag schijnen te
leggen voor het dienen van God, maar de ernstige woorden van Hem, die de
harten doorgrondt, tonen aan dat ze Gods geboden met voeten treden. De profeet
wijst in de volgende bewoordingen op de inzetting die ze hebben overtreden: En
de uwen zullen de overoude puinhopen herbouwen, de grondvesten van vorige
geslachten zult gij herstellen, en men zal u noemen: Hersteller van bressen,
Herbouwer van straten. Indien gij niet over de sabbat heenloopt door uw zaken
te doen op mijn heilige dag, maar de sabbat een verlustiging noemt, de heilige
dag des Heren van gewicht, en die eert noch door uw gewone bezigheden te
doen, noch uw zaken te behartigen, of ijdele taal uit te slaan, dan zult gij u
verlustigen in de HERE. (vers 12-14). Ook deze profetie heeft betrekking op
onze tijd. De bres werd in Gods wet geslagen toen de sabbat door de roomskatholieke kerk werd veranderd. Maar de tijd is aangebroken om deze goddelijke
instelling te herstellen.
De bres moet worden dicht gemaakt en de grondvesten van vorige geslachten
moeten worden hersteld.
De sabbat werd door de rust van de Schepper geheiligd en God verbond ook zijn
zegen aan deze dag. Vóór Adam had gezondigd, heiligde hij de sabbat in de hof
van Eden. Ook nadat hij was gevallen, berouw had getoond en uit het paradijs
was verdreven, bleef hij de sabbat heiligen.
Alle patriarchen, van Abel tot de rechtvaardige Noach, en ook Abraham en
Jakob hebben de sabbat gevierd. Toen het uitverkoren volk in slavernij leefde in
Egypte vergaten velen de voorschriften van Gods wet door de afgodendienst die
er hoogtij vierde. Maar toen God Israël uit de slavernij had verlost, kondigde Hij
zijn wet plechtig af aan de vergadering, opdat zij zijn wil zouden kennen en Hem

voor altijd zouden vrezen en gehoorzamen.
Sinds die tijd is de kennis van Gods wet op aarde gebleven en heeft men de
sabbat van het vierde gebod geheiligd. Hoewel de mens der wetteloosheid erin
geslaagd is Gods heilige dag met voeten te treden, waren er zelfs in de periode
van pauselijke opperheerschappij trouwe gelovigen die de sabbat op afgelegen
plaatsen heiligden. Sinds de Hervorming zijn er in elke generatie mensen
geweest die de sabbat vierden. Zo is er - vaak ondanks spot en vervolging - een
voortdurend getuigenis afgelegd voor het eeuwige karakter van Gods wet en
voor de heilige verplichting de sabbat van de schepping te heiligen.
In Openbaring 14 wordt in verband met het eeuwige evangelie voorzegd dat
deze waarheden de gemeente van Christus in de tijd van zijn wederkomst zullen
kenmerken. Want het resultaat van de drievoudige boodschap zal zijn: De
volharding der heiligen, die de geboden Gods en het geloof in Jezus bewaren.
Dit is de laatste boodschap die zal worden gebracht voordat Christus terugkeert.
Onmiddellijk na de verkondiging van deze boodschap ziet Johannes de Zoon des
mensen in heerlijkheid naar de aarde komen om de oogst binnen te halen.
De gelovigen die de functie van het heiligdom begrepen en beseften dat Gods
wet onveranderlijk is, waren vol blijdschap en bewondering toen ze de
schoonheid en harmonie ontdekten van de waarheid die nu tot hen begon door te
dringen. Ze wilden dat alle christenen deze belangrijke waarheid zouden leren
kennen en waren ervan overtuigd dat ze haar ook vol blijdschap zouden
aannemen. Door deze waarheid zouden ze echter van de wereld verschillen en
daarom werd ze slecht ontvangen door velen die beweerden dat ze volgelingen
van Christus waren. Gehoorzaamheid aan het vierde gebod eiste een offer dat de
meeste gelovigen niet wilden brengen. Toen de verplichtingen van het vierde
gebod werden uiteengezet, bleken velen te redeneren als ongelovigen. Zij
zeiden: Wij hebben altijd de zondag gevierd, onze ouders en grootouders hebben
dat ook gedaan en veel goede, oprechte mensen zijn in vrede gestorven, hoewel
ze ook de zondag vierden. Als zij gelijk hadden, hebben wij ook gelijk.
Door het vieren van deze nieuwe sabbat zouden wij niet langer in harmonie zijn
met de wereld en zouden wij geen invloed meer op de mensen kunnen
uitoefenen. Wat kan een klein groepje dat de zevende dag viert doen als de hele
wereld de zondag viert?
De Joden voerden ook zulke argumenten aan om hun verwerping van Christus te

motiveren. God had hun voorouders aangenomen toen ze hun zondoffers
brachten, waarom zouden de kinderen dan niet zalig worden als ze hetzelfde
deden? In de tijd van Luther zeiden de rooms-katholieken dat ware christenen in
het katholieke geloof waren gestorven en dat men door die godsdienst dus wel
zalig kon worden. Deze gedachtegang zou een doeltreffende hinderpaal blijken
te zijn voor elke vooruitgang op het gebied van geloof en geestelijk leven.
Velen beweerden dat zondagsheiliging een eeuwenoude, algemeen verspreide en
erkende inzetting van de kerk is. Het tegenargument is dat de sabbat en
sabbatsheiliging veel ouder en algemener zijn, dat die dag zelfs zo oud is als de
wereld en zowel door God als door de engelen wordt erkend. De sabbat werd
ingesteld toen de pijlers van de wereld werden neergelaten en de hoeksteen werd
gelegd, terwijl de morgensterren tezamen juichten en al de zonen Gods jubelden.
(Job 38:6,7; Genesis 2:1-3). Daarom moeten wij deze instelling heiligen. Ze is
niet door een menselijke macht gegeven en berust niet op menselijke
overlevering. De sabbat is door de Oude van dagen ingesteld en door zijn eeuwig
Woord opgelegd.
Toen de aandacht van de mensen bij de sabbathervorming werd bepaald,
verdraaiden de populaire predikanten het Woord van God door de teksten zo uit
te leggen dat ze de mensen die er meer over wilden weten gemakkelijk in slaap
zouden sussen. Zij die de Schrift niet zelf onderzochten, namen genoegen met de
conclusies die beantwoorden aan hun eigen verlangens. Velen probeerden met
argumenten, drogredenen, overleveringen van de kerkvaders en met het gezag
van de kerk de waarheid te weerleggen. De voorstanders van de sabbatheiliging
moesten de geldigheid van het vierde gebod met de Bijbel in de hand
verdedigen. Eenvoudige mensen, alleen gewapend met het Woord der waarheid,
verdedigden zich tegen de aanvallen van hooggeschoolde mensen, die met
verbazing en ergenis moesten vaststellen dat hun mooi klinkende drogredenen
niet bestand waren tegen de eenvoudige, gezonde redenering van mensen die
meer onderlegd waren in de Schrift dan in theologische spitsvondigheden.
Bij gebrek aan bijbelse argumenten die hun theorieën zouden kunnen steunen,
voerden velen met taaie volharding het volgende argument aan en vergaten dat
dezelfde redenering ook al was gebruikt tegen Christus en zijn apostelen:
Waarom, begrijpen onze leiders het probleem van de sabbat niet? Er zijn maar
zeer weinigen die geloven wat jullie beweren. Jullie kunnen onmogelijk gelijk
hebben en al die knappe mensen in de wereld ongelijk. Om zulke argumenten te
weerleggen, hoefden ze slechts te wijzen op de Schrift en de geschiedenis van

Gods handelen met zijn volk door de eeuwen heen. God werkt door mensen die
naar zijn stem luisteren en gehoorzamen, die zo nodig minder prettige
waarheden willen verkondigen, die er niet voor terugdeinzen algemeen
aanvaarde zonden te veroordelen. De reden waarom God niet vaker
hooggeplaatste en geleerde mannen kiest om hervormingsbewegingen te leiden,
ligt hierin dat zij vertrouwen stellen in hun geloofsopvattingen, hun theorieën en
hun theologie en helemaal niet door God willen worden onderwezen. Alleen zij
die persoonlijk in verbinding staan met de Bron der wijsheid kunnen de Schrift
begrijpen of uitleggen.
Mensen met weinig schoolkennis worden soms geroepen om de waarheid te
verkondigen, niet omdat ze ongeschoold zijn, maar omdat ze niet zo hoog met
zichzelf oplopen en zich door God willen laten onderrichten. Zij leren in de
school van Christus en hun nederigheid en gehoorzaamheid maken hen groot.
God geeft hun kennis van zijn waarheid en schenkt hun daardoor een prestige
dat wereldse eer en menselijke grootheid in het niet laat verzinken.
De meeste adventisten verwierpen de waarheid in verband met het heiligdom en
met Gods wet. Velen verloren ook hun vertrouwen in de Adventbeweging en
namen verkeerde en tegenstrijdige standpunten in over de profetieën in verband
met deze beweging. Sommigen hebben ook de fout gemaakt om nog
verschillende keren een datum vast te stellen voor de wederkomst van Christus.
Het licht dat toen op het onderwerp van het heiligdom scheen, had hun moeten
duidelijk maken dat geen enkele profetische periode reikt tot aan de wederkomst
en dat de juiste tijd van die gebeurtenis nergens is voorzegd. Maar ze keerden
zich af van het licht en bepaalden de ene datum na de anderen en werden even
vaak teleurgesteld.
Toen de gelovigen van Tessalonica er verkeerde opvattingen over de
wederkomst van Christus op na hielden, gaf de apostel Paulus hun de raad hun
verwachtingen zorgvuldig aan Gods Woord te toetsen. Hij wees op de profetieën
die de gebeurtenissen vermelden die moeten plaatsvinden voordat Christus kan
terugkomen. Hij toonde aan dat er geen enkele reden was om Christus in hun
dagen te verwachten. Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook (2
Tessalonicenzen 2:3), waarschuwde hij.
Als ze iets verwachtten dat geen enkele bijbelse grond had, zouden zij een
verkeerde weg inslaan. Ze zouden door hun teleurstelling aan de spot van
ongelovigen worden blootgesteld en zouden het gevaar lopen ontmoedigd te

worden en gaan twijfelen aan de waarheid die noodzakelijk is voor hun
verlossing. In de vermaning van de apostel aan de Tessalonicenzen ligt een
belangrijke les besloten voor de gelovigen die leven in de eindtijd. Veel
adventisten dachten dat als ze hun geloof niet konden steunen op een vaste
datum voor de wederkomst van Christus, zij niet waakzaam en ijverig konden
zijn in hun voorbereiding. Maar wanneer hun verwachtingen steeds opnieuw
worden geprikkeld en altijd weer op niets uitlopen, zal hun geloof zodanig
worden ondermijnd dat het bijna onmogelijk zal zijn nog aandacht te schenken
aan de grote waarheden van de profetie. God had de opdracht gegeven om bij de
verkondiging van de boodschap van de eerste engel ook een tijdstip te bepalen
waarop het oordeel zou plaatsvinden. De berekening van de profetische periodes
waarop deze boodschap was gebaseerd, toonde aan dat de 2300 dagen in de
herfst van 1844 eindigden. Dit was onbetwistbaar juist. De herhaalde pogingen
om nieuwe data vast te stellen voor het begin en het einde van de profetische
tijdperken en de verkeerde gedachtegang om deze opvattingen te steunen,
leidden de mensen niet alleen af van de waarheid voor deze tijd, maar waren er
ook de oorzaak van dat men de spot dreef met elke poging om de profetieën uit
te leggen.
Hoe vaker men een bepaalde datum vaststelde voor de wederkomst en hoe meer
die overal werd verkondigd, des te beter paste het bij de bedoelingen van Satan.
Nadat de tijd was verstreken, zorgde hij ervoor dat de voorstanders bespot en
geminacht werden en dat er op die manier afbreuk werd gedaan aan de
Adventbeweging van 1843 en 1844. Zij die in deze dwaling volharden, zullen op
den duur een datum voor de wederkomst van Christus bepalen die te ver in de
toekomst ligt. Zo zullen zij zich veilig wanen en zich in slaap laten wiegen en
velen zullen dat pas inzien wanneer het te laat is.
De geschiedenis van het oude Israël is een treffend voorbeeld van de ervaringen
die de adventisten in het verleden hebben meegemaakt. God leidde zijn volk in
de Adventbeweging, zoals Hij de Israëlieten uit Egypte leidde. Hun geloof werd
door de grote teleurstelling op de proef gesteld. Dat was ook het geval met de
Hebreeën aan de Rode Zee. Als zij waren blijven vertrouwen in de hand die hen
in het verleden had geleid, zouden zij het heil van God hebben gezien. Als allen
die eensgezind hadden samengewerkt in 1844 de boodschap van de derde engel
hadden aangenomen en haar hadden verkondigd in de kracht van de Heilige
Geest, zou God hun inspanningen hebben gesteund. Een stroom van licht zou
over de wereld hebben geschenen. De bewoners van de aarde zouden al jaren
geleden zijn gewaarschuwd, het afsluitingswerk zou al achter de rug zijn

geweest en Christus zou al terug zijn gekomen om zijn volk te verlossen.
Het was niet Gods bedoeling dat de Israëlieten veertig jaar in de woestijn zouden
rondzwerven. Hij wilde hen rechtstreeks naar het land Kanaän brengen en hen
daar als een heilig en gelukkig volk laten leven. Maar zij konden niet ingaan
wegens hun ongeloof (Hebreeën 3:19). Door hun onverschilligheid en
afvalligheid zijn ze in de woestijn omgekomen, terwijl anderen het Beloofde
Land mochten binnengaan. Het was ook niet Gods bedoeling dat de wederkomst
van Christus zo lang zou worden vertraagd en dat zijn volk nog zoveel jaren in
deze wereld van zonde en leed zou blijven. Maar hun ongeloof maakte scheiding
tussen hen en God. Toen zij weigerden het werk te doen dat Hij hun had
opgedragen, werden anderen geroepen om de boodschap te verkondigen. In zijn
barmhartigheid voor de wereld vertraagt Jezus zijn komst, want Hij wil zondaren
een kans geven de waarschuwing te horen om in Hem een schuilplaats te vinden
voordat Gods toorn wordt uitgestort. Zoals in het verleden zal ook nu de
verkondiging van een waarheid die de zonden en dwalingen van deze tijd
veroordeelt op verzet stuiten.
Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat
zijn werken niet aan de dag komen (Johannes 3:20). Wanneer de mensen zien dat
zij hun opvattingen niet aan de hand van de Bijbel kunnen bewijzen, besluiten
velen tot elke prijs te volharden en bekladden met een boosaardige geest het
karakter en de motieven van hen die een niet-populaire waarheid verdedigen.
Deze gedragslijn is door de eeuwen heen gevolgd. Elia werd in Israël beschouwd
als een onruststoker, Jeremia als een verrader, Paulus als een tempelschenner.
Altijd zijn zij die de waarheid trouw wilden blijven uitgemaakt voor opruiers,
ketters en scheurmakers. Velen die te ongelovig zijn om het vaste profetische
woord te aanvaarden, zullen blindelings instemmen met de beschuldiging tegen
hen die algemeen aanvaarde zonden afkeuren. Deze houding zal steeds meer
voorkomen. De Bijbel zegt heel duidelijk dat er een tijd zal komen dat de wetten
van de staat zo in strijd zullen zijn met Gods wetten dat allen die Gods geboden
willen gehoorzamen als boosdoeners zullen worden bestempeld en bestraft.
Wat moet de boodschapper der waarheid dan doen? Moet hij tot de conclusie
komen dat de waarheid niet gebracht hoeft te worden omdat ze er vaak toe leidt
dat de mensen zich aan de eisen van de waarheid onttrekken of er zich tegen
verzetten? Nee. Hij heeft niet meer redenen dan de hervormers in het verleden
om Gods Woord te onderdrukken omdat het verzet uitlokt. Het geloof dat de

heiligen en martelaren hebben beleden, is neergeschreven voor de mensen die na
hen zouden komen. Deze levende voorbeelden van heiligheid, vastberadenheid
en onkreukbaarheid zijn bewaard om meer moed te schenken aan hen die nu
geroepen worden om voor God te getuigen. Zij hebben de genade en de
waarheid niet alleen voor zichzelf ontvangen. Ze moeten de kennis van God ook
aan anderen doorgeven. Heeft God zijn boodschappers in deze tijd kennis
geschonken? Dan moeten zij die ook aan de wereld meedelen.
In het verleden heeft God aan een van zijn woordvoeders gezegd: Maar het huis
Israëls zal naar u niet willen luisteren, omdat zij naar Mij niet willen luisteren.
En toch zegt Hij ook: Maar gij, spreek mijn woorden tot hen, of zij horen dan
wel het nalaten (Ezechiël 3:7; 2:7). Voor de boodschapper van God in deze tijd
geldt het bevel: Roep luidkeels, houd niet in, verhef uw stem als een bazuin en
maak mijn volk zijn overtreding bekend en het huis van Jacob zijn zonden.
Op iedereen die de waarheid heeft aangenomen, rust dezelfde heilige en zware
verantwoordelijkheid om zijn mogelijkheden en kansen zoveel mogelijk te
gebruiken, zoals de profeet van Israël tot wie God zei: Gij nu, mensenkind, u heb
Ik tot wachter over het huis Israëls aangesteld. Wanneer gij een woord uit mijn
mond hoort, zult gij hen uit mijn naam waarschuwen. Als Ik tot de goddeloze
zeg: Goddeloze, gij zult zeker sterven, - maar gij spreekt niet om de goddeloze te
waarschuwen voor zijn weg, dan zal die goddeloze in zijn eigen ongerechtigheid
sterven, maar van zijn bloed zal Ik u rekenschap vragen. Maar als gij een
goddeloze waarschuwt om zich van zijn weg te bekeren, doch hij bekeert zich
daarvan niet, dan zal hij in zijn eigen ongerechtigheid sterven, maar gij hebt uw
leven gered (Ezechiël 33:7-9). Het grote bezwaar tegen het aannemen en
verkondigen van de waarheid is dat het zoveel ongemak en tegenwerking
veroorzaakt. Dit is het enige argument tegen de waarheid dat haar voorstanders
nooit hebben kunnen weerleggen. Maar dit zal de ware volgelingen van Christus
niet afschrikken. Zij wachten niet tot de waarheid eens populair wordt. Ze
kennen hun verplichtingen, nemen vrijwillig hun kruis op en zeggen met Paulus:
Want de lichte last der verdrukking van een ogenblik bewerkt voor ons een alles
verre te boven gaand eeuwig gewicht van heerlijkheid en sluiten zich ook aan bij
Mozes:
Hij heeft de smaad van Christus groter rijkdom geacht dan de schatten van
Egypte (2 Korintiërs 4:17; Hebreeën 11:26).
Het is een feit dat zij die in hun geestelijk leven meer uit berekening dan op

grond van principes handelen de wereld met hart en ziel dienen. Wij moeten het
goede kiezen omdat het goed is en de gevolgen aan God overlaten. De wereld
dankt haar hervormingen aan beginselvaste, gelovige en moedige mensen. Door
zulke mensen moet de hervorming in onze tijd worden verwezenlijkt.
God zegt: Hoort naar Mij, gij die de gerechtigheid kent, gij volk, in welks hart
mijn wet is. Vreest niet voor de smaad van stervelingen, wordt niet verschrikt
vanwege hun beschimpingen. Want als een kleed verteert hen de mot en als wol
verteert hen de worm; maar mijn gerechtigheid duurt eeuwig en mijn heil van
geslacht tot geslacht (Jesaja 51:7,8).

27 - Opwekkingen in de eindtijd
Overal waar Gods Woord in alle getrouwheid is gepredikt, heeft de verkondiging
resultaten opgeleverd die getuigen van de goddelijke oorsprong van het Woord.
Gods Geest leidde zijn boodschappers en daarom zat er kracht achter het woord.
De zondaren werden zich bewust van hun toestand. "Het waarachtige licht, dat
ieder mens verlicht, was komende in de wereld" en is doorgedrongen tot in de
meest verborgen plaatsen van het hart. Alles wat in de duisternis verborgen was,
kwam aan het licht. Hun geesten en harten werden aangegrepen. Ze werden
overtuigd van zonde, gerechtigheid en oordeel. Ze werden zich bewust van de
gerechtigheid van God en beseften hoe vreselijk het was om in hun zondige
toestand en in hun onreinheid te verschijnen voor Hem die de harten grondig
kent. Met grote angst riepen zij uit: "Wie zal mij verlossen uit het lichaam dezes
doods?" Toen ze het kruis van Golgotha en het oneindige offer voor de zonde
van de mensen leerden kennen, drong het tot hen door dat ze alleen door de
verdiensten van Christus met God konden worden verzoend. In geloof namen ze
het Lam van God, dat de zonden der wereld wegneemt" aan. Hun zonden werden
door het bloed van Christus vergeven.
Zij brachten vruchten voort die aan de bekering beantwoordden. Zij kwamen tot
geloof, werden gedoopt en stonden op om in nieuwheid des levens" te wandelen:
Het waren nieuwe schepselen in Christus Jezus, die niet meer naar hun vroegere
begeerten wilden wandelen, maar door het geloof in Christus zijn voorbeeld
wilden navolgen, ernaar streefden zijn karakter te weerspiegelen en rein wilden
zijn als Hij. Wat zij vroeger haatten, hadden ze nu lief en wat zij eens liefhadden,
haatten ze nu. Wie hoogmoedig en trots was, werd zachtmoedig en nederig. Wie
ijdel en hooghartig was, werd ernstig en bescheiden. De onheilige werd
eerbiedig, de dronkaard werd matig en de losbandige werd rein. Men brak met
de ijdele wereldse praktijken. De christenen volgden Petrus' vermaning op: Uw
sieraad zij niet uitwendig, het vlechten van haar, het omhangen van goud of het
dragen van gewaden, maar de verborgen mens uws harten, met de
onvergankelijke (tooi) van een zachtmoedige en stille geest, die kostbaar is in het
oog van God" (1 Petrus 3:3,4).
Geestelijke opwekkingen leidden tot grondig gewetensonderzoek en
nederigheid. Ze werden gekenmerkt door een ernstig, plechtig beroep op de
zondaar en door een vurig verlangen om te worden vrijgekocht door het bloed
van Christus. Mannen en vrouwen smeekten God om zijn genade, en worstelden

met Hem voor de redding van hun ziel. De resultaten van zulke opwekkingen
waren merkbaar bij de mensen die niet terugdeinsden voor zelfverloochening en
offers, maar zich verheugden over het feit dat ze waardig bevonden waren om
moeilijkheden en beproevingen te ondervinden ter wille van Christus. De
mensen zagen de verandering in het leven van de gelovigen die de naam van
Jezus hadden aangenomen. Hun invloed kwam de samenleving ten goede. Zij
werkten samen met Christus en zaaiden in de Geest om het eeuwige leven te
oogsten.
Van hen kon worden gezegd: Gij zijt bedroefd geworden, maar de droefheid
heeft u tot inkeer gebracht". Want de droefheid naar Gods wil brengt
onberouwelijk inkeer tot heil, maar de droefheid der wereld brengt de dood.
Want zie toch, wat juist deze ervaring van droefheid naar Gods wil u gebracht
heeft: Welk een ernst, meer nog, verontschuldiging, verontwaardiging, vrees,
verlangen, ijver, bestraffing. Gij hebt in allen dele doen blijken, dat gij zuiver
stondt in deze zaak" (2 Korintiërs 7:9-11). Dit was het gevolg van de invloed van
Gods Geest. Er is geen bewijs van oprecht berouw als er geen hervorming uit
voortvloeit. Als de zondaar zijn belofte nakomt, als hij het gestolene teruggeeft,
zijn zonden belijdt en God en zijn medemensen liefheeft, mag hij er zeker van
zijn dat hij in vrede leeft met God. Dat waren vroeger de resultaten van
godsdienstige opwekkingen. Als men ze naar hun vruchten beoordeelde, moest
men erkennen dat ze door God waren gezegend voor de redding van mensen en
voor de verbetering van de mensheid. Maar veel godsdienstige opwekkingen van
de laatste tijd verschillen erg veel van de uitingen van Gods genade, die vroeger
de inspanningen van Gods boodschappers bekroonden. Er is wel veel
belangstelling voor de boodschap, velen zeggen dat ze bekeerd zijn en veel
mensen sluiten zich aan bij de kerken, maar de resultaten zijn niet van dien aard
dat men een bloei in het geestelijk leven mag verwachten die daaraan
beantwoordt. Het licht dat voor een korte tijd opflakkert, dooft spoedig weer uit
en laat een nog grotere duisternis achter.
De populaire godsdienstige opwekkingen ontstaan zeer dikwijls door het
prikkelen van de verbeelding, door het strelen van de gevoelens, door het
bevredigen van de behoefte aan iets nieuws of iets sensationeels. De mensen die
op deze manier worden bekeerd zijn niet erg geneigd naar de waarheid van de
Bijbel te luisteren en hebben maar weinig belangstelling voor de uitspraken van
de profeten en apostelen. Een godsdienstige bijeenkomst trekt ze helemaal niet
aan als er niet iets spectaculairs te beleven valt. Een boodschap die een beroep
doet op het nuchtere verstand vindt geen weerklank. Er wordt niet de minste
aandacht geschonken aan de duidelijke waarschuwingen van Gods Woord in
verband met hun eeuwig heil.

Voor elk echt bekeerd mens moet zijn relatie tot God en tot de dingen van
eeuwige waarde hoofdzaak in het leven zijn. Maar waar kan men in de populaire
kerken van tegenwoordig nog de geest van toewijding aan God vinden? De
mensen die beweren dat zij bekeerd zijn, blijven hoogmoedig en hebben de
wereld nog steeds lief. Zij zijn nu niet meer geneigd om zichzelf te
verloochenen, hun kruis op te nemen en de zachtmoedige en nederige Jezus te
volgen dan voor hun bekering. De godsdienst is het mikpunt van de spot van
ongelovigen en twijfelaars geworden omdat zovelen die zeggen dat ze gelovig
zijn, de beginselen daarvan niet eens kennen. De kracht van de godsvrucht is zo
goed als verdwenen uit vele kerken. Uitstapjes, toneelvoorstellingen ten bate van
de kerk, bazaars, mooie huizen en zelfverheerlijking hebben de belangstelling
voor God naar de achtergrond verdreven. De mensen denken alleen maar aan het
kopen van land en goederen en aan allerlei wereldse bezigheden, zodat ze slechts
een oppervlakkige belangstelling kunnen opbrengen voor dingen van eeuwige
waarde.
Ondanks de algemene achteruitgang in geloof en vroomheid zijn er in deze
kerken ware volgelingen van Christus. Voor de laatste uitstorting van Gods
oordelen over de aarde zal er onder Gods volk zulk een herleving van de
oorspronkelijke godsvrucht zijn, zoals er sinds de tijd van de apostelen geen
meer geweest is. De Geest en de kracht van God zullen over zijn kinderen
worden uitgestort. Velen zullen zich dan afscheiden van de kerken waarin de
liefde voor deze wereld de plaats heeft ingenomen van de liefde voor God en
zijn Woord. Velen, zowel predikanten als leden, zullen met blijdschap de grote
waarheden aannemen die God in deze tijd heeft laten verkondigen om zijn volk
voor te bereiden op Christus' wederkomst. De vijand van de mens wil dit werk
verhinderen, en voordat de tijd voor zo'n beweging is aangebroken, zal hij alles
in het werk stellen om het te verhinderen door iets anders in te voeren dat erop
lijkt. In die kerken die hij onder zijn bedrieglijke heerschappij kan brengen, zal
hij het doen voorkomen alsof Gods bijzondere zegen is uitgestort. Men zal de
indruk krijgen dat er weer een grote belangstelling is voor alles wat met
godsdienst te maken heeft. Veel mensen zullen er zich over verheugen dat God
op zo'n wonderbaarlijke manier voor hen werkt, terwijl het in feite het werk van
een andere geest is. Satan zal onder het mom van godsdienstigheid zijn invloed
op de christelijke wereld proberen te vergroten. De grote godsdienstige
opwekkingsbewegingen van de toekomst zullen ongeveer dezelfde kenmerken
hebben als vele van de opwekkingsbewegingen van de laatste vijftig jaar: De
gevoelens worden opgezweept, waarheid en dwaling worden door elkaar

gehaald, zodat velen worden misleid. Toch hoeft niemand te worden bedrogen.
Aan de hand van Gods Woord kan men makkelijk de aard van deze bewegingen
nagaan. Zodra de mensen de Bijbel verwerpen en de duidelijke uitspraken die de
mens toetsen en zelfverloochening en verzaking van de wereld vereisen de rug
toekeren, mogen wij er zeker van zijn dat Gods zegen er niet op rust. Met de
maatstaf die Christus ons gegeven heeft - Aan hun vruchten zult gij hen kennen"
(Matteus 7:16) - kunnen wij vaststellen dat deze bewegingen niet het werk van
Gods Geest zijn.
God heeft Zich in zijn Woord aan de mensen geopenbaard. Voor iedereen die
deze waarheden aanneemt, zijn ze een schild tegen de misleidingen van Satan.
De mensen hebben deze waarheden uit het oog verloren en hebben daardoor de
deur open gezet voor al het kwaad dat tegenwoordig overal in de godsdienstige
wereld voorkomt. Men heeft de aard en het belang van Gods wet grotendeels uit
het oog verloren. Verkeerde opvattingen over de aard, de onveranderlijkheid en
het bindende karakter van Gods wet hebben geleid tot dwalingen op het gebied
van de bekering en de heiligmaking. Dit heeft op zijn beurt geleid tot het
verminderen van de godsvrucht in, de gemeente. Daarom. merkt men niets van
Gods Geest en Gods kracht in de opwekkingsbewegingen van onze tijd.
In de verschillende kerken zijn er zeer toegewijde mensen die deze feiten
erkennen en betreuren. Professor Edwards A. Park heeft in zijn uiteenzetting
over de geloofscrisis van zijn tijd terecht gezegd: Een van de oorzaken van deze
bedreiging is het feit dat predikanten niet wijzen op het bindende karakter van
Gods wet. Vroeger was het geweten... Onze beste predikanten maakten hun
preken buitengewoon aantrekkelijk door het voorbeeld van de Meester te volgen
en door Gods wet, haar geboden en verboden op de voorgrond te plaatsen. Zij
haalden steeds de twee grondregels aan; de wet is een afspiegeling van Gods
volmaaktheid en de mens die de wet niet liefheeft, heeft ook het evangelie niet
lief, want zowel de wet als het evangelie zijn als spiegels die het ware karakter
van God weerkaatsen. Dit gevaar leidt tot een ander: men onderschat de zonde,
haar omvang en haar rampzalige gevolgen. De zondigheid van het niet
gehoorzamen van de geboden is recht evenredig met de rechtvaardigheid van de
geboden...
Het gevaar dat we Gods rechtvaardigheid onderschatten, gaat heel vaak samen
met de eerder genoemde gevaren. De predikanten van vandaag zijn geneigd
Gods rechtvaardigheid te scheiden van Gods barmhartigheid, en de
barmhartigheid meer tot een gevoel te verlagen dan haar tot een beginsel te
verheffen. Het prisma van de nieuwe theologie scheidt wat God heeft

samengevoegd. Is Gods wet goed of slecht? De wet is goed. Dan is de
rechtvaardigheid ook goed, want daardoor wordt de wet toegepast. De gewoonte
Gods wet en zijn rechtvaardigheid, alsook de omvang en de rampzalige gevolgen
van de ongehoorzaamheid van de mens niet naar hun juiste waarde te schatten,
leidt ertoe dat de mens gemakkelijk de genade die God schenkt om verzoening te
doen voor de zonde, onderschat". Zo verliest het evangelie zijn waarde en zijn
belang in de ogen van de mensen en dan is het maar een kleine stap om ook de
Bijbel te verwerpen.
Veel predikanten beweren dat Christus door zijn dood de wet heeft afgeschaft en
dat de mensen voortaan de eisen van Gods wet niet meer hoeven na te komen.
Sommigen zeggen dat Gods wet een verschrikkelijke juk is en stellen de
slavernij van de wet tegenover de vrijheid die het evangelie schenkt. Maar dat
was niet het standpunt van de profeten en apostelen over Gods heilige wet.
David zei: Dan zal ik wandelen op ruime baan, want ik zoek uw bevelen" (Psalm
119:45). De apostel Jacobus, die na de dood van Christus schreef, noemde de
Tien Geboden de koninklijke wet" en de volmaakte wet, die der vrijheid"
(Jacobus 2:8; 1;25). De ziener van Patmos sprak een halve eeuw na Christus'
dood een zegen uit: Zalig zijn zij, die zijn geboden doen, opdat hun macht zij
aan de boom des levens, en zij door de poorten mogen ingaan in de stad"
(Openbaring 22:14, Statenvertaling).
De bewering dat Christus de wet van zijn Vader door de dood heeft afgeschaft, is
uit de lucht gegrepen. Als het mogelijk was geweest de wet te veranderen of af te
schaffen, dan had Christus niet hoeven te sterven om de mens te redden van de
straf die op de overtreding staat. De dood van Christus schaft de wet dus
helemaal niet af, maar bewijst juist dat de wet onveranderlijk is. Gods Zoon is
naar deze wereld gekomen om de wet groot te maken en te verheerlijken. (Jesaja
42:21). Christus zegt: Meent niet, dat Ik gekomen ben om de wet of de profeten
te ontbinden (...). Eer de hemel en de aarde vergaat, zal er niet één jota of één
tittel vergaan van de wet" (Matteiis 5:17,18). Bovendien zegt Hij over Zichzelf:
Ik heb lust om uw wil te doen, mijn God, uw wet is in mijn binnenste" (Psalm
40:9). Gods wet is van nature onveranderlijk. Zij is de openbaring van de wil en
het karakter van de Wetgever. God is liefde en zijn wet is liefde. De twee
grondbeginselen van de wet zijn; liefde voor God en liefde voor de medemens.
Daarom is de liefde de vervulling der wet" (Romeinen 13:10). Gods karakter is
gerechtigheid en waarheid. Dit is ook de aard van zijn wet. De dichter van de
Psalmen zegt: Uw wet is waarheid", Al uw geboden zijn gerechtigheid" (Psalm
119:142, 172). De apostel Paulus zegt: Zo is dan de wet heilig, en ook het gebod
is heilig en rechtvaardig en goed" (Romeinen 7:12). Zo'n wet moet even
onvergankelijk zijn als de Wetgever, daar zij Gods geest en Gods wil uitdrukt.

Door de bekering en de heiligmaking worden de mensen met God verzoend.
Daardoor gaan ze volgens de beginselen van zijn wet leven. In den beginne werd
de mens naar Gods beeld geschapen. Hij was in volmaakte harmonie met de
natuur en met Gods wet. De beginselen van de gerechtigheid waren in zijn hart
geschreven. Maar de zonde heeft de mens van zijn Schepper vervreemd. Hij
weerspiegelt het beeld van God niet meer. Zijn hart komt in opstand tegen de
beginselen van Gods wet. Daarom dat de gezindheid van het vlees vijandschap is
tegen God; want het onderwerpt zich niet aan de wet Gods; trouwens het kan dat
ook niet" (Romeinen 8:7). Maar alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn
eniggeboren Zoon gegeven heeft", opdat de mens met God verzoend zou
worden. Door de verdiensten van Christus kan hij weer in harmonie met zijn
Schepper leven. Zijn hart moet door Gods genade worden vernieuwd. Deze
verandering wordt de wedergeboorte genoemd. Jezus zegt dat tenzij iemand
wedergeboren is hij het Koninkrijk Gods niet kan zien.
De eerste stap naar de verzoening met God is het besef dat men zondig is De
zonde is wetteloosheid". Wet doet zonde kennen" (1 Johannes 3:4; Romeinen
3:20). Om zijn schuld in te zien moet de zondaar zijn karakter toetsen aan Gods
grote maatstaf van gerechtigheid. Het is een spiegel die de volmaaktheid van een
rechtvaardig karakter toont en de zondaar in staat stelt de tekortkomingen in zijn
eigen karakter te ontdekken. De wet kan de mens wel zijn zonden tonen, maar
kan hem niet redden. De wet belooft het leven aan hem die gehoorzaamt en zegt
dat de dood het loon is van de overtreder. Alleen het evangelie van Jezus
Christus kan de mens vrijspreken of bevrijden van de veroordeling en de
bezoedeling van de zonde. De zondaar moet zijn zonden belijden voor God,
wiens wet hij vertreden heeft en geloven in Jezus, zijn zoenoffer. Zo krijgt hij
vergeving voor de zonden die tevoren gepleegd zijn" en heeft hij deel aan de
goddelijke natuur. De zondaar wordt een kind van God, ontvangt de Geest van
het zoonschap, door welke wij roepen: `Abba, Vader'".
Staat het hem nu vrij Gods wet te overtreden? De apostel Paulus zegt: Stellen wij
dan door het geloof de wet buiten werking? Volstrekt niet; veeleer bevestigen wij
de wet". Immers, hoe zullen wij, die der zonde gestorven zijn, daarin nog
leven?" Johannes zegt: Want dit is de liefde Gods, dat wij zijn geboden bewaren.
En zijn geboden zijn niet zwaar" (Romeinen 3:31; 6:2; 1 Johannes 5:3). Door de
wedergeboorte komt het hart in harmonie met God en richt het zich naar Gods
wet. Wanneer deze ingrijpende verandering zich heeft voorgedaan in het leven
van de zondaar, is hij overgegaan van de dood tot het leven, van zonde tot
heiligheid, van overtreding en opstandigheid tot gehoorzaamheid en trouw. Er is

een eind gekomen aan het oude leven van vervreemding van God. Het nieuwe
leven van verzoening, geloof en liefde is begonnen. Dan is de eis der wet
vervuld in ons, die niet naar het vlees wandelen, doch naar de Geest" (Romeinen
8:4). Dan zal de ziel zeggen: Hoe lief heb ik uw wet! Zij is mijn overdenking de
ganse dag" (Psalm 119:97).
De wet des HEREN is volmaakt, zij verkwikt de ziel" (Psalm 19:8). Zonder
kennis van de wet hebben de mensen geen juist inzicht in de reinheid en
heiligheid van God of beseffen ze hun eigen schuld en onreinheid niet. Zij
hebben geen juist zondebesef en denken dat ze geen berouw hoeven te hebben.
Daar ze hun hopeloze toestand als overtreders van Gods wet niet inzien, beseffen
zij ook niet dat ze het verzoenend bloed van Christus nodig hebben. De hoop op
de zaligheid wordt aangenomen zonder een totale vernieuwing van het denken of
zonder een grondige verandering van levenswijze. Zo zijn er talloze
oppervlakkige, bekeringen en worden er veel mensen aan de gemeente
toegevoegd die nooit met Christus verbonden zijn geweest.
Onjuiste theorieën over de heiligmaking, die voortvloeien uit de verwaarlozing
en verwerping van Gods wet, spelen ook een belangrijke rol in de godsdienstige
bewegingen van deze tijd. Deze theorieën zijn vanuit leerstellig oogpunt onjuist
en vanuit praktisch oogpunt gevaarlijk. Het feit dat ze zo goed in de smaak
vallen, maakt het dubbel noodzakelijk dat iedereen precies weet wat de Schrift
over dit punt leert. Ware heiligmaking is een bijbelse leerstelling. In zijn brief
aan de Tessalonicenzen zegt de apostel Paulus: Want dit wil God; uw
heiligging". En hij bidt: En Hij, de God des vredes, heilige u geheel en al" (1
Tessalonicenzen 4:3; 5:23). De Bijbel leert duidelijk wat heiligmaking inhoudt
en hoe wij ons kunnen heiligen.
De Heiland bad voor zijn volgelingen: Heilig hen in uw waarheid" (Johannes
17:17). Paulus leert dat de gelovigen geheiligd (moeten zijn) door de heilige
Geest" (Romeinen 15:16). Welke taak heeft de Heilige Geest? Jezus sprak tot
zijn discipelen: Doch wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de weg
wijzen tot de volle waarheid" (Johannes 16:13). De Psalmist zegt: Uw wet is de
waarheid". Het Woord en de Geest Gods leren de mens de beginselen van de
gerechtigheid zoals ze in Gods wet zijn opgenomen. Aangezien Gods wet heilig
en rechtvaardig en goed" is en een weerspiegeling is van de goddelijke
volmaaktheid, zal een karakter dat gevormd is door gehoorzaamheid aan Gods
wet ook heilig zijn. Christus zegt: Ik heb de geboden mijns Vaders bewaard". Ik
doe altijd wat Hem behaagt" (Johannes 15:10,8:29). De volgelingen van Christus
moeten zoals Christus worden en door Gods genade een karakter vormen dat in
overeenstemming is met de beginselen van zijn heilige wet. Dat is volgens de

Bijbel de betekenis van heiligmaking" Dit werk kan alleen door het geloof in
Christus, door de kracht van de inwonende Geest worden volbracht. Paulus
vermaant de gelovigen: Bewerk uw behoudenis met vreze en beven, want God is
het, die om zijn welbehagen zowel het willen als het werken in u werkt"
(Filippenzen 2:12,13). De christen zal de aantrekkingskracht van de zonde
voelen, maar hij zal er voortdurend tegen strijden. Daarvoor is Christus' hulp
nodig. Menselijke zwakheid wordt verbonden met goddelijke kracht en het
geloof roept uit: Maar Gode zij dank, die ons de overwinning geeft door onze
Here Jezus Christus" (1 Korintiërs 15:57).
De Bijbel leert duidelijk dat de heiligmaking progressief is. Wanneer de zondaar
door zijn bekering in vrede leeft met God door het verzoenend bloed van
Christus, is het christelijk leven pas begonnen. Hij moet zich nu richten op het
volkomene" en opgroeien tot de maat van de wasdom der volheid van Christus".
De apostel Paulus zegt: Vergetende hetgeen achter mij ligt en mij uitstrekkende
naar hetgeen voor mij ligt, jaag ik naar het doel, om de prijs der roeping Gods,
die van boven is, in Christus Jezus" (Filippenzen 3:13,14). Petrus geeft de
stappen die wij moeten doen bij de heiligmaking in bijbelse zin: Maar schraagt
om deze reden met betoon van alle ijver door uw geloof de deugd, door de deugd
de kennis, door de kennis de zelfbeheersing, door de zelfbeheersing de
volharding, door de volharding de godsvrucht, door de godsvrucht de
broederliefde en door de broederliefde de liefde (jegens allen). (...) Want als gij
dit doet, zult gij nimmer struikelen" (2 Petrus 1:5-10).
Wie geheiligd is zoals de Bijbel dat verstaat, is nederig. Zoals Mozes hebben ze
iets aanschouwd van de ontzetten de verhevenheid van de heiligheid en beseffen
ze welke tegenstelling er bestaat tussen hun eigen onwaardigheid en heiligheid
en verheven volmaaktheid van de Oneindige. De profeet Daniel was een
toonbeeld van ware heiligmaking. In zijn lange leven heeft hij zich volledig
gewijd aan het dienen van zijn Meester. Hij was een zeer bemind" man. (Daniël
10:11). Toch beroemde deze profeet zich niet op zijn eigen reinheid en
heiligheid, maar beschouwde zich als een van de zondaren van Israël, zoals blijkt
uit zijn pleidooi bij God ten behoeve van zijn volk: Niet op grond van onze
gerechtigheden storten wij onze smeekbeden voor U uit, maar op grond van uw
grote barmhartigheden". Wij hebben gezondigd, wij hebben goddeloos
gehandeld". Hij zei: Ik sprak en bad en beleed mijn zonde en de zonde van mijn
volk Israël". Toen Gods Zoon later verscheen om hem te onderrichten, zei
Daniël: Er bleef in mij geen kracht meer, alle kleur week van mijn gelaat, en ik
had geen kracht meer over" (Daniël 9:18,15,20; 10:8).

Toen Job de stem van God in de storm hoorde, zei hij: Ik herroep en doe boete in
stof en as" (Job 42:6). Toen Jesaja de heerlijkheid van God aanschouwde en de
engelen hoorden roepen: Heilig, heilig, heilig is de HERE der heerscharen", riep
hij uit: Wee mij, ik ga ten onder" (Jesaja 6:3,5). Paulus noemde zichzelf nadat hij
was weggevoerd tot in de derde hemel" en onuitsprekelijke woorden gehoord
had de geringste van alle heiligen" (2 Korintiërs 12:2-4; Efeziërs 3:8). Het was
de beminde apostel" Johannes, die aan Jezus' boezem rustte en zijn heerlijkheid
heeft aanschouwd, die als dood voor zijn voeten viel" (Openbaring 1:17).
Wie in de schaduw van het kruis van Golgotha leeft, kan onmogelijk aan
zelfverheerlijking doen of beweren dat hij vrij van zonde is. Hij weet dat zijn
zonde de oorzaak is van de doodsangst die het hart van Christus heeft gebroken,
en deze gedachte zal hem nederig maken. Zij die het dichtst bij Jezus Christus
leven, beseffen de zwakheid en zondigheid van de mens het best en stellen hun
hoop alleen op de verdiensten van een gekruisigde en verrezen Heiland. De
heiligmaking die tegenwoordig in de godsdienstige wereld op de voorgrond
treedt, wordt gekenmerkt door zelfverheerlijking en minachting voor Gods wet.
Hieruit blijkt dat ze in strijd is met de Bijbel. Haar voorstanders beweren dat
heiliging een kwestie van een ogenblik is en dat men door het geloof alleen tot
volmaakte heiligheid kan komen. Ze zeggen: Je hoeft maar te geloven en je zal
de zegeningen ontvangen". Ze menen dat er geen bijkomende inspanningen
worden vereist van degene die de zegeningen ontvangt. Ze verwerpen ook het
gezag van Gods wet door hun bewering dat ze de geboden niet hoeven te
onderhouden. Maar kan de mens heilig zijn in overeenstemming met Gods wil
en Gods karakter zonder in harmonie te leven met de beginselen die de
uitdrukking fijn van zijn wezen en zijn wil, en die aantonen wat God graag
heeft?
Het verlangen naar een gemakkelijke godsdienst die geen strijd, geen
zelfverloochening, geen prijsgeven van de dwaasheden van deze wereld vereist,
heeft de leer van de zaligmaking door het geloof en het geloof alleen heel
populair gemaakt. Maar wat zegt Gods Woord hierover? De apostel Jacobus
zegt: Wat baat het, mijn broeders, of iemand al beweert geloof te hebben, als hij
geen werken heeft? Kan dat geloof hem behouden?... Wilt gij weten, gij dwaze
mens, dat het geloof zonder de werken niets uitwerkt? Is onze vader Abraham
niet uit werken gerechtvaardigd, toen hij zijn zoon Isadk op het altaar legde?
Daaruit kunt gij zien, dat zijn geloof samenwerkte met zijn werken, en dat dit
geloof pas volkomen werd uit de werken... Gij ziet, dat een mens
gerechtvaardigd wordt uit werken en niet slechts uit geloof' (Jacobus 2:14-24).

De uitspraken van Gods Woord weerleggen deze misleidende leer van het geloof
zonder de werken. Men getuigt niet van geloof als men aanspraak meent te
kunnen maken op Gods gunst zonder te voldoen aan de voorwaarden om genade
te ontvangen. Het is gewoon aanmatiging, want het ware geloof is gegrondvest
op de beloften en geboden van de Schrift. Laat niemand zichzelf misleiden door
te geloven dat men heilig kan worden terwijl men opzettelijk een van Gods
geboden overtreedt. Als men willens en wetens zondigt, legt men de stem van de
Geest het zwijgen op en brengt men scheiding tussen zichzelf en God. Zonde is
wetteloosheid". Een ieder, die zondigt (dat is: De wet overtreedt) heeft Hem niet
gezien en heeft Hem niet gekend" (1 Johannes 3:6). Hoewel Johannes in zijn
brief zo uitvoerig uitweidt over de liefde, aarzelt hij geen ogenblik om het ware
karakter van de groep mensen die wel beweren dat ze geheiligd zijn, maar
intussen Gods wet overtreden, aan het licht te brengen. Wie zegt: Ik ken Hem, en
zijn geboden niet bewaart, is een leugenaar en in die is de waarlijk de liefde
Gods volmaakt" (1 Johannes 2:4,5). Dit is de toetssteen van elke belijdenis. Wij
mogen niemand als heilig beschouwen indien we Hem niet aan de hand van
Gods enige maatstaf van heiligheid in hemel en op aarde hebben getoetst. Als de
mensen vinden dat ze de zedenwet mogen overtreden, als zij Gods geboden niet
ernstig nemen, als ze de minste dezer geboden" overtreden en de mensen leren
dat te doen, zullen ze niet geacht worden door God en mogen we er zeker van
zijn dat hun beweringen elke grond missen. Wie zegt dat hij zonder zonde is,
bewijst alleen al daardoor dat hij verre van heilig is. Juist omdat hij geen juist
besef heeft van de oneindige reinheid en heiligheid van God of niet weet wat
iemand die in harmonie met Gods karakter wil leven nog moet bereiken, en
omdat hij geen idee heeft van de reinheid en goedheid van Jezus en van de
kwaadaardigheid en boosheid van de zonde, kan de mens zichzelf als heilig
beschouwen. Hoe groter de afstand tussen hem en Christus en hoe verkeerder
zijn opvattingen over Gods karakter en eisen, des te rechtvaardiger schijnt hij in
eigen ogen.
De heiligmaking zoals de Bijbel die leert, heeft betrekking op de hele mens;
geest, ziel en lichaam. Paulus heeft voor de Tessalonicenzen de bede
uitgesproken: Moge geheel uw geest, ziel en lichaam bij de komst van onze Here
Jezus Christus blijken in allen dele onberispelijk bewaard te blijven" (1
Tessalonicenzen 5:23). Hij schreef ook aan de gelovigen: Ik vermaan u dan,
broeders, met beroep op de barmhartigheden Gods, dat gij uw lichamen stelt tot
een levend, heilig en Gode welgevallig offer" (Romeinen 12:1). In de tijd van
het oude Israël werd ieder offer grondig onderzocht. Als er ook maar enig gebrek

was aan het offerdier, werd het geweigerd, want God had gezegd dat het offer
gaar' moest zijn. God verlangt ook van de christen dat zijn lichaam een levend,
heilig en Gode welgevallig offer" is. Om aan deze eis te voldoen, moeten alle
vermogens in een zo goed mogelijke staat bewaard blijven. Iedere gewoonte die
de lichamelijke of geestelijke vermogens verzwakt, maakt de mens ongeschikt
om zijn Schepper te dienen. Zal God genoegen nemen met iets dat minder is dan
het beste? Christus zei: "Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw
hart". Wie de Here liefheeft met geheel zijn hart zal ernaar verlangen Hem op de
best mogelijke manier te dienen met zijn leven en zal er altijd naar streven alle
vermogens waarover hij beschikt in harmonie te brengen met de wetten die hem
geschikter zullen maken om Gods wil te volbrengen. Hij zal het offer dat hij zijn
hemelse Vader brengt niet verontreinigen door toe te geven aan lusten en
hartstochten.
Petrus zegt: "Onthoudt u van de vleselijke begeerten, die strijd voeren tegen uw
ziel" (1 Petrus 2:11). Elke toegeving aan de zonde stompt de vermogens af en
doodt de geestelijke en zedelijke krachten. De Geest Gods kan dan maar weinig
invloed op het hart uitoefenen. Paulus schreef aan de Korintiërs: Laten wij ons
reinigen van alle bezoedeling des vlezes en des geestes, en zo onze heiligheid
volmaken in de vreze Gods" (2 Korintiërs 7:1). Hij rekent 'zelfbeheersing' tot de
vruchten van de Geest, samen met liefde, blijbschap, vrede, lankmoedigheid,
vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid" (Galaten 5:22,23).
Veel mensen die zich christen noemen verzwakken ondanks deze geinspireerde
uitspraken van de Schrift toch hun vermogens door winstbejag of modezucht.
Velen verminken hun naar God geschapen beeld door gulzigheid, drankzucht en
verboden genoegens. In plaats dat de kerken het kwaad veroordelen, bevorderen
ze het heel vaak omdat ze eetlust, winstbejag of genotzucht door de vingers zien
om hun schatkist te kunnen vullen wanneer de mensen te weinig liefde voor
Christus hebben om in de behoeften van de kerk te voorzien. Als Christus de
kerken van onze tijd zou binnenlopen en het feestvieren en de onheilige handel
zou zien, die er voor godsdienst moeten doorgaan, zou Hij de heiligschenners net
zoals de geldwisselaars uit de tempel verdrijven. De apostel Jacobus zegt: De
wijsheid van boven is vooreerst rein". Als hij de mensen had ontmoet die de
dierbare naam van Jezus uitspreken met een mond die ze met tabak
verontreinigen, mensen wier adem en lichaam wordt bezoedeld door de
walgelijke reuk, die de lucht verontreinigen en alle mensen in hun omgeving
dwingen het vergif dat ze verspreiden in te ademen - als de apostel deze
gewoonte had gekend die zo in strijd is met de reinheid van het evangelie, zou
hij haar zeker hebben beschouwd als aards, zinnelijk en duivels". Slaven van de

tabak, die aanspraak menen te mogen maken op de zegeningen van een
volmaakte heiliging, spreken over hun hoop op de hemel. Gods Woord zegt
echter heel duidelijk; En in haar (dat is: de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem)
zal niets onreins binnenkomen" (Openbaring 21:27).
Of weet gij niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, die in u
woont, die gij van God ontvangen hebt, en dat gij niet van uzelf zijt? Want gij
zijt gekocht en betaald. Verheerlijkt dan God met uw lichaam" (1 Korintiërs
6:19,20). Als iemands lichaam een tempel van de Heilige Geest is, kan hij niet
verslaafd zijn aan een gevaarlijke gewoonte. Zijn krachten behoren Christus toe,
die hem gekocht heeft met zijn bloed. Zijn bezit behoort God toe. Hoe zou hij
dan onschuldig kunnen zijn als hij het hem toevertrouwde kapitaal verkwist?
Mensen die christenen beweren te zijn, geven elk jaar enorme bedragen uit aan
overbodige en gevaarlijke luxe, terwijl zielen verloren gaan omdat ze de
woorden des levens niet ontvangen. God wordt beroofd van tienden en gaven,
terwijl zij meer offeren op het altaar van hun vernietigende begeerte dan zij
besteden aan het lenigen van de noden van de armen of aan de ondersteuning
van het evangelie. Als allen die zich volgelingen van Christus noemen werkelijk
geheiligd waren, zouden hun middelen niet worden verspild aan nutteloze en
zelfs gevaarlijke luxe, maar zouden ze naar Gods schatkamer worden
teruggebracht en zouden christenen toonbeelden van zelfbeheersing,
zelfverloochening en of offervaardigheid zijn. Dan zouden zij inderdaad het licht
der wereld zijn.
De wereld heeft zich overgegeven aan de bevrediging van eigen genoegens. De
begeerte des vlezes, de begeerte der ogen en een hovaardig leven" houden de
massa in hun greep gevangen. Maar de volgelingen van Christus hebben een
heilige roeping. God zegt: Gaat weg uit hun midden, en scheidt u af en houdt
niet vast aan het onreine". In het licht van Gods Woord mogen wij zeggen dat de
heiliging niet echt kan zijn als ze er niet toe leidt dat men volledig breekt met de
zonde en met het najagen van werelds plezier.
Gods belofte aan ben die gevolg geven aan de oproep Gaat weg uit hun midden,
en scheidt u af (...) en houdt niet vast aan het onreine", luidt: Ik zal u aannemen,
en Ik zal u tot Vader zijn en gij zult mij tot zonen en dochteren zijn, zegt de
Here, de Almachtige" (2 Korintiërs 6:17,18). Het is de plicht en het voorrecht
van elke christen om een rijke en overvloedige ervaring te hebben in de dingen
Gods. Ik ben het licht der wereld", zei Jezus. Wie Mij volgt, zal nimmer in de
duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben" (Johannes 8:12).
Het pad der rechtvaardigen is als het glanzende morgenlicht, dat steeds helderder

straalt tot de volle dag" (Spreuken 4:18). Elke stap van geloof en
gehoorzaamheid brengt de gelovige in nauwer contact met het licht der wereld,
in Wie gans geen duisternis is". De heldere stralen van de Zon der gerechtigheid
schijnen op Gods dienaren en zij moeten zijn licht weerkaatsen. Zoals de sterren
ons zeggen dat er een groot licht is aan de hemel waardoor zij zo helder kunnen
schijnen, moeten de christenen tonen dat er een God zit op de troon van het
heelal, wiens karakter lof en navolging waardig is. De genadegaven van zijn
Geest, de reinheid en heiligheid van zijn karakter zullen in zijn getuigen worden
geopenbaard. In zijn brief aan de Kolossenzen toont Paulus welke rijke
zegeningen aan Gods kinderen worden geschonken. Hij zegt: Daarom houden
ook wij sedert de dag, dat wij dit gehoord hebben, niet op voor u te bidden en te
vragen, dat gij met de rechte kennis van zijn wil vervuld moogt worden, in alle
wijsheid en geestelijk inzicht, om de Here waardig te wandelen, Hem in alles te
behagen, in alle goed werk vrucht te dragen en op te wassen in de rechte kennis
van God. Zo wordt gij met alle kracht bekrachtigd naar de macht zijner
heerlijkheid tot alle volharding en geduld. (Kolossenzen 1:9-11).
Hij spreekt ook de hoop uit dat de broeders te Efeze het verheven voorrecht van
het christen-zijn zullen begrijpen. Hij zet de wonderbaarlijke kracht en de kennis
die zij als zonen en dochters van de Allerhoogste zouden kunnen bezitten zeer
uitgebreid voor hen uiteen. Ze konden gesterkt worden door zijn Geest in de
inwendige mens" om "geworteld en gegrond te zijn in de liefde", om samen met
alle heiligen, in staat te zijn te vatten, hoe groot de breedte en lengte en hoogte
en diepte is, en te kennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat".
Maar het gebed van de apostel bereikt een hoogtepunt wanneer hij bidt: Opdat
gij vervuld wordt tot alle volheid Gods" (Efeziërs 3:16-19).
In deze tekst wordt de hoogte geopenbaard die wij kunnen bereiken door het
geloof in de beloften van onze hemelse Vader wanneer wij doen wat Hij van ons
verlangt. Door de verdiensten van Christus hebben wij toegang tot de troon van
de Oneindige. Hoe zal Hij, die zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard, maar voor
ons allen overgegeven heeft, ons met Hem ook niet alle dingen schenken?"
(Romeinen 8:32). De Vader heeft de volheid van zijn Geest aan zijn Zoon
geschonken en wij mogen daar ook deel aan hebben. Jezus zegt: Indien dan gij,
hoewel gij slecht zijt, goede gaven weet te geven aan uw kinderen, hoeveel te
meer zal uw Vader uit de hemel de heilige Geest geven aan hen, die Hem daarom
bidden?" (Lucas 11:13). Indien gij Mij iets vraagt in mijn naam, Ik zal het doen".
Bidt en gij zult ontvangen, opdat uw blijdschap vervuld zij" (Johannes 14:14;
16:24).

Hoewel het leven van de christen gekenmerkt moet zijn door nederigheid, mag
het niet getekend zijn door droefheid of zelfverachting. Iedereen moet-zo leven
dat hij Gods goedkeuring kan wegdragen en God hem kan zegenen. Het is niet
de wil van onze hemelse Vader dat wij ooit veroordeeld worden of in de
duisternis blijven. Het is geen bewijs van ware nederigheid als wij het hoofd
laten hangen en aan zelfbeklag doen. Wij mogen tot Jezus gaan om gereinigd te
worden, en daardoor zonder schaamte of verwijt staan tegenover de wet. Zo is er
dan nu geen veroordeling voor hen, die in Christus Jezus zijn. Want de wet van
de Geest des levens heeft u in Christus Jezus vrijgemaakt" (Romeinen 8:1,2).
Door Jezus worden de gevallen zonen van Adam "zonen Gods". "Want Hij, die
heiligt, en zij, die geheiligd worden, zijn allen uit één; daarom schaamt Hij Zich
niet hen broeders te noemen" (Hebreeën 2:11).
Het leven van een christen moet een leven van geloof, overwinning en vreugde
zijn. Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld; en dit is de
overwinning, die de wereld overwonnen heeft; ons geloof" (1 Johannes 5:4).
Gods boodschapper Nehemia zegt terecht: Deze dag is voor de HERE, uw God
heilig, bedrijft geen rouw en weent niet" (Nehemia 8:10). Paulus zegt: Verblijdt
u in de Here te allen tijde! Wederom zal ik zeggen: Verblijdt u!" Verblijdt u te
allen tijde, bidt zonder ophouden, dankt onder alles, want dat is de wil Gods in
Christus Jezus ten opzichte van u" (Filippenzen 4:4;1 Tessalonicenzen 5:16-18).
Dat zijn de vruchten van de bekering en de heiligmaking. We zien deze
resultaten zo zelden omdat de beginselen van de gerechtigheid, die Gods wet ons
leert door de christelijke wereld met zoveel onverschilligheid worden
beschouwd. Daarom is er ook zo weinig merkbaar van het degelijke, duurzame
werk van Gods Geest dat de godsdienstige opwekkingen van vroeger kenmerkte.
Door het aanschouwen worden wij veranderd. Wanneer de heilige voorschriften
waardoor God de volmaaktheid en heiligheid van zijn karakter aan ons heeft
geopenbaard, worden verwaarloosd en de mensen worden aangetrokken door
menselijke leerstellingen en theorieën is het niet verwonderlijk dat de godsvrucht
in de gemeente kwijnt. God heeft gezegd: Mij, de bron van levend water, hebben
zij verlaten, om zichzelf bakken uit te houwen, gebroken bakken, die geen water
houden" (Jeremia 2:13). Welzalig de man die niet wandelt in de raad der
goddelozen. maar aan des HEREN wet zijn welgevallen heeft, en diens wet
overpeinst bij dag en bij nacht. Want hij is als een boom, geplant aan
waterstromen, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, welks loof niet verwelkt; - al wat
hij onderneemt, gelukt" (Psalm 1:1-3). Pas wanneer Gods wet weer haar
rechtmatige plaats krijgt, zal er een herleving zijn van het oorspronkelijke geloof
en van de vroegere godsvrucht onder Gods volk. Zo zegt de HERE: Gaat staan

aan de wegen, en ziet en vraagt naar de oude paden, waar toch de goede weg is,
opdat gij die gaat en rust vindt voor uw ziel" (Jeremia 6:16).

28 - Het onderzoekend oordeel
De profeet Daniël zegt: Terwijl ik bleef toekijken werden tronen opgesteld, en
een Oude van dagen zette Zich neder, zijn kleed was wit als sneeuw en zijn
hoofdhaar blank als wol; zijn troon bestond uit vuurvlammen, de raderen
daarvan uit laaiend vuur, en een stroom van vuur welde op en vloeide voor hem
uit; duizendmaal duizenden dienden hem en tienduizend maal tienduizenden
stonden voor Hem. De vierschaar zette zich neder en de boeken werden
geopend" (Daniël, 7:9,10).
Zo zag de profeet in een visioen de grote, plechtige dag waarop het karakter en
het leven van de mensen zullen worden onderzocht door de Rechter der gehele
aarde en iedereen naar zijn werken" zal ontvangen. De Oude van dagen is God
de Vader. De dichter van de Psalmen zegt: Eer de bergen geboren waren, en Gij
aarde en wereld hadt voortgebracht, ja, van eeuwigheid tot eeuwigheid zijt Gij
God" (Psalm 90:2). Hij, de Bron van alle leven en de Oorsprong van alle wetten,
zal de oordeelszitting leiden en engelen, duizendmaal duizenden en tienduizend
maal tienduizenden", zullen als gerechtsdienaren en getuigen aanwezig zijn op
deze grote rechtszitting.
En zie, met de wolken des hemels kwam iemand gelijk een mensenzoon; Hij
begaf zich tot de Oude van dagen, en men leidde Hem voor Deze; en Hem werd
heerschappij gegeven en eer en koninklijke macht, en alle volken, natiën en talen
dienden Hem. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij, die niet zal
vergaan, en Zijn Koningschap is een, dat onverderfelijk is" (Daniël 7:13,14). De
komst van Christus" die in deze tekst wordt beschreven is niet zijn wederkomst
naar onze aarde. Hij begaf Zich naar de Oude van dagen in de hemel om de
heerschappij en eer en koninklijke macht" te ontvangen die. Hem zullen worden
gegeven aan het eind van zijn optreden als Middelaar.
Deze komst - en niet de wederkomst naar deze aarde - was voorzegd in de
profetie die in vervulling zou gaan aan het eind van de 2300 avonden en
morgens in 1844. Onze Hogepriester gaat vergezeld van engelen het heilige der
heiligen binnen en verschijnt voor God om zijn bemiddeling ten gunste van de
mens af te sluiten - om het onderzoekend oordeel te doen plaatsvinden en
verzoening te doen voor allen die waardig geacht worden". In de schaduwdienst
mochten alleen zij die hun zonden voor God hadden beleden en ze door het
bloed van het zondoffer naar het heiligdom hadden overgebracht aan de dienst
op de Grote Verzoendag deelnemen. Zo zullen op de grote dag van de

uiteindelijke verzoening en het onderzoekend oordeel alleen de gevallen van
Gods kinderen worden onderzocht. Het oordeel over de ongelovigen is iets heel
anders en vindt later apart plaats. Want het is nu de tijd, dat het oordeel begint bij
het huis Gods; als het bij ons begint, wat zal het einde zijn van hen, die
ongehoorzaam zijn aan het evangelie Gods?" (1 Petrus 4;17).
Het vonnis zal worden uitgesproken aan de hand van boeken in de hemel, waarin
de namen en werken van de mensen zijn opgetekend. De profeet Daniel zegt: De
vierschaar zette zich neder en de boeken werden geopend". Johannes, de ziener
van Patmos, heeft dit thema ook beschreven en voegt er nog aan toe: En nog een
ander boek werd geopend, het (boek) des levens; en de doden werden
geoordeeld op grond van hetgeen in de boeken geschreven stond, naar hun
werken" (Openbaring 20:12). In het boek des levens staan de namen van allen
die God hebben gediend. Jezus zei aan zijn discipelen: Verheugt u, dat uw
namen staan opgetekend in de hemelen" (Lucas 10:20). Paulus spreekt over zijn
trouwe medearbeiders, wier namen staan in het boek des levens" (Fillippenzen
4:3). Daniel, die de eeuwen overzag en een tijd van grote benauwdheid, zoals er
niet geweest is sinds er volken bestaan" voorzegde, zegt dat Gods volk zal
ontkomen; al wie in het boek geschreven wordt bevonden", Johannes zegt in de
Openbaring dat alleen zij, die geschreven zijn in het boek des levens van het
Lam", de stad Gods zullen mogen betreden. (Daniel 12:1; Openbaring 21:27). Er
is een gedenkboek" voor God geschreven, waarin de goede werken staan
opgetekend van hen, die de HERE vrezen en zijn naam in ere houden".
(Maleachi 3:16). Hun woorden van geloof en hun daden van liefde staan in de
hemel opgetekend. Ook Nehemia verwijst daarnaar wanneer hij zegt: Gedenkt
mij, mijn God, hierom en wis de weldaden niet uit, die ik aan het huis van mijn
God en aan zijn instellingen bewezen heb" (Nehemia 13:14). In Gods
gedenkboek staat elke goede daad voor eeuwig opgetekend. Elke verleiding die
is weerstaan, elk kwaad dat is overwonnen, elk woord van medeleven dat is
uitgesproken, wordt er getrouw in opgenomen. Elk offer, alle moeite en verdriet
die men terwille van Christus heeft doorstaan, zijn opgeschreven. De Psalmist
zegt in dit verband: Mijn omzwerving hebt Gij te boek gesteld, doe mijn tranen
in uw kruik; zijn zij niet in uw boek?" (Psalm 56:9).
Er is ook een boek met de zonden van de mensen. Want God zal elke daad doen
komen in het gericht over al het verborgene, hetzij goed, hetzij kwaad". Van elk
ijdel woord, dat de mensen zullen spreken, zullen zij rekenschap geven op de
dag des oordeels". De Heiland zei ook: Want naar uw woorden zult gij
gerechtvaardigd worden, en naar uw woorden zult gij veroordeeld worden"

(Prediker 12:14; Matteus 12:36,37). De geheime bedoelingen en beweegredenen
zijn opgeschreven in het feilloze register, want God zal hetgeen in de duisternis
verborgen is, aan het licht brengen en de raadslagen der harten openbaar maken"
(1 Korintiërs 4:5).
Zie, het staat voor Mij geschreven... uw ongerechtigheden en de
ongerechtigheden uwer vaderen tezamen, zegt de HERE" (Jesaja 65:6,7).
God onderzoekt de daden van ieder mens. Ze worden opgetekend als ze goed
zijn, maar ook als ze slecht zijn. Naast elke naam wordt elk verkeerd woord, elke
zelfzuchtige daad, elk plichtsverzuim, elke verborgen zonde en alle huichelarij
met buitengewone nauwkeurigheid in de boeken des hemels opgeschreven. De
engel die de boeken bijhoudt, noteert alle waarschuwingen en berispingen van de
hemel die niet ter harte zijn genomen en ook de verspilde tijd, de kansen die men
heeft laten voorbijgaan, de positieve of negatieve invloed die men heeft
uitgeoefend en alle verstrekkende gevolgen daarvan.
Gods wet is de maatstaf waaraan het karakter en het leven van de mensen. in het
oordeel zullen worden getoetst. De Prediker zegt: "Vrees God en onderhoud zijn
geboden, want dit geldt voor alle mensen. Want God zal elke daad doen komen
in het gericht over al het verborgen". (Prediker 12:13,14). De apostel Jacobus
vermaant de broeders: Spreek zo en handelt zo als (mensen past), die door de
wet der vrijheid zullen geoordeeld worden" (Jacobus 2:12).
Zij die in het oordeel waardig gekeurd" worden, zullen deel hebben aan de
opstanding van de rechtvaardigen. Jezus zei: Maar die waardig gekeurd zijn deel
te verkrijgen aan die eeuw en aan de opstanding uit de doden... zijn aan de
engelen gelijk en zij zijn kinderen Gods, omdat zij kinderen der opstanding zijn"
(Lucas 20:35,36), en Hij zei ook: Zij zullen uitgaan, wie het goede gedaan
hebben, tot de opstanding ten leven" (Johannes 5:29). De rechtvaardige doden
zullen pas worden opgewekt na het oordeel, waarop zij waardig gekeurd" zijn
om deel te hebben aan de opstanding ten leven". Daarom zullen zij niet
persoonlijk aanwezig zijn bij de rechtszitting, wanneer hun leven zal worden
onderzocht en er over hun geval zal worden beslist. Jezus zal daar optreden als
hun Voorspraak om voor God te pleiten voor hun zaak. Als iemand gezondigd
heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige"
(1 Johannes 2:1). Want Christus is niet binnengegaan in een heiligdom met
handen gemaakt, een afbeelding van het ware, maar in de hemel zelf, thans, ons
ten goede, voor het aangezicht Gods te ver,.iki jen". Daarom kan Hij ook
volkomen behouden, die door Hem tot God gaan, daar Hij altijd leeft om voor
hen te pleiten" (Hebreeën 9:24; 7:25).

Wanneer de boeken in het oordeel worden geopend, gaat het leven van allen die
in Christus hebben geloofd aan Gods oog voorbij. Eerst komen de eerste mensen
die op aarde hebben geleefd aan de beurt. Daarna zal onze Voorspraak de
gevallen van alle geslachten die na hen zijn gekomen stuk voor stuk in
behandeling nemen en Hij eindigt met de mensen die nog in leven zijn. Elke
naam wordt afgeroepen en elk geval wordt nauwkeurig onderzocht. Bepaalde
namen worden aangenomen, andere worden verworpen. Wanneer in de boeken
des hemels nog zonden staan opgetekend van mensen die hun zonde niet hebben
beleden en waarvoor geen vergiffenis is geschonken, zullen hun namen uit het
boek des levens worden weggedaan en zullen hun goede werken die zijn
opgeschreven in het gedenkboek, worden uitgewist. God zei aan Mozes: Wie
tegen Mij gezondigd heeft, zal Ik uit Mijn boek delgen" (Exodus 32:33). De
profeet Fzechiël zegt hierover: Wanneer een rechtvaardige zich afkeert van zijn
rechtvaardige wandel en onrecht doet.. met geen van zijn rechtvaardige daden
zal rekening gehouden worden" (Ezechiël 18:24).
Bij de namen van allen die hun zonden hebben beleden en het verzoenend bloed
van Christus hebben aangenomen, staat in de boeken des hemels genoteerd dat
ze vergiffenis hebben ontvangen. Daar zij met Christus' gerechtigheid zijn
bekleed en hun karakter in harmonie is met Gods wet, zullen hun zonden worden
uitgewist en zullen ze »waardig worden gekeurd" om het eeuwig leven te
hebben. God heeft bij monde van de profeet Jesaja gezegd: Ik, Ik ben het, die uw
overtredingen uitdelg om Mijnentwil en Ik gedenk uw zonden niet" (Jesaja
43:25). Jezus zei: Wie overwint, zal aldus bekleed worden met witte klederen, en
Ik zal zijn naam geenszins uitwissen uit het boek des levens, maar Ik zal zijn
naam belijden voor mijn Vader en voor de engelen". Een ieder dan, die Mij
belijden zal voor de mensen, hem zal Ik ook belijden voor mijn Vader, die in de
hemelen is; maar al wie Mij verloochenen zal voor de mensen, die zal Ik ook
verloochenen voor mijn Vader, die in de hemelen is" (Openbaring 3:5; Mattheüs
10:32,33).
De grootste belangstelling die de mensen kunnen tonen voor de vonnissen van
aardse rechtbanken is maar een zwakke afschaduwing van de belangstelling in
de hemelse rechtsbanken, wanneer de namen die in het boek des levens
geschreven staan, worden beoordeeld door de Rechter der gehele aarde. De
goddelijke Middelaar pleit dat allen die de overwinning door het geloof in zijn
bloed hebben behaald, vergiffenis krijgen voor hun overtredingen, weer een
plaats in Eden zullen krijgen en gekroond zullen worden als mede-erfgenamen

met Hem om de heerschappij van voorheen" weer uit te oefenen. (Micha 4:8).
Satan heeft met zijn pogingen om de mensheid te bedriegen en te verleiden Gods
plan met de schepping van de mens willen verijdelen, maar Christus vraagt nu
dat dit plan wordt uitgevoerd alsof de mens nooit was gevallen. Hij vraagt niet
alleen volledige vergeving en volkomen rechtvaardigmaking voor zijn
volgelingen, maar ook een aandeel aan zijn heerlijkheid en een plaats op zijn
troon. Terwijl Jezus pleit voor allen die zijn genade hebben aangenomen, klaagt
Satan hen aan bij God. De aartsbedrieger wil hen doen twijfelen. Hij probeert
hun vertrouwen in God te ondermijnen. Hij tracht hen te scheiden van zijn liefde
en wil hen zijn wet laten overtreden. Nu vestigt hij de aandacht op hun leven, op
hun karakterfouten, op het grote verschil tussen hen en Christus, op het feit dat
ze hun Verlosser hebben beledigd en op al de zonden waartoe hij hen heeft
proberen te verleiden. Dit is trouwens de reden waarom hij denkt dat zij zijn
onderdanen zijn.
Jezus verontschuldigt hun zonden niet, maar wijst op hun berouw en hun geloof.
Terwijl Hij vergiffenis voor hen vraagt, laat Hij zijn doorboorde handen aan de
Vader en aan de engelen zien en zegt: "Ik ken hen bij naam. Ik heb ze in mijn
handpalmen gegrift". De offeranden Gods zijn een verbroken geest; een
verbroken en verbrijzeld hart veracht Gij niet, o God" (Psalm 51:19).
Tot de aanklager van zijn volgelingen zegt Hij: De HERE bestraffe u, satan, ja de
HERE, die Jeruzalem verkiest, bestraffe u; is deze niet een brandhout uit het
vuur gerukt?" (Zacharia 3:2). Christus zal zijn getrouwen bekleden met zijn
gerechtigheid, zodat Hij hen voor de Vader kan plaatsen als een gemeente
stralend, zonder vlek of rimpel of iets dergelijks" (Efeziérs 5:27). Hun namen
staan opgetekend in het boek des levens en over hen staat geschreven: Zij zullen
met Mij in witte klederen wandelen, omdat zij het waardig zijn" (Openbaring
3:4).
Zo zal de belofte van het nieuwe verbond volledig in vervulling gaan: Ik zal hun
ongerechtigheid vergeven en hun zonde niet meer gedenken." In die dagen en te
dien tijde, luidt het woord des HEREN, zal de ongerechtigheid van Israël
gezocht worden, maar zij is er niet, en de zonden van Juda, maar zij zijn niet te
vinden" (Jeremia 31:34; 50:20). Te dien dage zal wat de HERE doet uitspruiten
tot sieraad en heerlijkheid zijn, en de vrucht des lands tot glorie en luister voor
de ontkomenen van Israël. En het zal geschieden, dat wie overgebleven is in
Sion, overgelaten in Jeruzalem, heilig zal heten - ieder die in Jeruzalem ten leven
is opgeschreven" (Jesaja 4:2,3).

Het onderzoekend oordeel en de uitdelging van de zonden moet voor de
wederkomst zijn voltooid. Daar de doden moeten worden geoordeeld op grond
van hetgeen in de boeken geschreven staat, is het uitgesloten dat de zonden
worden uitgewist voor het oordeel, waarin hun geval wordt onderzocht. De
apostel Petrus verklaart heel duidelijk dat de zonden van de gelovigen zullen
worden uitgedelgd opdat er tijden van verademing mogen komen van het
aangezicht des Heren, en Hij de Christus, die voor u te voren bestemd was,
Jezus, zende" (Handelingen 3:19,20). Wanneer het onderzoekend oordeel heeft
plaats gehad, zal Christus terugkomen en Hij zal zijn loon bij Zich hebben om
een ieder te vergelden, naardat zijn werk is". In het oordeel zal het gebruik dat
men van elk talent heeft gemaakt nauwkeurig worden nagegaan. Hoe hebben wij
het kapitaal dat God ons heeft geleend gebruikt? Zal Christus bij zijn komst alles
wat Hij ons heeft geleend met rente terugkrijgen? Hebben wij alle vermogens die
God ons heeft geschonken, gebruikt tot eer van God en tot zegen van de wereld?
Op welke manier hebben wij onze tijd, onze pen, onze stem, ons geld, onze
invloed gebruikt? Wat hebben wij voor Christus gedaan in de persoon van de
behoeftige en lijdende medemens, de wees of de weduwe? God heeft ons
aangesteld tot bewaarders van zijn heilig Woord. Wat hebben we gedaan met het
licht en de waarheid die Hij ons geschonken heeft om de mensen kennis ter
zaligheid bij te brengen? Er wordt geen enkele waarde gehecht aan geloof in
Christus zonder meer. Alleen liefde die tot uiting komt in de werken wordt als
echt beschouwd. Alleen liefde maakt een daad waardevol voor God. Alles wat
uit liefde wordt gedaan - hoe gering het in de ogen van de mensen ook is - wordt
door God aangenomen en beloond.
De verborgen zelfzucht van de mensen komt in de hemelse boeken aan het licht.
Daar zijn de plichten tegenover onze medemensen die we hebben verzuimd en
onze nalatigheid tegenover de eisen van de Heiland opgeschreven. Daar zullen
we zien hoe vaak we aan Satan de tijd, de gedachten en de kracht hebben gewijd
die Christus toebehoorden. Het verslag dat de engelen naar de hemel meenemen
is teleurstellend. Verstandige mensen, mensen die volgelingen van Christus
beweren te zijn, worden volledig in beslag genomen door het verwerven van
aardse bezittingen of door het zoeken van plezier. Geld, tijd en kracht worden
opgeofferd aan uiterlijk vertoon en aan het bevredigen van eigen behoeften. Er
wordt maar heel weinig tijd besteed aan gebed en bijbelstudie, aan
gewetensonderzoek en schuldbelijdenis.
Satan beraamt ontelbare plannen om onze geest bezig te houden, omdat hij niet
wil dat we ons zouden bezighouden met het werk waar we het meest mee

vertrouwd zouden moeten zijn. De aartsbedrieger verafschuwt de grote
waarheden die het verzoenend offer en onze almachtige Middelaar openbaren.
Hij wil alleen zielen van Jezus en van zijn waarheid aftrekken. Zij die willen
delen in de zegeningen van het middelaarschap van Christus mogen zich door
niets laten afhouden van hun plicht tot volmaakte heiligheid in de vreze Gods.
De kostbare uren die ze verspillen aan vermaak, aan uiterlijk vertoon en aan het
schrapen van geld, zouden ze moeten wijden aan een ernstig onderzoek van het
Woord der waarheid in een geest van gebed. Gods volk moet het onderwerp van
het heiligdom en het onderzoekend oordeel volledig begrijpen. Iedereen moet
persoonlijk op de hoogte zijn van de taak en het werk van onze Hogepriester,
want anders zal men onmogelijk het geloof hebben dat in deze tijd noodzakelijk
is, of de plaats kunnen innemen die God voor elk van ons heeft bestemd.
Iedereen moet zijn leven redden of verliezen. Het geval van iedereen
afzonderlijk zal voor Gods rechterstoel worden behandeld. Iedereen zal
tegenover de grote Rechter komen te staan. Daarom is het zo belangrijk dat
iedereen zich vaak verdiept in het plechtige moment wanneer de vierschaar zich
zal neerzetten en de boeken zullen worden geopend, wanneer iedereen, zoals
Daniël zegt, zal worden geoordeeld aan het einde der dagen". Iedereen die deze
onderwerpen heeft begrepen, moet getuigen van de belangrijke waarheid die
God aan hem heeft toevertrouwd. Het heiligdom in de hemel is het middelpunt
van Christus' verzoeningswerk ten behoeve van de mens. Iedereen die op aarde
leeft, is erbij betrokken. Het geeft inzicht in het verlossingsplan, brengt ons tot
aan het einde der tijden en onthult de triomfantelijke afloop van de strijd tussen
gerechtigheid en zonde. Het is van het allergrootste belang dat allen deze
onderwerpen grondig bestuderen en een antwoord kunnen geven aan iedereen
die hen rekenschap vraagt van de hoop die in hen is.
De bemiddeling van Christus in het hemelse heiligdom ten gunste van de mens
is in het verlossingsplan van even groot belang als zijn dood aan het kruis. Met
zijn dood nam dat werk een aanvang en na zijn opstanding is Hij ten hemel
gevaren om het te voltooien. Door het geloof moeten wij ingaan in het binnenste
van het voorhangsel waarheen Jezus voor ons als voorloper is binnengegaan"
(Hebreeën 6:20). Daar wordt het licht van het kruis van Golgotha weerkaatst.
Daar krijgen we een duidelijker inzicht in de verborgenheden van onze
verlossing. Christus heeft een oneindige prijs betaald voor de verlossing van de
mens. Het offer dat gebracht is, weegt op tegen de strengste eisen van Gods
overtreden wet. Jezus heeft de weg naar de genadetroon van de Vader
opengesteld en door zijn bemiddeling kan het oprechte verlangen van allen die in

het geloof tot Hem komen aan God worden voorgelegd.
Wie zijn overtredingen bedekt, zal niet voorspoedig zijn; maar wie ze belijdt en
nalaat, die vindt ontferming" (Spreuken 28:13). Als de mensen die hun fouten
verbergen en goedpraten konden zien hoe Satan zich over hen verheugt en hoe
hij Christus en de engelen bespot omdat zij zich zo gedragen, zouden zij hun
zonden onmiddellijk belijden en ze achterwege laten. Satan probeert onze geest
te beheersen door onze karakterfouten, en hij weet dat hij zal slagen als wij deze
gebreken koesteren. Daarom probeert hij voortdurend de volgelingen van
Christus met zijn fatale drogredenen wijs te maken dat ze niet kunnen
overwinnen. Maar Jezus pleit voor hen met zijn doorboorde handen en zijn
gebroken lichaam en zegt tot allen die Hem willen volgen: Mijn genade is u
genoeg" (2 Korintiërs 12:9). Neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben
zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen; want
mijn juk is zacht en mijn last is licht". (Mattheüs 11:29,30). Daarom mag
niemand denken dat zijn fouten onverbeterlijk zijn. God zal geloof en genade
schenken om ze te overwinnen. We leven nu in de Grote Verzoendag. In de
zinnebeeldige dienst moesten de Israëlieten hun ziel verootmoedigen door hun
zonden te belijden en zich te vernederen voor God op het ogenblik dat de
hogepriester verzoening deed voor Israël, want anders zouden zij van het volk
worden afgesneden. Zo moeten allen die willen dat hun naam in het boek des
levens blijft nu, in de korte genadetijd die hun nog gegund is, hun ziel
verootmoedigen voor God door hun zonden te belijden en door oprecht berouw
te tonen. Ze moeten een nauwkeurig en grondig gewetensonderzoek instellen. Ze
moeten breken met de lichtzinnigheid waar zoveel mensen die zich christenen
noemen van getuigen. Iedereen die niet wil dat de slechte neigingen, die de
overhand willen hebben, overheersen, moet er ernstig tegen strijden. Deze
voorbereiding is een persoonlijke kwestie. Wij worden niet collectief gered. De
reinheid en de toewijding van de ene kunnen het tekort aan deze eigenschappen
bij de andere niet goedmaken.
Hoewel alle volken voor Gods vierschaar moeten verschijnen, zal Hij elk geval
toch even nauwkeurig onderzoeken als wanneer er maar één mens op aarde was.
Iedereen moet worden getoetst en zonder vlek of rimpel of iets dergelijks"
worden bevonden. De afsluiting van het verzoeningswerk gaat gepaard met
plechtige gebeurtenissen. Er staan zeer grote belangen op het spel. Het oordeel
vindt nu plaats in het hemelse heiligdom. Dit werk is nu al vele jaren aan de
gang. Binnenkort - niemand weet wanneer - zullen de levenden worden
geoordeeld. Ons leven zal in de ontzagwekkende tegenwoordigheid van God

worden beoordeeld. In deze tijd is het meer dan ooit nodig te denken aan de
waarschuwing van Christus: Ziet toe, blijft waakzaam. Want gij weet niet,
wanneer het de tijd is". (Marcus 13:33). Indien gij dan niet wakker wordt, zal Ik
komen als een dief, en gij zult niet weten, op welk uur Ik u zal overvallen"
(Openbaring 3:3).
Wanneer het onderzoekend oordeel is afgesloten, zal over het lot van allen ten
leven of ten dode" zijn beslist. Korte tijd voordat Christus op de wolken des
hemels verschijnt, zal ook de genadetijd afgelopen zijn. Christus zegt in de
Openbaring over die tijd: Wie onrecht doet, hij doe nog meer onrecht; wie vuil
is, hij worde nog vuiler, wie rechtvaardig is, hij bewijze nog meer
rechtvaardigheid; wie heilig is, hij wonde nog meer geheiligd. Zie ik kom
spoedig en mijn loon is bij Mij om een ieder te vergelden, naardat zijn werk is"
(Openbaring 22:11,12).
De rechtvaardigen en de ongelovigen zullen nog in hun sterfelijke toestand op
aarde leven - de mensen zullen planten en bouwen, eten en drinken, zonder zich
ervan bewust te zijn dat de definitieve, onherroepelijke beslissing is gevallen in
het hemelse heiligdom. God heeft de ark voor de zondvloed, nadat Noach was
binnengegaan, achter hem gesloten en toen waren de ongelovigen
buitengesloten. Zeven dagen lang bleven de mensen, die niet wisten dat het
vonnis aan hen werd voltrokken, hun zorgeloos, genotzuchtig leven leiden en
dreven de spot met de waarschuwing van het komende oordeel. Zo zal ook de
komst van de Zoon des mensen zijn" (Matteus 24:39), zei Jezus. In alle stilte,
onopgemerkt als een dief in de nacht, zal het beslissende uur aanbreken, wanneer
het lot van ieder mens wordt bepaald en het aanbod der genade aan schuldige
mensen voorgoed wordt ingetrokken.
Waakt dan,... opdat hij niet, als hij plotseling komt, u slapende vinde" (Marcus
1:35,36). Zij die vermoeid worden van het waken en weer het plezier van de
wereld zoeken, zijn in groot gevaar. Terwijl de zakenman volledig opgaat in het
maken van winst, terwijl de genotzoeker zich met hart en ziel overgeeft aan zijn
plezier, terwijl het modepoppetje volop meedoet aan de mode, kan het gebeuren
dat de Rechter der gehele aarde het vonnis uitspreekt: Gij zijt in de weegschaal
gewogen en te licht bevonden" (Daniël 5:27).

29 - De oorsprong van het kwaad
Voor velen is de oorsprong van de zonde en de reden voor haar bestaan een bron
van grote, onoplosbare problemen. Zij zien het kwaad in hun omgeving, met al
zijn verschrikkelijke gevolgen: ellende, verdriet en leed. Zij vragen zich af hoe
dit alles mogelijk is onder het soevereine bestuur van een God die oneindig in
wijsheid, kracht en liefde is. Ze kunnen maar geen verklaring vinden voor dit
geheimenis. In hun onzekerheid en twijfel begrijpen ze de duidelijke waarheid
van Gods Woord, die beslissend is voor hun zaligheid, niet. Er zijn mensen die in
hun onderzoek naar de bestaansreden van de zonde willen speuren op een gebied
waarover God niets heeft geopenbaard. Daarom vinden zij geen oplossing voor
hun problemen. Zij die nogal makkelijk twijfelen en kritiek leveren, grijpen dit
aan als een verontschuldiging voor hun verwerping van de woorden van de
Heilige Schrift. Er zijn ook mensen die geen bevredigende oplossing kunnen
vinden voor het ingewikkelde probleem van het kwaad omdat menselijke
overlevering en een onjuiste verklaring de leer van de Bijbel over het karakter
van God, de aard van zijn heerschappij en de beginselen die ten grondslag liggen
aan zijn maatregelen tegen de zonde, hebben verduisterd.
Het is niet mogelijk de oorsprong van de zonde zo te verklaren dat er een reden
voor haar bestaan wordt gegeven. Toch kunnen wij wel genoeg te weten komen
over de oorsprong en de uiteindelijke uitroeiing van de zonde om de
rechtvaardigheid en barmhartigheid van God in al zijn maatregelen tegen het
kwaad volkomen duidelijk te maken. Niets wordt met zoveel nadruk in de Bijbel
geleerd als het feit dat God in geen enkel opzicht verantwoordelijk kan worden
gesteld voor het ontstaan van de zonde. God heeft zijn genade niet willekeurig
ingetrokken en er is geen fout in Gods bestuur gemaakt waardoor men het
ontstaan van de opstand zou kunnen verklaren. De zonde is een indringer en er
kan geen enkele reden voor haar bestaan worden gegeven. Het is een geheimenis
en is als zodanig onverklaarbaar. Als wij de zonde goedpraten verdedigen wij
haar. Als wij een verontschuldiging voor de zonde zouden kunnen vinden of als
wij een oorzaak zouden kunnen geven die haar bestaan verklaart, zou de zonde
geen zonde meer zijn. Onze enige definitie voor de zonde is die welke God in
zijn Woord heeft gegeven: zonde is wetteloosheid". Zonde is de uitwerking van
een beginsel dat in strijd is met de grote wet der liefde, de grondslag van Gods
heerschappij.

Voordat de zonde haar intrede deed, was er in het ganse heelal vrede en vreugde.
Alles was in volmaakte harmonie met de wil van de Schepper. De liefde tot God
overheerste alles en de liefde voor elkaar, was onbaatzuchtig.
Christus, het Woord, de eniggeboren Zoon van God, was één met de Vader - één
in natuur, één in karakter, één in doelstelling - het enige wezen van het hele
universum dat deel had aan het overleg en inzicht had in de plannen van God. De
Vader heeft door Christus alle hemelse wezens geschapen. In Hem zijn alle
dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn... hetzij tronen,
hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten", (Kolossenzen 1:16) en
de ganse hemel bracht hulde aan Christus en aan de Vader. Daar de wet der
liefde de grondslag is van Gods heerschappij, hing het geluk van alle schepselen
af van hun volmaakte naleving van haar rechtvaardige beginselen. God verlangt
dat al zijn schepselen Hem uit liefde dienen, dat ze Hem eer brengen omdat zij
zijn karakter met hun verstand waarderen. Hij schept geen behagen in een
gedwongen trouw en Hij laat iedereen vrij Hem uit eigen keuze te dienen.
Er was echter iemand die deze vrijheid heeft misbruikt. De zonde vindt haar
oorsprong in hem die naast Christus het meest door God was geëerd en onder de
hemelbewoners de hoogste macht en heerlijkheid had. Voor zijn val was Lucifer,
de belangrijkste cherub, heilig en onberispelijk. Zo zegt de Here HERE:
Volmaakt zijt gij van gestalte, vol van wijsheid, volkomen schoon. In Eden waart
gij, Gods hof; allerhande edelgesteente overdekte u... Gij waart een beschuttende
cherub met uitgespreide vleugels; Ik had u een plaats gegeven: gij waart op de
heilige berg der goden, wandelend te midden van vlammende stenen.
Onberispelijk waart gij in uw wandel, vanaf de dag dat gij geschapen werdt,
totdat er onrecht in u werd gevonden." (Ezechiël 28:12-15).
Lucifer had in Gods gunst kunnen blijven en bemind en geëerd zijn door de
hemelse heerscharen. Hij had zijn gezag kunnen gebruiken om anderen tot zegen
te zijn en om zijn Schepper te verheerlijken. Maar de profeet had ook gezegd:
Trots was uw hart op uw schoonheid - met uw luister hebt gij ook uw wijsheid
teniet doen gaan" (vers 17). Geleidelijk ontstond bij Lucifer het verlangen naar
zelfverheerlijking. Gij hebt in uw hart uzelf gelijkgesteld met een god". En gij
overlegdet nog wel: Ik zal ten hemel opstijgen, boven de sterren Gods mijn troon
oprichten en zetelen op de berg der samenkomst... Ik wil opstijgen boven de
hoogten der wolken, mij aan de Allerhoogste gelijkstellen" (vers 6, Jesaja
14:13,14).
In plaats dat Lucifer Gods schepselen ervan overtuigde om God boven alles lief
te hebben en Hem in de eerste plaats trouw te zijn, heeft hij hen ertoe proberen

over te halen hem, Lucifer, te dienen en te eren. Hij was jaloers op de eer die de
oneindige Vader aan zijn Zoon bewees en daarom streefde deze vorst der
engelen naar de macht die Christus alleen toekomt.
De ganse hemel was er blij om dat ze de heerlijkheid van de Schepper mochten
weerkaatsen en zijn lof mochten verkondigen. Zolang God werd geëerd, heerste
er overal vrede en vreugde. Maar toen verstoorde een wanklank de hemelse
harmonie. Het dienen en verheerlijken van het eigen-ik, dat in strijd is met het
plan van de Schepper, verwekte boze gevoelens bij schepselen voor wie Gods
heerlijkheid het allerbelangrijkste had moeten zijn. De hemelse raden hebben
met Lucifer gepleit. De Zoon van God heeft hem gewezen op de grootheid,
goedheid en rechtvaardigheid van de Schepper en op het heilige, onveranderlijke
karakter van zijn wet. God zelf had de hemelse orde zo ingesteld. Als Lucifer die
overtrad, zou hij zijn Schepper beledigen en zijn eigen ondergang bewerken.
Maar deze waarschuwing, die in oneindige liefde en barmhartigheid werd
gegeven, lokte alleen verzet uit. Lucifer heeft zijn afgunst op Christus laten
overheersen en zo werd hij hoe langer hoe meer verhard in het kwaad. Hij was
trots op zijn eigen heerlijkheid en ging daardoor naar opperheerschappij
verlangen. Lucifer had geen waardering voor de grote eer die God hem had
bewezen en hij was zijn Schepper er niet dankbaar voor. Hij beroemde zich op
zijn schitterende pracht en verheven positie en wilde God evenaren. De
hemelbewoners hadden hem lief en eerden hem. Het was een vreugde voor de
engelen zijn bevelen te mogen uitvoeren en hij was met meer wijsheid en
heerlijkheid bekleed dan alle andere. Maar de Zoon van God was de Heerser van
het heelal, bekleed met dezelfde macht en hetzelfde gezag als de Vader. Christus
nam deel aan elk goddelijk overleg, terwijl het Lucifer niet was toegestaan op
deze wijze betrokken te zijn bij de plannen van God. Waarom, moet Christus de
eerste plaats innemen?", vroeg deze machtige engel zich af. Waarom wordt Hij
méér geëerd dan ik?"
Lucifer verliet zijn plaats in de onmiddellijke nabijheid van God om tweedracht
te zaaien onder de engelen. Hij ging in alle stilte en in het geheim te werk. Hij
slaagde erin zijn ware bedoelingen onder de schijn van eerbied voor God te
verbergen. Hij probeerde ontevredenheid te verwekken over de wetten
waaronder de hemelse wezens waren gesteld en hij zinspeelde erop dat die
wetten een onnodige dwang oplegden. Hij zei dat de engelen van nature heilig
waren en daarom het recht moesten hebben te doen wat ze zelf wilden. Hij
probeerde sympathie op te wekken voor zichzelf door de zaken zo voor te stellen
dat God hem onrechtvaardig behandelde daar Hij Christus de grootste eer

bewees. Hij beweerde dat hij met zijn streven naar meer macht en eer niet
zichzelf wilde verheerlijken, maar de vrijheid van alle hemelbewoners veilig
wilde stellen, zodat ze een hoger bestaan" zouden kunnen leiden.
God heeft in zijn grote barmhartigheid lang geduld gehad met Lucifer. Hij werd
niet onmiddellijk uit zijn hoge positie verwijderd toen hij ontevreden begon te
worden - zelfs niet toen hij zijn onrechtmatige aanspraken onder de trouwe
engelen begon te verspreiden. Hij werd lange tijd in de hemel geduld. Steeds
weer werd hem vergiffenis aangeboden, op voorwaarde dat hij tot inkeer kwam
en zich aan Gods gezag onderwierp. In zijn oneindige liefde en wijsheid
probeerde God hem van zijn dwaling te overtuigen. Het was de eerste keer dat er
opstand was in de hemel. Lucifer zelf zag in het begin niet waartoe zijn daden
zouden leiden. Hij begreep zijn eigen gevoelens niet. Maar toen het was
bewezen dat zijn aanklacht ongegrond was, zag Lucifer duidelijk in dat hij
ongelijk had, dat Gods eisen rechtvaardig waren en hij dit voor alle
hemelbewoners moest erkennen. Had hij dat gedaan, dan zou hij zichzelf en vele
engelen hebben gered. Hij was nog niet volledig in opstand tegen God gekomen.
Hoewel hij zijn plaats als beschuttende cherub had verlaten, zou hij in zijn ambt
zijn hersteld als hij tot God had willen terugkeren, de wijsheid van de Schepper
had willen erkennen en bereid was de plaats in te nemen die hem was aangewezen in het plan van God. Maar hij was hoogmoedig en weigerde zich te
onderwerpen. Hij bleef volharden in zijn dwaling, hij beweerde dat hij geen
berouw hoefde te hebben en kwam openlijk in opstand tegen zijn Schepper.
Vanaf dat ogenblik zette hij al zijn krachten in om zijn misleidingscampagne te
voeren ten einde de sympathie van de engelen die onder zijn leiding hadden
gestaan te winnen. Zelfs het feit dat Christus hem had gewaarschuwd en hem
raad had gegeven, werd verdraaid om zijn verraderlijke plannen te dienen. Aan
de engelen die het meest aan hem gehecht waren, had Satan gezegd dat hij
verkeerd werd beoordeeld, dat zijn positie niet werd geëerbiedigd en dat zijn
vrijheid werd beknot. Eerst begon hij Christus' woorden verkeerd voor te stellen,
waarna hij zijn toevlucht nam tot het verdraaien van feiten en tot leugens,
waarbij hij Gods Zoon ervan beschuldigde hem te willen vernederen voor al de
hemelbewoners. Hij probeerde ook een conflict uit te lokken tussen hem en de
trouwe engelen.
Allen die hij niet tot opstand kon aanzetten en niet geheel tot zijn kant kon
overhalen, beschuldigde hij van onverschilligheid tegenover de belangen van de
hemelse wezens. Hij beschuldigde alle engelen die God trouw bleven van het
onrecht dat hij deed. Om zijn beschuldiging dat God niet fair tegenover hem was

geweest kracht bij te zetten, nam hij zijn toevlucht tot het verdraaien van de
woorden en daden van de Schepper. Zijn tactiek bestond in het zaaien van
verwarring, door de engelen te benaderen met sluwe argumenten met betrekking
tot Gods bedoelingen. Alles wat eenvoudig was, hulde hij in een waas van
geheimzinnigheid en door een listige verdraaiing deed hij de engelen twijfelen
aan de duidelijke uitspraken van God. Zijn hoge positie, waardoor hij nauw
betrokken was bij Gods bestuur, gaf meer overtuigingskracht aan zijn
voorstelling van zaken en zo lieten vele engelen zich overhalen om samen met
hem in opstand te komen tegen Gods gezag.
God heeft in zijn wijsheid Satan toegelaten zijn actie te voeren tot het ogenblik
dat de ontevredenheid omsloeg in openlijke opstand. Zijn plannen moesten
volledig ten uitvoer worden gebracht, zodat iedereen hun ware aard en
bedoelingen kon inzien. Lucifer stond als de beschuttende cherub in hoog
aanzien. Hij was geliefd bij de hemelbewoners en oefende een grote invloed op
hen uit. Niet alleen de hemelbewoners, maar ook alle andere werelden die de
Schepper tot aanschijn had geroepen, stonden onder Gods heerschappij. Satan
dacht dat als hij de engelen in zijn opstand kon meeslepen, hij dat ook met de
andere werelden zou kunnen doen. Hij had zijn zaak op een listige manier naar
voren gebracht en had allerlei drogredenen en bedrieglijke voorstellingen
aangewend om zijn doel te bereiken. Hij kon bijzonder goed misleiden en door
zijn leugens had hij nu een behoorlijke voorsprong. Zelfs de trouwe engelen
konden zijn karakter niet helemaal doorzien of beseffen waarop zijn activiteiten
zouden uitlopen.
Satan had zo'n hoog aanzien genoten en al zijn werken waren gehuld in zo'n
waas van geheimzinnigheid dat het moeilijk was om de ware aard van zijn werk
voor de engelen bloot te leggen. Als de zonde niet tot volle ontplooiing kwam,
zou ze niet zo slecht schijnen als ze in feite is. De zonde was iets nieuws in Gods
universum en de heilige wezens kenden haar aard en boosaardigheid niet. Zij
konden zich niet voorstellen welke verschrikkelijke gevolgen zouden
voortvloeien uit de verwerping van Gods wet. In den beginne had Satan gedaan
alsof hij God trouw was. Hij beweerde dat hij de eer van God, de
onwankelbaarheid van zijn heerschappij en het welzijn van de hemelbewoners
nastreefde. Terwijl hij ontevredenheid zaaide onder de engelen die onder zijn
leiding stonden, had hij op listige wijze de indruk gewekt dat hij juist een eind
wilde maken aan die ontevredenheid. Wanneer hij aandrong op veranderingen in
de organisatie en de wetten van Gods bestuur, gebeurde dit onder het
voorwendsel dat deze veranderingen nodig waren om de harmonie in de hemel te

verzekeren. Bij de bestrijding van de zonde kon God alleen rechtvaardigheid en
waarheid gebruiken. Satan kon doen wat God niet kon: hij kon misleiden en
bedriegen. Hij had geprobeerd het Woord van God te vervalsen en had de
engelen een verkeerde voorstelling gegeven van Gods beleid: hij had beweerd
dat God onrechtvaardig was geweest bij het opleggen van wetten en
voorschriften aan de hemelbewoners, dat God alleen zichzelf wilde verheerlijken
door onderwerping en gehoorzaamheid van zijn schepselen te eisen. Daarom
moest het bewijs aan de bewoners van de hemel en aan die van de andere
werelden worden geleverd dat Gods bestuur wél rechtvaardig was en dat zijn wet
wél volmaakt was. Satan deed alsof hij het welzijn van het heelal wilde
bevorderen. Het ware karakter van de overweldiger en zijn ware bedoelingen
moesten door allen begrepen worden. Hij moest de tijd krijgen om door zijn
boze werken te laten zien wie hij eigenlijk is.
Satan had de tweedracht die hij door zijn optreden in de hemel had gezaaid aan
Gods wet en aan Gods bestuur toegeschreven. Hij verkondigde dat al het kwaad
het gevolg was van Gods heerschappij. Hij beweerde dat het in zijn bedoeling
lag Gods wetten en verordeningen te verbeteren. Daarom moest hij de kans
krijgen zijn beweringen waar te maken en de resultaten van de door hem
voorgestelde wijzigingen in Gods wet eens te laten zien. Zijn eigen werk zou
hem moeten veroordelen. Satan had vanaf het begin beweerd dat hij geen
opstandeling was. Het ganse heelal moest zien hoe de bedrieger zou worden
ontmaskerd.
Zelfs toen de beslissing was gevallen dal hij niet langer in de hemel mocht
blijven, vernietigde de oneindige Wijsheid Satan niet. Aangezien God alleen uit
liefde gediend wil worden, moet de trouw van zijn schepselen berusten op de
overtuiging van zijn rechtvaardigheid en barmhartigheid. Daar de bewoners van
de hemel en van de andere werelden niet voorbereid waren op het doorgronden
van het wezen en de gevolgen van de zonde, zouden zij, als Satan op dal
ogenblik was vernietigd, niet hebben kunnen inzien dat God rechtvaardig en
barmhartig is.
Als Satan onmiddellijk was uitgeroeid zouden zij God meer uit vrees dan uit
liefde hebben gediend. De invloed van de bedrieger zou niet helemaal teniet zijn
gedaan en de geest van opstandigheid zou evenmin volkomen zijn uitgeroeid.
Het kwaad moest tot rijpheid komen. Voor het eeuwig heil van het hele
universum moest Satan de kans krijgen zijn beginselen volledig te ontwikkelen,
zodat zijn beschuldiging tegen Gods heerschappij door alle schepselen in het
juiste licht kon worden gezien en de rechtvaardigheid en barmhartigheid van

God en de onveranderlijkheid van zijn wet voor eeuwig boven elke verdenking
verheven zouden zijn. Satans opstand moest in alle eeuwigheid een les zijn voor
het heelal en voor eeuwig getuigen van het wezen en de verschrikkelijke gevolgen van de zonde. Satans heerschappij en de gevolgen daarvan voor mensen en
engelen, zouden laten zien waartoe het verwerpen van Gods gezag leidt. Zijn
bestuur zou bewijzen dat zonder Gods heerschappij en Gods wet er geen welzijn
mogelijk is voor de schepselen die Hij gemaakt heeft. Op die manier zou het
verloop van dit verschrikkelijke experiment van verzet voor alle heilige wezens
een voortdurende waarschuwing zijn tegen misleiding in verband met de aard
van de overtreding, en zou het hen beschermen tegen de zonde en de straf die
daarop staal.
Tot aan het eind van de strijd in de hemel bleef de grote overweldiger zich
verdedigen. Toen hij hoorde dat hij met al zijn aanhangers uit het oord der
gelukzaligheid zou worden verbannen, toonde de rebel openlijk zijn minachting
voor de wet van de Schepper. Hij zei nog eens dat de engelen geen toezicht
nodig hadden, maar vrij moesten zijn hun eigen wil te doen, die hen altijd op de
goede weg zou brengen. Hij verwierp Gods inzettingen omdat ze volgens hem
leidden tot vrijheidsbeperking en verklaarde dat hij Gods wet wilde afschaffen.
Hij zei dat als de hemelse heerscharen bevrijd waren van de dwang van de wet
ze een beter en luisterrijker bestaan zouden kunnen leiden.
Satan en zijn aanhangers gaven unaniem de schuld van hun opstand aan Christus
en verklaarden dat als ze niet waren terechtgewezen, ze nooit in opstand zouden
zijn gekomen. Hardnekkig en uitdagend volhardden zij in hun ontrouw en
probeerden tevergeefs Gods bestuur omver te werpen. Zij beweerden dat zij de
onschuldige slachtoffers van een onderdrukkende macht waren. Zo werden Satan
en al zijn sympathisanten tenslotte uit de hemel gebannen.
Dezelfde geest die de opstand in de hemel ontketende, zet nog steeds aan tot
rebellie op aarde. Satan heeft dezelfde tactiek die hij voor de engelen gebruikte,
ook aangewend voor de mens. Zijn geest beheerst nu "de kinderen der
ongehoorzaamheid". Ze proberen net zoals hij de grenzen die Gods wet oplegt te
overschrijden en beloven de mensen dat ze vrij zullen zijn wanneer ze haar
geboden overtreden.
Als de zonde wordt veroordeeld, verwekt dat nog altijd haat en tegenstand.
Wanneer Gods waarschuwingsboodschap tot het geweten van de mens gaat
spreken, zet Satan de mensen ertoe aan allerlei verontschuldigingen te bedenken
en bij het bedrijven van hun zonden de sympathie van anderen te wekken. In

plaats dat zij hun fouten verbeteren, verwekken zij verontwaardiging tegen de
persoon die hen terechtwijst, alsof hij de enige oorzaak van de moeilijkheden is.
Sinds de tijd van de rechtvaardige Abel tot vandaag hebben de mensen deze
geest geopenbaard tegenover hen die de zonde durfden te veroordelen. Satan
heeft de mens tot zonde verleid door dezelfde verkeerde voorstelling van het
karakter van God die hij al in de hemel had gegeven, waardoor God als een
strenge tiran werd beschouwd. Nu hij daar tot dusver in geslaagd is, verkondigt
hij dat Gods onrechtvaardige beperkingen tot de val van de mens hebben geleid,
zoals ze ook zijn opstand hebben uitgelokt.
De Eeuwige beschrijft zijn eigen karakter echter als volgt: HERE, HERE, God,
barmhartig en genadig, lankmoedig, groot van goedertierenheid en trouw, die
goedertierenheid bestendigt aan duizenden, die ongerechtigheid, overtreding en
zonde vergeeft; maar (de schuldige) houdt Hij zeker niet onschuldig" (Exodus
34:6,7).
Door de verbanning van Satan uit de hemel toonde God zijn rechtvaardigheid en
redde Hij de eer van zijn troon. Toen de mens had gezondigd door toe te geven
aan de misleidingen van deze afvallige geest, gaf God het bewijs van zijn liefde
door het schenken van zijn eniggeboren Zoon om te sterven voor de gevallen
mensheid. Gods karakter wordt geopenbaard in de verzoening. Door het
machtige argument van het kruis ziet het ganse heelal dat de weg der zonde die
Lucifer is opgegaan zeker niet aan Gods heerschappij kan worden
toegeschreven.
In de strijd tussen Christus en Satan tijdens het optreden van de Heiland op aarde
werd het karakter van de aartsbedrieger ontmaskerd. Niets kon Satan zo
doeltreffend in ongenade laten vallen bij de engelen in de hemel en bij het ganse
heelal als de wrede strijd die hij heeft gevoerd tegen de Verlosser der wereld. De
verregaande godslastering van zijn eis dat Christus hem hulde moest brengen,
zijn aanmatigende overmoed om Hem naar de top van de berg en naar de "rand
van het dak des tempels" te brengen, de boosaardige opzet die hij openbaarde
toen hij Christus aanspoorde om zich van de duizelingwekkende hoogte naar
beneden te werpen, de nooit aflatende boosaardigheid die Hem van de ene plaats
naar de andere achtervolgde en daarbij de priesters en het volk ophitste om zijn
liefde te versmaden en tenslotte uit te roepen: Kruisig Hem! Kruisig Hem!"
Wekte de verbazing en verontwaardiging van het ganse heelal.
Door Satans influisteringen heeft de wereld Christus verworpen. De vorst van

het kwaad heeft al zijn kracht en al zijn listen gebruikt om Jezus te vernietigen,
want hij zag wel dat de barmhartigheid, de liefde, het medelijden en de
erbarming van de Heiland het karakter van God aan de wereld toonden. Satan
bestreed elke aanspraak van Gods Zoon en heeft mensen als zijn medewerkers
gebruikt om leed en ellende te brengen in het leven van de Heiland. De
drogredenen en het bedrog waarmee hij het werk van Jezus heeft willen
tegenwerken, de haat die door de kinderen der ongehoorzaamheid" aan de dag is
gelegd, zijn wrede beschuldigingen tegen Hem wiens leven van een
ongeëvenaarde goedheid getuigde, vloeiden voort uit een diepgewortelde haat.
Het opgekropte vuur van afgunst, kwaadaardigheid, haat en wraakzucht daalde
neer op Gods Zoon aan het kruis op Golgotha, terwijl de ganse hemel zwijgend
en met afschuw dit gebeuren gadesloeg. Toen het grote offer was gebracht, voer
Christus ten hemel en wilde niet door de engelen worden aanbeden voordat Hij
het verzoek had uitgesproken: Ik wil, dat, waar Ik ben, ook zij bij Mij zijn"
(Johannes 17:24). Toen kwam met onuitsprekelijke liefde en kracht het antwoord
van de troon van de Vader: En Hem moeten alle engelen Gods huldigen"
(Hebreeën 1:6). Er was geen enkele smet op Jezus. Er was een eind gekomen aan
zijn vernedering, zijn offer was gebracht en nu werd Hem een naam gegeven die
boven elke andere naam verheven is.
Nu stond de schuld van Satan onherroepelijk vast. Hij had zijn ware aard als
leugenaar en moordenaar laten zien. Het was nu duidelijk dat hij dezelfde geest
waarmee hij heerste over de mensen die onder zijn macht stonden, zou hebben
geopenbaard als het hem was toegestaan over de bewoners van de hemel te
heersen. Hij had beweerd dat de overtreding van Gods wet vrijheid en
verbetering zou brengen, maar men kon nu vaststellen dat ze tot slavernij en
vernedering had geleid.
Satans leugenachtige beschuldigingen tegen het karakter van God en het
godsbestuur waren nu helemaal duidelijk. Hij had God ervan beschuldigd slechts
zijn eigen verheerlijking na te streven door onderwerping en gehoorzaamheid
van zijn schepselen te eisen en had verkondigd dat terwijl God
zelfverloochening van anderen eiste, Hij zelf geen zelfverloochening toonde en
geen enkel offer bracht.
Nu bleek duidelijk dat de Heerser van het heelal voor de zaligheid van de
gevallen en zondige mens het grootste offer had gebracht dat ooit door de liefde
kon worden gebracht, want God was in Christus de wereld met Zichzelf
verzoenende" (2 Korintiërs 5:19). Men zag ook dat terwijl Lucifer door zijn
verlangen naar eer en opperheerschappij de deur had geopend voor het

binnensluipen van de zonde, Christus Zich had vernederd en trouw was gebleven
tot de dood om de zonde te vernietigen.
God had zijn afschuw voor de beginselen van de opstand laten zien. De ganse
hemel kon zowel door de veroordeling van Satan als door de verlossing van de
mens zijn rechtvaardigheid inzien. Lucifer had beweerd dat als Gods wet
onveranderlijk was en als de straf op de overtreding van die wet niet kon worden
kwijtgescholden, Gods genade voor eeuwig moest worden ontzegd aan elke
overtreder. Hij had gezegd dat de zondige mensheid absoluut geen aanspraak
meer kon maken op verlossing en dat zij dus zijn rechtmatige prooi was. Maar
de kruisdood van Christus was een argument ten gunste van de mens - een
argument dat niet kon worden weerlegd. De straf van de wet viel op Hem die
Gode gelijk was en het stond de mens vrij de gerechtigheid van Christus aan te
nemen en door een leven van berouw en verootmoediging te overwinnen zoals
Gods Zoon de macht van Satan had overwonnen. Zodoende is God rechtvaardig
en tegelijk ook de Rechtvaardigmaker van allen die in Christus geloven. Maar
Christus is niet alleen naar deze wereld gekomen om te lijden en te sterven voor
de verlossing van de mens. Hij is ook gekomen om de wet te verheerlijken en
groot te maken"; Hij kwam niet alleen om de mensen de juiste betekenis van de
wet te leren, maar ook om aan alle werelden van het heelal te laten zien dat Gods
wet onveranderlijk is.
Als de eisen van de wet gewoon te niet gedaan konden worden, had Gods Zoon
zijn leven niet hoeven te geven om verzoening te doen voor de overtreding
daarvan. De dood van Christus bewijst dat de wet onveranderlijk is. Het offer dat
de Vader en de Zoon in hun oneindige liefde hebben gebracht om de zondaren te
verlossen, laat aan het ganse heelal zien dat rechtvaardigheid en barmhartigheid
het fundament zijn van Gods wet en van zijn heerschappij. Alleen het
verlossingsplan kon dat openbaren.
Bij de uiteindelijke voltrekking van het vonnis zal het duidelijk zijn dat er geen
enkele rede bestaat voor de zonde. Wanneer de Rechter der ganse aarde aan
Satan zal vragen: Waarom ben je tegen Mij in opstand gekomen en heb je Mij de
onderdanen van mijn Koninkrijk ontnomen?" Zal de aanstichter van het kwaad
geen enkele verontschuldiging kunnen aanvoeren. Iedereen zal met stomheid
geslagen zijn en de opstandige heerscharen zullen geen woord kunnen uitbrengen.
Het kruis van Golgotha verklaart dat de wet onveranderlijk is en verkondigt aan
het universum dat het loon dat de zonde geeft de dood is. Toen de Heiland de

doodskreet Het is volbracht" slaakte, werd de doodsklok over Satan geluid. De
grote strijd die al zo lang aan de gang was, werd op dat ogenblik beslist en de
uiteindelijke uitroeiing van het kwaad stond toen vast. De Zoon van God ging
door de poorten des doods, opdat Hij door zijn dood hem, die de macht over de
dood had, de duivel, zou onttronen" (Hebreeën 2:14). Lucifers verlangen om
zichzelf te verheerlijken, had hem ertoe gebracht de woorden. Ik zal ten hemel
opstijgen, boven de sterren Gods mijn troon oprichten... mij aan de Allerhoogste
gelijkstellen", uit te spreken.
Maar God had gezegd: "Ik maakte u tot as op de grond... verdwenen zijt gij voor altijd!" (Jesaja 14:13,14; Ezechiël 28:18,19). Want zie, de dag komt,
brandend als een oven! Dan zullen alle overmoedigen en allen die goddeloosheid
bedrijven, zijn als stoppels, en de dag die komt, zal hen in brand steken - zegt de
HERE der heerscharen -welke hun wortel noch tak zal overlaten" (Maleachi
4:1).
Het ganse heelal zal kunnen zien wat het wezen en de gevolgen van de zonde
zijn. De volledige uitroeiing van de zonde, die de engelen toen angst zou hebben
ingeboezemd en God zou hebben onteerd, zal nu zijn liefde bewijzen en zijn eer
bevestigen voor alle schepselen van het heelal, die zich verlustigen in het doen
van zijn wil en in wier hart zijn wet is. Het kwaad zal nooit meer voorkomen.
Gods Woord zegt: Geen tweemaal verheft zich de benauwdheid" (Nahum 1:9).
De wet van God, die Satan had gebrandmerkt als een juk der slavernij, zal
worden geëerd als de wet der vrijheid. Een gelouterde en beproefde schepping
zal eeuwig trouw blijven aan Hem wiens ondoorgrondelijke liefde en oneindige
wijsheid volledig zijn geopenbaard.

30 - Vijandschap tussen de mens en Satan
En Ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw, en tussen uw zaad en haar
zaad; dit zal u de kop vermorzelen, en gij zult het de hiel vermorzelen." (Genesis
3:15). Het oordeel dat God na de zondeval over Satan uitsprak, is ook een
profetie, die door de eeuwen heen tot het einde der tijden zal blijven gelden. Ze
voorzegde de grote strijd waar alle mensen die ooit op aarde zouden leven in
betrokken zouden zijn.
God zei: En Ik zal vijandschap zetten." Deze vijandschap bestond niet van
nature. Toen de mens Gods wet had overtreden, werd zijn natuur zondig. Hij was
in harmonie en dus niet in vijandschap met Satan. Van nature is er geen
vijandschap tussen de zondaar en de aanstichter van de zonde. Zowel de mens
als Satan zijn zondig geworden door hun afval. De afvallige kent geen rust,
tenzij hij sympathie en steun krijgt wanneer hij anderen ertoe wil overhalen zijn
voorbeeld te volgen. Daarom hebben de gevallen engelen en de zondige mens
een bondgenootschap van de wanhoop" gesloten.
Als God niet op een bijzondere wijze had ingegrepen, zouden Satan en de mens
zich hebben verbonden tegen de hemel. In plaats dat alle mensen in vijandschap
leefden met Satan, zouden zij een bondgenootschap hebben gesloten om tegen
God te strijden. Satan heeft de mens tot de zonde verleid zoals hij de engelen tot
opstand heeft gebracht om zich van hun medewerking te verzekeren in zijn strijd
tegen de hemel. Satan en de gevallen engelen waren het volkomen eens in hun
haat tegenover Christus. Terwijl er op vele andere punten onenigheid bestond,
waren zij eendrachtig in hun verzet tegen het gezag van de Heerser van het
heelal. Toen Satan de uitspraak hoorde dat er vijandschap zou worden gezet
tussen hem en de vrouw en tussen zijn zaad en haar zaad, wist hij dat zijn
pogingen om de menselijke natuur te verderven niet ongehinderd zouden blijven
en dat de mens door een of ander middel in staat zouden worden gesteld zich
tegen zijn macht te verzetten.
Satans vijandschap is tegen de mensen ontbrand omdat ze door Christus het
voorwerp van Gods liefde en barmhartigheid zijn. Hij wil Gods plan voor de
verlossing van de mens verijdelen en God onteren door het werk zijner handen"
van zijn schoonheid te beroven en te verlagen. Hij wil verdriet in de hemel
brengen en de aarde tot een oord van ellende en troosteloosheid maken. Hij
beweert dat al dit kwaad het gevolg is van het feit dat God de mens heeft
geschapen.

De genade die Christus schenkt, schept in de mens vijandschap tegen Satan.
Zonder deze genade ter bekering en deze vernieuwende kracht zou de mens de
gevangene van Satan blijven en een slaaf zijn die altijd bereid is hem te
gehoorzamen. Maar dankzij dit nieuwe beginsel ontstaat er strijd terwijl er tot op
dat ogenblik vrede heerste. Door de kracht die Christus schenkt, kan de mens
weerstand bieden aan de tiran en overweldiger. Iedereen die de zonde
verafschuwt en haat, iedereen die zich verzet tegen de hartstochten die in hem
woeden en ze ook overwint, bewijst dat er een beginsel in hem werkt dat
volledig van hemelse oorsprong is.
De tegenstelling tussen de geest van Christus en die van Satan komt zeer
duidelijk tot uiting in de wijze waarop de wereld Christus heeft ontvangen. De
Joden hebben Christus niet zozeer verworpen omdat Hij zonder aardse
rijkdommen en zonder pracht en praal naar deze wereld kwam. Zij zagen dat Hij
beschikte over een kracht die het tekort aan deze uiterlijke voordelen méér dan
goedmaakte. Het waren de reinheid en heiligheid van Christus die de haat van de
ongelovigen tegen Hem uitlokten. Zijn leven van zelfverloochening en zijn
zondeloze toewijding waren een voortdurende aanklacht tegen het hoogmoedige
en zinnelijke volk.
Dit lokte de vijandschap tegen Gods Zoon uit. Satan en de gevallen engelen
spanden samen met slechte mensen. Al de krachten van de afvalligheid werden
gebundeld tegen de Voorvechter van de waarheid. De volgelingen van Christus
worden behandeld met dezelfde vijandschap die Satan ook tegen de Heiland
openbaart. Iedereen die het afschuwelijke karakter van de zonde inziet en zich
door kracht van boven verzet tegen de verleiding, zal zich vast en zeker de toorn
van Satan en diens volgelingen op de hals halen. Zolang de zonde bestaat en er
zondaren zijn, zullen de haat tegen de zuivere beginselen der waarheid, alsook
het verzet tégen en de vervolging ván de verdedigers van de waarheid
voortbestaan. Er is geen gemeenschap mogelijk tussen de volgelingen van
Christus en de aanhangers van Satan. Het kruis geeft nog altijd aanstoot.
Trouwens, allen, die in Christus Jezus godvruchtig willen leven, zullen vervolgd
worden." (2 Timoteiis 3:12 ).
Satans onderdanen werken onafgebroken onder zijn leiding om zijn gezag te
vestigen en zijn rijk op te richten ten einde Gods heerschappij te dwarsbomen.
Om dit te bereiken proberen zij Christus' volgelingen te misleiden en hen tot
ontrouw tegenover God aan te zetten. Net zoals hun leider leggen ze de Schrift
verkeerd uit en verdraaien ze haar om hun doel te bereiken. Net zoals Satan God

verdacht wilde maken, proberen zijn aanhangers Gods volk aan te klagen. De
geest die Christus ter dood bracht, hitst de ongelovigen op om zijn volgelingen
uit te roeien. Dit alles werd door de eerste profetie voorzegd: En Ik zal
vijandschap zetten tussen u en de vrouw, en tussen uw zaad en haar zaad." Deze
vijandschap zal bestaan tot het einde der tijden.
Satan roept zijn hele legermacht bijeen en werpt zich met al zijn kracht in de
strijd. Waarom stuit hij niet op meer tegenstand? Waarom zijn de strijders van
Christus zo traag en onverschillig? Omdat ze zo weinig echt contact met
Christus hebben. Omdat ze zo weinig door zijn Geest worden geleid. Zij vinden
de zonde niet zo weerzinwekkend en afschuwelijk als hun Meester haar vond.
Zij verzetten zich niet zo vastberaden tegen de zonde als Christus dat deed. Ze
beseffen gewoon niet hoe verschrikkelijk kwaadaardig de zonde is en ze zijn
verblind door het karakter en de kracht van de vorst der duisternis. Er is weinig
vijandschap tegen Satan en zijn werken omdat de mensen zo weinig weten van
zijn kracht en boosaardigheid en van de ontzaglijke omvang van de strijd die hij
tegen Christus en zijn gemeente voert. Talloze mensen worden op dit punt
misleid. Ze weten niet dat hun vijand een machtige aanvoerder is die de geesten
van de gevallen engelen beheerst, en dat hij met een uitstekend opgezette taktiek
en met sluwe manoeuvres tegen Christus strijdt om de redding van zielen te
verhinderen. Mensen die zich christenen noemen - zelfs predikanten - spreken
uiterst zelden over Satan. Zijn naam wordt af en toe terloops in een preek
vermeld. Ze zien de bewijzen van zijn voortdurende activiteit en zijn succes over
het hoofd. Zij slaan de vele waarschuwingen in verband met zijn sluwheid in de
wind. Zij schijnen zelfs het bestaan van Satan te negeren.
Terwijl de mensen in onwetendheid verkeren over zijn listen, zit deze waakzame
vijand ze elk ogenblik op de hielen. Hij dringt zich op in gezinnen, in alle straten
van onze steden, in kerken, in nationale instellingen, in rechtbanken, overal zaait
hij verwarring, overal bedriegt en misleidt hij, overal verwoest hij de geesten en
lichamen van mannen, vrouwen en kinderen, overal ontbindt hij gezinnen, zet hij
aan tot haat, wedijver, ruzie opstand en moord. De christelijke wereld schijnt te
denken dat deze dingen van God komen en moeten bestaan.
Satan probeert voortdurend de overwinning te behalen op Gods volk door de
grenspalen die hen van de wereld scheiden omver te werpen. Het oude Israël
werd tot zonde verleid toen het ondanks Gods verbod contact zocht met heidense
volken. Op dezelfde manier wordt het geestelijk Israël op een dwaalspoor
gebracht. De god dezer eeuw heeft hun overleggingen met blindheid geslagen,

zodat zij het schijnsel niet ontwaren van het evangelie der heerlijkheid van
Christus, die het beeld Gods is." (2 Korintiërs 4:4). Wie geen overtuigde
volgeling van Christus is, is een volgeling van Satan. In het hart dat niet
wedergeboren is, heerst de liefde voor de zonde en overheerst de neiging om de
zonde te koesteren en haar goed te praten. Het hart dat wedergeboren is,
verafschuwt de zonde en verzet er zich onverbiddelijk tegen. Wanneer christenen
in gezelschap van goddelozen en ongelovigen willen zijn, stellen ze zich bloot
aan de verleiding. Satan houdt zich veilig op de achtergrond en trekt heimelijk
zijn sluier van bedrog voor hun ogen. Ze kunnen dan niet zien dat dergelijk
gezelschap juist bedoeld is om hun nadeel te berokkenen, en terwijl ze
geleidelijk aan steeds meer gaan lijken op de wereld in hun karakter, woorden en
daden, worden ze hoe langer hoemeer verblind. Het overnemen van wereldse
praktijken bekeert de gemeente tot de wereld, nooit de wereld tot Christus.
Vertrouwdheid met de zonde doet de zonde onvermijdelijk minder afschuwelijk
schijnen. Wie met de dienaren van Satan wil omgaan, zal na korte tijd niet meer
bang zijn voor hun meester. Wanneer we onze verplichtingen wensen na te
komen en daarbij worden beproefd zoals Daniël aan het hof van Babel, mogen
we er zeker van zijn dat God ons zal beschermen, maar als wij onszelf
blootstellen aan de verleiding, zullen we vroeg of laat vallen.
De verleider behaalt vaak de beste successen bij hen die er het minst op bedacht
zijn dat ze onder zijn controle staan. Mensen met talenten en een goede
opleiding worden bewonderd en gegierd, alsof deze kwaliteiten de afwezigheid
van de vreze des Heren kunnen goedmaken en deze mensen aanspraak kunnen
doen maken op Gods gunst. Talenten en ontwikkeling zijn op zichzelf gaven van
God, maar wanneer ze de plaats gaan innemen van godsvrucht, wanneer ze de
mens niet dichter tot God brengen, maar hem integendeel van God verwijderen,
worden ze een vloek en een valstrik. Velen zijn van mening dat alles wat voor
wellevendheid en verfijning doorgaat op één of andere manier van Christus moet
komen.
Niets is echter minder waar. Deze eigenschappen moeten het karakter van elke
christen sieren, want zij kunnen een grote invloed uitoefenen ten gunste van de
ware godsdienst. Ze moeten echter aan God zijn gewijd, want anders zijn ze
evenzeer een kracht ten kwade. Veel mensen die beschaafd en innemend zijn en
zich niet zouden verlagen tot een daad die gewoonlijk als immoreel wordt
beschouwd, zijn slechts verfijnde instrumenten in de handen van Satan. De
aanstekelijke en bedriegelijke aard van zijn invloed en voorbeeld maakt hen tot
een gevaarlijkere vijand voor Christus' zaak dan degenen die ontwetend en
onontwikkeld zijn.

Door zijn oprechte gebeden en zijn onvoorwaardelijk vertrouwen in de Here
kreeg Salomo wijsheid van God, die de wereld met verbazing en bewondering
vervulde. Toen hij zich evenwel van de Bron van zijn kracht had afgewend en op
zichzelf ging bouwen, bezweek hij aan de verleiding. Op dat ogenblik maakten
de prachtige gaven die aan de wijste van alle koningen waren geschonken hem
slechts tot een geschikter instrument in handen van de vijand der mensen.
Satan is er voortdurend op uit het verstand van de christenen te verduisteren.
Daarom mogen zij geen ogenblik vergeten dat wij niet hebben te worstelen tegen
bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de
wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse
gewesten." (Efeziërs 6:12). De geinspireerde waarschuwing weerklinkt door alle
eeuwen tot in onze tijd: Wordt nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, de duivel,
gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden." (1 Petrus
5:8). Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de
verleidingen des duivels." (Efeziërs 6:11).
Vanaf de dagen van Adam tot in onze tijd heeft onze aartsvijand zijn macht
gebruikt om te onderdrukken en te verwoesten. Hij is zich nu aan het
voorbereiden op zijn laatste strijd tegen de gemeente.
Allen die Christus willen volgen, zullen in conflict komen met deze
onverbiddelijke vijand. Hoe meer de christen het goddelijke voorbeeld nabootst,
des te meer maakt hij zichzelf tot het doelwit van Satans aanvallen. Allen die
voor God werken, de misleidingen van de Boze aan het licht proberen te brengen
en de mensen tot Christus willen brengen, zullen het eens zijn met de uitspraak
van Paulus over het dienen van de Here met alle ootmoed onder tranen en
beproevingen."
Satan heeft Christus aangevallen met zijn felste en sluwste verleidingen, maar hij
werd in elk onderdeel van de strijd verslagen. Die strijd werd voor ons
gestreden. Door die overwinningen kunnen wij zegevieren. Christus zal kracht
schenken aan allen die erom vragen. Niemand kan zonder zijn eigen
toestemming door Satan worden overwonnen. De verleider kan onze wil niet aan
banden leggen en hij kan de mens niet tot zonde dwingen. Hij kan de mens wel
onder druk zetten en hem angst inboezemen, maar hij kan hem niet door de
zonde verontreinigen. Het feit dat Christus heeft overwonnen, moet zijn
volgelingen kracht geven om de strijd tegen Satan en de zonde moedig voort te
zetten.

31 - Het werk van boze geesten
De betrekkingen tussen de zichtbare en de onzichtbare wereld, het werk van
Gods engelen en het werk van boze geesten worden duidelijk geopenbaard in de
Bijbel. Deze verschijnselen zijn onlosmakelijk verbonden met de geschiedenis
van de mensheid. Er zijn hoe langer hoe meer mensen die niet geloven in het
bestaan van boze geesten, terwijl de dienende geesten, die uitgezonden worden
ten dienste van hen, die het heil zullen beërven" (Hebreeën 1:14) door velen
worden beschouwd als geesten van overledenen. De Schrift leert echter niet
alleen dat zowel goede als boze engelen echt bestaan, maar geeft ook
onweerlegbare bewijzen dat het geen geesten zijn die zich van het lichaam van
de doden hebben vrijgemaakt".
De engelen bestonden al voor de schepping van de mens, want toen de aarde
werd gegrondvest juichten de morgensterren tezamen en jubelden al de zonen
Gods". (Job 38:7). Na de zondeval zond God engelen om de boom des levens te
bewaken, nog voor er één mens gestorven was. Engelen staan hoger dan de
mens, want de psalmdichter zegt dat de mens een weinig minder dan de engelen
is. (Psalm 8:6, Statenvert.).
De Bijbel verstrekt gegevens over het aantal, de macht en de heerlijkheid van de
hemelse wezens, dan over hun rol in het godsbestuur en hun taak in het
verlossingswerk.
"De HERE heeft zijn troon in de hemel gevestigd, zijn koningschap heerst over
alles". En de profeet zegt: En ik hoorde een stem van vele engelen rondom de
troon". Zij staan als wachters in de audiëntiezaal van de Koning der koningen "krachtige helden die zijn woord volvoeren, luisterend naar de klank van zijn
woord", dienaren, die zijn wil volbrengen" (Psalm 103:19-21; Openbaring 5:11).
De profeet Daniël zag duizendmaal duizenden en tienduizend maal
tienduizenden" hemelse boodschappers. De apostel Paulus sprak van
tienduizendtallen van engelen" (Daniël 7:10; Hebr. 12:22). Ze gaan uit als Gods
boodschappers en snellen heen en weer als bliksemschichten" (Ezechiël 1:14),
zó verblindend is hun heerlijkheid en zó snel is hun vlucht. De engel die aan het
graf van Christus verscheen, had een uiterlijk als een bliksem en zijn kleding
(was) wit als sneeuw" en de bewakers werden door vrees voor hem bevangen en
zij werden als doden" (Matteüs 28:3,4). Toen Sanherib, de hoogmoedige koning
van Assur, God aanklaagde en Hem lasterde, en Israël met verwoesting

bedreigde, gebeurde het dat in die nacht de Engel des HEREN uitging en in het
leger van Assur honderdvijfentachtigduizend man sloeg". Een engel verdelgde
alle krijgshelden, vorsten en oversten in de legerplaats van de koning van Assur,
zodat hij met beschaamd gelaat naar zijn land terugkeerde" (2 Koningen 19:35; 2
Kronieken 32:21).
Engelen worden uitgezonden om genadeboodschappen naar Gods kinderen te
brengen. Ze gingen naar Abraham met beloften van zegen, naar de poorten van
Sodom om de rechtvaardige Lot te redden van de verwoesting door het vuur,
naar Elia toen hij op punt stond van honger en uitputting om te komen in de
woestijn, naar Elisa, met vurige wagens en paarden, die het stadje omsingelden
waar hij door zijn vijanden was ingesloten, naar Daniël toen hij goddelijke
wijsheid zocht aan het hof van een heidens koning, of toen hij in de leeuwenkuil
werd gegooid, aan Petrus, die ter dood was veroordeeld in de kerker van
Herodes, naar de gevangenen te Filippi, naar Paulus en zijn reisgenoten toen het
's nachts stormde op zee, naar Cornelius om zijn hart te openen zodat hij het
evangelie kon ontvangen, naar Petrus om hem met de reddingsboodschap te
sturen naar deze heidense officier: zo hebben heilige engelen door de eeuwen
heen Gods volk gediend. Elke volgeling van Christus krijgt een beschermengel
toegewezen. Deze hemelse bewakers beschermen de rechtvaardigen tegen de
Boze. Dit heeft Satan zelf erkend toen hij zei: Is het om niet, dat Job God vreest?
Hebt Gij zelf niet hem en zijn huis en al wat hij bezit aan alle kanten beschut?"
(Job 1:9,10). De psalmdichter vertelt ons hoe God zijn volk beschermt: De Engel
des HEREN legert Zich rondom wie Hem vrezen, en redt hen" (Psalm 34:8).
Jezus zei over de mensen die in Hem geloven: Ziet toe, dat gij niet één dezer
kleinen veracht. Want Ik zeg u, dat hun engelen in de hemelen voortdurend het
aangezicht zien van mijn Vader, die in de hemelen is" (Matteüs 18:10). De
engelen die zijn aangesteld om Gods kinderen te dienen, hebben altijd toegang
tot Gods tegenwoordigheid.
Gods volk, dat is blootgesteld aan de misleidende macht en de nooit aflatende
boosaardigheid van de vorst der duisternis en altijd moet strijden tegen de
machten van het kwaad, is verzekerd van de permanente bescherming van
hemelse engelen. Deze verzekering is hun om duidelijke redenen gegeven: God
heeft zijn kinderen de belofte van genade en bescherming gegeven, omdat ze
zullen worden geconfronteerd met duivelse machten die talrijk, vastberaden en
onvermoeibaar zijn en over wier boosaardigheid en macht niemand onwetend of
onbezorgd kan zijn zonder zichzelf ernstig in gevaar te brengen.

De boze geesten, die in den beginne als zondeloze wezens werden geschapen,
waren in karakter, macht en heerlijkheid gelijk aan de heilige wezens die nu
Gods boodschappers zijn. Maar ze zijn door de zonde gevallen en hebben een
verbond gesloten om God te onteren en de mens te vernietigen. Zij stonden aan
de kant van Satan in zijn opstand, werden met hem uit de hemel verbannen en
hebben in de loop der eeuwen met hem samengewerkt in zijn strijd tegen Gods
gezag. In de Bijbel lezen we meer over hun verbond en hun bestuur, over de
verschillende rangen, over hun intelligentie en sluwheid en over hun boosaardige
plannen tegen de vrede en het geluk van de mensen.
In het Oude Testament lezen wij af en toe iets over hun bestaan en hun
activiteiten, maar de boze geesten hebben vooral in de tijd toen Christus op aarde
was hun macht op de meest opzienbarende manier getoond. Christus kwam naar
de aarde om het verlossingsplan ten uitvoer te brengen. Satan was vastbesloten
zijn rechten op de heerschappij over deze wereld te doen gelden. Hij was erin
geslaagd overal op aarde de afgodendienst in te voeren, behalve in Palestina.
Christus kwam naar het enige land dat niet volkomen voor de macht van de
verleider was gezwicht, om het licht uit de hemel op het volk te doen
neerschijnen. Twee wedijverende machten eisten de opperheerschappij voor
zichzelf op. Jezus opende liefdevol zijn armen en nodigde iedereen uit die door
Hem vergiffenis en vrede wilden hebben. De heerscharen van de duisternis
zagen dat hun macht niet onbeperkt was en ze begrepen dat als Christus in zijn
opdracht slaagde hun heerschappij spoedig ten einde zou zijn. Satan ging te keer
als een geketende leeuw en toonde op uitdagende wijze dat hij macht had over
de lichamen en geesten van de mensen. Het Nieuwe Testament leert duidelijk dat
sommige mensen van de duivel waren bezeten. Zij die op deze manier werden
gekweld, leden niet zomaar aan ziekten met een natuurlijke oorzaak. Christus
wist heel goed waarmee Hij te doen had en Hij herkende de directe
tegenwoordigheid en werking van de boze geesten.
Een treffend voorbeeld van hun aantal, macht en boosaardigheid -maar ook van
de macht en barmhartigheid van Christus - vinden we in het bijbelverhaal over
de genezing van de bezetenen in het land der Gerasénen. De ongelukkige
bezetenen konden niet worden bedwongen, ze verwrongen zich, raasden met
schuim op de mond, slaakten rauwe kreten en waren een gevaar voor iedereen
die bij hen in de buurt kwam. Hun bloedende, misvormde lichamen en hun
gestoorde geesten vielen erg in de smaak bij de vorst van de duisternis. Eén van
de onreine geesten die in deze gekwelde mensen was gevaren, zei: Mijn naam is
legioen, want wij zijn talrijk" (Marcus 5:9). In het Romeinse leger bestond een

legioen uit drie- tot vijfduizend manschappen. Satans leger heeft afdelingen en
deze onreine geesten behoorden tot een legioen.
Op bevel van Jezus verlieten de onreine geesten hun slachtoffers, waardoor ze
rustig, kalm en gezond van geest aan de voeten van Christus konden zitten. Maar
de onreine geesten voeren in de zwijnen en de kudde stormde de zee in. Volgens
de Gerasénen was het verlies van deze dieren groter dan de zegeningen die
Christus had geschonken. Daarom verzochten zij Hem uitdrukkelijk om weg te
gaan.
Dit was precies wat Satan wilde. Hij schoofde schuld van hun verlies op Jezus,
wakkerde daardoor de zelfzuchtige vrees van het volk aan en zorgde ervoor dat
ze niet naar Christus' woorden luisterden. Satan beschuldigt er de christenen
voortdurend van dat zij de oorzaak van verlies, ongeluk en leed zijn, maar hij
wijst nooit op de ware schuldigen: hijzelf en zijn aanhangers.
Maar het doel dat Christus beoogde, werd toch bereikt. Hij liet de onreine
geesten in de kudde zwijnen varen en in zee storten als een afkeuring aan het
adres van de Joden die deze onreine dieren fokten om er geld mee te verdienen.
Als Christus de onreine geesten niet had tegengehouden, zouden ze niet alleen
de zwijnen, maar ook hun hoeders en eigenaars in zee hebben geworpen.
De hoeders en de eigenaars hadden hun leven alleen te danken aan Christus'
macht, die Hij in zijn barmhartigheid uitoefende ter wille van hun verlossing.
Bovendien heeft Christus dit alles laten gebeuren opdat de discipelen de wrede
macht van Satan over mens en dier zouden zien. Christus wilde dat zijn
volgelingen meer zouden weten over de vijand aan wie ze het hoofd moesten
bieden omdat Hij niet wilde dat ze zouden worden misleid door zijn listen en
daardoor het onderspit zouden delven. Hij wilde ook aan de mensen van die
streek laten zien dat Hij de ketenen van Satan kon verbreken om zijn
gevangenen vrij te laten. Hoewel Christus uit dat gebied wegging, bleven de
mensen die door een wonder van hun onreine geesten waren verlost achter om te
getuigen van de barmhartigheid van hun Weldoener. In de Schrift zijn er nog
meer van dergelijke voorbeelden. De dochter van de Syro-Fenicische vouw was
bezeten van een onreine geest, die Jezus door zijn woord uitdreef. (Marcus 7:2630). Men bracht ook een bezetene tot Hem, die blind en stom was" (Matteüs
12:22), een jongeling met een stomme geest" van wie gezegd wordt: dikwijls
heeft hij hem ook in het vuur en in het water gedreven om hem een ongeluk te
doen krijgen" (Marcus 9:17-27), de bezetene met een boze en onreine geest"
(Lucas 4:33-36), die de sabbatsrust in de synagoge te Kapernaüm verstoorde: al

deze mensen zijn door de meevoelende" Verlosser genezen.
In bijna alle gevallen heeft Jezus de boze geest als een met verstand begaafd
wezen toegesproken wanneer Hij hem opdracht gaf uit zijn slachtoffer te varen
en hem niet meer te kwellen. Toen de mensen in de synagoge zijn grote kracht
zagen, kwam er verbazing over allen en zij spraken erover tot elkander en
zeiden: Wat voor spreken is dit? Want Hij legt met gezag en macht aan de
onreine geesten zijn bevelen op en zij varen uit" (Lucas 4:36).
Bezetenen worden vaak voorgesteld als mensen die erg lijden. Toch waren er
uitzonderingen. Sommigen waren bereid onder Satans invloed te komen om over
bovennatuurlijke kracht te beschikken. Voor zulke mensen was de duivel
natuurlijk helemaal geen probleem. Tot deze groep behoorden zij die een
waarzeggende geest hadden: Simon de tovenaar, Elymas de tovenaar en de
vrouw die Paulus en Silas achterna liep te Filippi.
Wie ondanks de duidelijke en uitvoerige bewijzen van de Schrift het bestaan en
het werk van de duivel en zijn engelen ontkent, loopt het grootste risico onder
invloed van boze geesten te komen. Zolang wij hun listen niet kennen, hebben ze
een onvoorstelbaar grote voorsprong op ons. Velen volgen hun influisteringen
op, terwijl ze in de waan verkeren dat ze zelf hun wijze" beslissingen nemen.
Daarom zal Satan naarmate wij het einde der tijden naderen een steeds grotere
inspanning leveren om te bedriegen en te verwoesten en overal het geloof
verspreiden dat hij niet bestaat. Hij probeert altijd zichzelf en zijn werkwijze
verborgen te houden.
De aartsbedrieger vreest niets zo erg als het feit dat wij zijn listen zouden
kennen. Om zijn karakter en zijn bedoelingen beter te verbergen, heeft hij ervoor
gezorgd zich zó te laten voorstellen dat hij slechts spot of minachting bij de
mensen kan opwekken. Hij schept er veel behagen in als hij wordt voorgesteld
als een bespottelijk en verachtelijk wezen, dat mismaakt, half dier en half mens
is. Hij hoort zijn naam graag op humoristische of ironische wijze gebruiken door
hen die zichzelf verstandig of goed geïnformeerd achten. Omdat hij zich met
zo'n buitengewone handigheid heeft vermomd, stellen velen de vraag: Bestaat
zo'n wezen nu werkelijk?" Het is een bewijs van zijn succes dat theorieën die
lijnrecht indruisen tegen de duidelijke uitspraken van de Schrift op zo'n grote
schaal ingang vinden in godsdienstige kringen. Juist omdat Satan de geesten van
mensen die zich niet bewust zijn van zijn invloed zó gemakkelijk kan beheersen,
geeft Gods Woord ons zoveel voorbeelden van zijn boosaardig werk en van zijn
geheime krachten, opdat wij op onze hoede zouden zijn voor zijn aanvallen.

De macht en boosaardigheid van Satan en zijn heerscharen zouden ons werkelijk
moeten verontrusten als wij geen bescherming en bevrijding konden vinden in
de grotere kracht van onze Verlosser. Wij beveiligen onze huizen met grendels
en sloten om ons bezit en ons leven tegen slechte mensen te beschermen, maar
wij denken zelden aan de boze engelen die er voortdurend op uit zijn om ons te
overmeesteren en tegen wier aanvallen wij in eigen kracht geen
verdedigingsmiddel hebben.
Als ze de kans krijgen, kunnen ze onze geest verstoren, ons lichaam aantasten en
kwellen, onze bezittingen en ons leven verwoesten. Ze scheppen slechts behagen
in ellende en vernietiging. De toestand van hen die zich tegen Gods eisen keren
en toegeven aan Satans verleidingen is verschrikkelijk. Op den duur geeft God
hen volledig over aan de macht van de boze geesten. Maar zij die Christus
volgen zijn altijd veilig onder zijn hoede. Engelen die over een buitengewone
kracht beschikken, worden uit de hemel gezonden om hen te beschermen. De
boze kan de wacht die de Here rondom zijn volk heeft gesteld niet doorbreken.

32 - Satans valstrikken
De grote strijd tussen Christus en Satan die nu al bijna zesduizend jaar duurt, zal
binnenkort afgelopen zijn. Satan verdubbelt echter zijn inspanningen om het
werk van Christus ten gunste van de mensen tegen te werken. Hij wil zielen in
zijn strikken vangen en de mensen in duisternis en onboetvaardigheid houden tot
het hogepriesterlijk werk van Christus voorbij is en er geen verzoening meer
mogelijk is voor de zonde.
Wanneer de mensen geen bijzondere inspanning doen om zich tegen zijn macht
te verzetten, en onverschilligheid hoogtij viert in kerk en wereld, maakt Satan
zich daar helemaal niet druk om, want er is dan geen gevaar dat hij de mensen
die hij naar believen gevangen houdt, zal verliezen. Wanneer echter de aandacht
wordt bepaald bij dingen van eeuwig belang en de mensen zich gaan afvragen:
Wat moeten wij doen om gered te zijn," is hij er direct bij: hij probeert zijn
krachten te meten met die van Christus en wil de invloed van de Heilige Geest
tegenwerken.
De Bijbel leert dat toen Gods engelen zich eens voor Hem kwamen stellen, ook
Satan onder hen was. (Job 1:6 ). Hij was er niet om de eeuwige Koning hulde te
brengen, maar om zijn eigen boosaardige plannen tegen de rechtvaardigen te
bevorderen. Waar mensen vergaderen om God te aanbidden, is hij aanwezig om
hetzelfde doel te bereiken. Hoewel men hem niet kan zien, werkt hij met alle
ijver om de geesten van de mensen die zijn samengekomen te beheersen. Zoals
een bekwaam legeraanvoerder maakt hij van tevoren zijn plannen op.
Wanneer hij ziet dat Gods boodschapper de Schrift onderzoekt, neemt hij nota
van het onderwerp dat hij aan de mensen zal brengen. Hij gebruikt dan al zijn
listen en sluwheid om de omstandigheden z6 te leiden dat de boodschap niet
overkomt bij hen die hij juist op dát punt wil misleiden. Wie de waarschuwing
het hardst nodig heeft kan door zaken niet aanwezig zijn of kan om een andere
reden de woorden die voor hem een geur ten leven" zouden zijn niet horen.
Ook ziet Satan dat Gods boodschappers soms gebukt gaan onder de geestelijke
duisternis die de mensen omringt. Hij hoort hun oprechte gebeden om Gods
genade en kracht, om een eind te maken aan onverschilligheid, onbezorgdheid en
lauwheid. Dan ontplooit hij zijn activiteiten met nog grotere ijver. Hij verleidt de
mensen zodat ze toegeven aan hun eetlust of aan een andere vorm van
genotzucht. Hij stompt hun zinnen af, zodat ze de woorden die ze absoluut nodig

hebben gewoon niet horen.
Satan weet heel goed dat iedereen die hij ervan kan overtuigen om zijn
gebedsleven en de studie van de Bijbel te verwaarlozen het slachtoffer van zijn
aanvallen zal worden. Daarom verzint hij alle mogelijke listen om de geest te
boeien. Er zijn altijd mensen geweest die wel doen alsof ze godvruchtig zijn
maar intussen karakterfouten of dwalingen proberen te ontdekken bij degenen
met wie ze het niet eens zijn, terwijl ze er zelf niet toe komen de waarheid te
zoeken. Deze mensen zijn Satans beste medewerkers. Er zijn veel aanklagers
van de broeders en zij zijn altijd actief wanneer God aan het werk is en zijn
boodschappers Hem oprecht trouw zijn. Zij stellen de woorden en daden van de
mensen die de waarheid liefhebben en gehoorzamen verkeerd voor. Ze zullen de
volgelingen van Christus die de meeste ernst, ijver en zelfverloochening tonen,
afschilderen als bedriegers of bedrogenen. Ze spannen zich in om de motieven
van elke oprechte en goede daad verkeerd voor te stellen, verdachtmakingen te
uiten en achterdocht te wekken bij mensen die geen ervaring hebben. Op alle
mogelijke manieren zullen zij alles wat rein en rechtvaardig is, proberen voor te
stellen als onrein en onrechtvaardig. Maar niemand hoeft zich te laten misleiden.
Men kan makkelijk vaststellen wiens kinderen zij zijn, wiens voorbeeld zij
volgen en wiens werk zij doen. Aan hun vruchten zult gij hen kennen." (Matteüs
7:16). Hun doen en laten lijkt op dat van Satan, de giftige lasteraar, de aanklager
van onze broeders". (Openbaring 12:10).
De aartsbedrieger heeft veel medewerkers die klaar staan om alle mogelijke
dwalingen ingang te doen vinden ten einde de mensen te verstrikken. Zijn
ketterijen zijn aangepast aan de verschillende smaken en aan het verstand van
hen die hij wil vernietigen.
Hij wil onoprechte, niet wedergeboren mensen in de gemeente binnenloodsen,
die twijfel en ongeloof zaaien en iedereen die graag Gods werk vooruit ziet gaan
en ook persoonlijk vooruit wil komen, hinderen. Velen die niet echt in God en
zijn Woord geloven, nemen toch sommige beginselen van de waarheid aan,
noemen zich christenen en kunnen op die manier hun eigen dwalingen voor
bijbelse leerstellingen laten doorgaan.
De bewering dat het er niet op aan komt wat men gelooft, is één van de
misleidingen waar Satan de beste resultaten mee bereikt. Hij weet dat wanneer
de waarheid in liefde wordt ontvangen de ziel wordt geheiligd. Daarom is hij er
voortdurend op uit de waarheid te vervangen door valse theorieën, fabels en een
ander evangelie". Al vanaf het begin hebben Gods ware dienstknechten zich
gekant tegen dwaalleraren, die niet alleen immoreel waren, maar ook leugens

verkondigden die het geestelijk leven ondermijnden. Elia, Jeremia en Paulus
verzetten zich onverschrokken en vastberaden tegen degenen die de mensen van
Gods Woord deden afdwalen. De vrijzinnigheid, die geen enkel belang hecht aan
de juiste geloofspunten, vond geen genade bij deze heilige verdedigers van de
waarheid.
De vage, hersenschimmige verklaring van de Schrift en de vele tegenstrijdige
theorieën over het geloof die in de christelijke wereld de ronde doen, zijn het
werk van onze grote tegenstander, die de geesten in verwarring wil brengen om
te beletten dat ze de waarheid zouden ontdekken. De tweedracht en verdeeldheid
onder de christelijke kerken zijn in belangrijke mate te wijten aan de algemeen
gangbare gewoonte de Schrift te verdraaien om een geliefkoosde theorie te
verdedigen.
In plaats dat de mensen Gods Woord in alle nederigheid onderzoeken om zijn
wil te leren kennen, zijn velen slechts op zoek naar iets zonderlings of iets
origineels.
Om dwalingen en onchristelijke praktijken te verdedigen, zullen sommige
christenen schriftgedeelten uit hun verband rukken, door soms maar de ene helft
van een vers als het bewijs van hun bewering aan te halen, terwijl de andere helft
precies het tegenovergestelde zou aantonen. Met de listigheid van de slang
verschansen ze zich achter uitspraken die geen verband met elkaar houden, maar
die wèl hun zinnelijke begeerten bevredigen. Zo vervalsen velen opzettelijk het
Woord van God. Anderen hebben een levendige verbeelding en leggen de
beelden en symbolen van de Heilige Schrift uit volgens hun eigen grillige
gedachten, terwijl ze maar weinig eerbied kunnen opbrengen voor het beginsel
dat de Bijbel zichzelf moet verklaren. Ze laten dan hun eigen wilde fantasieën
voor bijbelse leerstellingen doorgaan. Wanneer men de Schrift gaat onderzoeken
zonder eerst naar God op te zien in gebed en zonder een nederige, open geest
zullen zowel de eenvoudigste en duidelijkste als de moeilijkste schriftgedeelten
verwrongen worden weergegeven. De pauselijke leiders zoeken juist die
schriftgedeelten uit die hun doel het best dienen, geven er een verklaring aan die
hun het best past en leren die dan aan de mensen, terwijl ze hun gelovigen
tegelijkertijd het recht ontzeggen de Bijbel zelf te onderzoeken om de daarin
geopenbaarde waarheden zelf te begrijpen. De mensen hebben het recht op de
volledig Bijbel, van begin tot eind. Als de leer van de Bijbel op zo'n vreselijke
manier wordt vervalst, is het beter dat ze helemaal geen bijbelonderricht krijgen.
De Bijbel is bedoeld als een gids voor allen die de wil van hun Schepper willen

leren kennen. God heeft de mensen het vaste profetische woord gegeven. De
engelen en Christus zijn aan Daniel en Johannes bekend komen maken wat
spoedig zou gebeuren. Geen van de belangijke onderwerpen in verband met onze
zaligheid zijn in een waas van geheimzinnigheid gehuld. Ze zijn niet op zo'n
manier geopenbaard dat ze iemand die oprecht naar waarheid zoekt, in
verwarring kunnen brengen of kunnen misleiden. God heeft bij monde van de
profeet Habakuk verklaard: Schrijf het gezicht op en zet het duidelijk op tafelen,
opdat men het in het voorbijlopen zal kunnen lezen." (Habakuk 2:2). Het Woord
van God is duidelijk voor iedereen die het biddend onderzoekt. Iedereen die
oprecht is, zal tot het licht der waarheid komen. Het licht is voor de
rechtvaardige gezaaid." (Psalm 97:11).
Geen enkele kerk kan in heiligheid groeien als haar leden niet naar waarheid
speuren als naar verborgen schatten.
Bij de roep naar vrijzinnigheid worden de mensen blind gemaakt voor de listen
van Satan, terwijl hij onafgebroken kan werken om zijn doel te bereiken.
Wanneer hij erin slaagt de Bijbel door menselijke theorieën te verdringen, wordt
Gods wet aan de kant gezet en komen de kerken in de slavernij van de zonde,
terwijl ze zich vrij wanen.
Het wetenschappelijk onderzoek is voor velen een vloek geworden. God heeft
een zee van licht over de wereld laten schijnen door ontdekkingen op het gebied
van wetenschap en kunst. Maar zelfs de knapste geesten zullen bij hun pogingen
om de samenhang tussen wetenschap en openbaring te ontdekken op een
dwaalspoor worden gebracht als ze zich niet laten leiden door het Woord van
God.
De kennis van de mens over stoffelijke en geestelijke dingen is onvolledig en
onvolmaakt. Daarom slagen velen er niet in hun wetenschappelijke standpunten
te verzoenen met de uitspraken van de Bijbel. Velen denken dat de theorieën en
hypotheses die ze aannemen wetenschappelijke feiten zijn en menen dat ze Gods
Woord kunnen toetsen aan de hand van ten onrechte zo genoemde kennis." (1
Timoteus 6:20). De Schepper en zijn werken gaan het menselijke verstand te
boven. Omdat zij deze werken niet door de natuurwetten" kunnen verklaren,
wordt de Bijbel als een onbetrouwbaar Boek beschouwd.
Wie twijfelt aan de betrouwbaarheid van de oud- en nieuwtestamentische boeken
gaat heel vaak nog een stapje verder: hij gaat twijfelen aan het bestaan van God
en kent de natuur" een oneindige kracht toe. Wie eenmaal zijn anker heeft
opgetrokken, zal zeker te pletter slaan op de rotsen van zijn eigen ongeloof. Zó
dwalen velen van het geloof af en worden door de duivel verleid. De mensen

hebben wijzer willen zijn dan hun Schepper. De menselijke filosofie heeft
geheimenissen proberen te doorgronden en verklaren die in der eeuwigheid niet
geopenbaard zullen worden. Als de mensen maar wilden onderzoeken en
begrijpen wat God over Zichzelf en over zijn bedoelingen heeft geopenbaard,
zouden zij zo'n inzicht krijgen in de heerlijkheid, majesteit en kracht van God dat
ze zich bewust zouden worden van hun eigen nietigheid, en genoegen zouden
nemen met hetgeen aan hen en aan hun kinderen geopenbaard is. Het is één van
Satans meesterwerken van bedrog dat hij de mensen bezighoudt met het speuren
en gissen naar dingen die God niet heeft geopenbaard en volgens Hem ook niet
geopenbaard hoeven te worden. Zó heeft Lucifer ook zijn plaats in de hemel
verloren. Hij was ontevreden omdat alle geheimen van Gods bedoelingen niet
aan hem waren toevertrouwd. Hij had helemaal geen belangstelling voor de
dingen die wèl geopenbaard waren zodat hij zijn opdracht in de hoge functie die
hem was toegekend, kon vervullen. Hij heeft dezelfde ontevredenheid doen
ontstaan bij de engelen die onder zijn bevel stonden en veroorzaakte hun val. Nu
probeert hij de geest van de mens met dezelfde gedachten vol te stoppen en wil
hij hem ertoe aanzetten de uitdrukkelijke geboden van God te overtreden.
Zij die niet bereid zijn de duidelijke, scherp omlijnde waarheid van de Bijbel te
aanvaarden, zijn voortdurend op Zoek naar aangename fabeltjes die het geweten
sussen. Hoe minder deze leerstellingen verband houden met het geestelijk leven
en hoe minder zelfverloochening en nederigheid ze vereisen, des te gretiger
worden ze aanvaard. Zulke mensen verlagen hun intellectuele vermogens om
hun vleselijke lusten te botvieren. Ze zijn te wijs in eigen ogen om de Bijbel met
oprecht berouw en na een ernstig gebed om Gods leiding te onderzoeken.
Daarom zijn ze niet beschermd tegen misleidingen. Satan staat altijd klaar om
het verlangen van het hart te bevredigen en vervangt de waarheid door zijn
bedrog. Op dezelfde manier heeft het pausdom macht over de geesten van de
mensen kunnen uitoefenen. De protestanten gaan trouwens dezelfde weg op
omdat ze de waarheid verwerpen, daar ze vinden dat ze een kruis moeten dragen
als ze de waarheid volgen. Iedereen die het Woord van God verwaarloost en
door gemakzucht en geschipper ernaar streeft om toch maar niet van de wereld
te verschillen, zal de bijbelse waarheid opzij schuiven en allerlei verderfelijke
ketterijen aannemen. Zij die opzettelijk de waarheid verwerpen, zullen elke
denkbare dwaling aanvaarden.
Wie de ene misleiding verafschuwt, zal gretig een andere aannemen. Paulus
spreekt over deze mensen die de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben,
waardoor zij hadden kunnen behouden worden" en zegt: En daarom zendt God

hun een dwaling, die bewerkt, dat zij de leugen geloven, opdat allen worden
geoordeeld, die de waarheid niet geloofd hebben, doch een welgevallen hebben
gehad in de ongerechtigheid." (2 Tessalonicenzen 2:10-12). Als God ons zo'n
waarschuwing heeft gegeven, moeten we toch wel op onze hoede zijn en nagaan
welke leerstellingen wij aanvaarden.
De bedriegelijke leer en de misleidende wonderen van het spiritisme behoren tot
de meest succesvolle middelen die de aartsbedrieger gebruikt. Hij doet zich voor
als een engel des lichts en spreidt zijn netten waar men die het minst verwacht.
Als de mensen het Woord van God wilden onderzoeken en God oprecht
smeekten dat ze het zouden mogen begrijpen, zouden ze niet in de duisternis
worden gelaten om verkeerde leerstellingen aan te nemen. Maar wanneer ze de
waarheid verwerpen, worden ze een prooi van de misleiding.
Een andere gevaarlijke dwaling is de leerstelling die de godheid van Christus
loochent en verklaart dat Christus niet bestond vóór Hij mens werd. Deze leer
wordt aangenomen door veel mensen die zogenaamd in de Bijbel geloven. Toch
druist deze theorie lijnrecht in tegen de duidelijke uitspraken van Christus over
de verhouding tussen Hem en de Vader, over zijn goddelijk karakter en over zijn
vóórbestaan. Men kan deze theorie alleen verdedigen door de Schrift op een
volkomen ongeoorloofde manier geweld aan te doen. Deze leer doet niet alleen
afbreuk aan de kijk van de mens op het verlossingswerk, maar ondermijnt ook
het geloof in de Bijbel als een openbaring van God. Dat maakt deze theorie des
te gevaarlijker en maakt het ook moeilijker haar te weerleggen. Wanneer de
mensen de uitspraken van het door God ingegeven schriftwoord over de godheid
van Christus verwerpen, wordt elke discussie over dit punt zinloos, want men zal
hen met geen enkel argument, hoe overtuigend het ook is, kunnen overtuigen.
Doch een ongeestelijk mens aanvaardt niet hetgeen van de Geest Gods is, want
het is hem dwaasheid en hij kan het niet verstaan, omdat het slechts geestelijk te
beoordelen is." (1 Korintiërs 2:14). Niemand die deze dwaling aanneemt, kan
zich een juist beeld vormen van het karakter en de opdracht van Christus of een
juiste kijk hebben op het verlossingplan.
Er is nog een verraderlijke en verderfelijke dwaling die heel snel terrein wint: de
opvatting dat Satan geen persoonlijk wezen is. De aanhangers van deze theorie
menen dat die naam in de Bijbel alleen gebruikt wordt om de boze gedachten en
begeerten van de mens aan te duiden.
Vaak verkondigen predikanten van populaire kerken dat de wederkomst van
Christus niets anders is dan zijn komst tot ieder mens op het ogenblik van zijn
sterven. Dit is een misleiding die de mensen moet afleiden van Christus'

persoonlijke wederkomst op de wolken des hemels. Satan verkondigt al jaren:
Zie, Hij is in de binnenkamer." (Matteiis 24:23-26). Tal van mensen zullen
verloren gaan omdat ze dit bedrog hebben aangenomen.
Ook leert de wijsheid dezer wereld dat het gebed niet noodzakelijk is.
Wetenschapsmensen beweren dat een gebed niet verhoord kan worden, omdat
het een inbreuk is op de bestaande wetten - een wonder, en wonderen bestaan
niet." Ze zeggen ook: In het heelal zijn er onveranderlijke wetten en God zal
niets doen dat deze wetten opheft." Zo stellen ze God voor als Iemand die
gebonden is door zijn eigen wetten - alsof de werking van Gods wetten een eind
maakt aan de goddelijke vrijheid. Deze theorieën zijn in strijd met de uitspraken
van de Bijbel. Hebben Christus en zijn apostelen geen wonderen verricht?
Dezelfde barmhartige Heiland leeft vandaag nog en is nog even bereid naar het
gebed van de gelovige te luisteren als toen Hij persoonlijk onder de mensen was.
De natuurlijke wereld werkt samen met de bovennatuurlijke. Het is een
onderdeel van Gods plan om zijn kinderen in antwoord op hun gebed datgene te
schenken wat Hij ze niet zou hebben gegeven als ze er niet om hadden gevraagd.
Er zijn talloze verkeerde leerstellingen en hersenschimmige opvattingen in de
christelijke kerken. Het is onmogelijk zich een idee te vormen van het kwaad dat
voortvloeit uit het verzetten van één van de bakens die door Gods Woord zijn
geplaatst. Zij die zich daaraan wagen, beperken zich gewoonlijk niet tot het
verwerpen van één enkele waarheid. De overgrote meerderheid gaat door en
verwerpt het ene beginsel na het andere tot ze uiteindelijk absoluut niets meer
geloven.
De dwalingen van de populaire theologie hebben velen tot twijfelaars gemaakt,
terwijl deze mensen anders misschien wel in de Bijbel zouden hebben geloofd.
Zij kunnen onmogelijk leerstellingen aannemen die in strijd zijn met hun gevoel
voor rechtvaardigheid, barmhartigheid en goedertierenheid. Daar deze
leerstellingen als bijbels worden voorgesteld, weigeren zij de Bijbel als Gods
Woord te aanvaarden.
Dat is nu juist wat Satan wil bereiken. Hij doet van alles om het vertrouwen in
God en zijn Woord te ondermijnen. Satan staat aan het hoofd van een groot leger
van twijfelaars en hij doet zijn uiterste best om nog meer mensen over te halen
zich bij zijn gelederen aan te sluiten. Twijfelen begint langzamerhand mode te
worden. Veel mensen staan wantrouwig tegenover Gods Woord omdat het hen,
net zoals Christus, terechtwijst en hun zonden veroordeelt. Zij die niets moeten
hebben van de eisen van Gods Woord, proberen zijn gezag aan te tasten. Zij
lezen de Bijbel of luisteren naar een preek alleen om kritiek te leveren. Velen

worden ongelovig om hun plichtsverzuim te rechtvaardigen of te
verontschuldigen. Anderen nemen een twijfelde houding aan omdat ze
hoogmoedig of gemakzuchtig zijn. Ze zijn te gemakzuchtig om iets te presteren
dat de moeite waard is, en inspanning en zelfverloochening vereist. Daarom
doen ze hun best om voor zeer wijs door te gaan en leveren kritiek op de Bijbel.
Er zijn veel dingen die het eindige verstand dat niet door Gods wijsheid is
verlicht onmogelijk kan begrijpen. Ze vinden dan ook vaak genoeg aanleiding
om kritiek te leveren. Er zijn veel mensen die schijnen te menen dat het een
positieve daad is wanneer men zich schaart aan de zijde van ongeloof, twijfel en
ontrouw. Maar men zal kunnen vaststellen dat zulke mensen, ondanks de schijn
van oprechtheid, het slachtoffer zijn van zelfingenomenheid en hoogmoed. Velen
vinden het prettig iets in de Bijbel te ontdekken dat anderen zal verbazen.
Sommigen beginnen kritiek te leveren en noemen zich zelfs tegenstanders van
de Bijbel omdat ze denken dat ze altijd tegendraads moeten zijn. Ze beseffen niet
dat zij zich op die manier laten vangen in de netten van de vogelvanger". Maar
als ze eenmaal openlijk hun ongeloof hebben beleden, menen ze dat ze hun
gezicht niet mogen verliezen. Ze stellen zich op aan de kant van de ongelovigen
en sluiten zelf de toegang tot het paradijs.
God heeft in zijn Woord genoeg bewijzen gegeven dat de Bijbel van Hem komt.
Het zet de grote waarheden in verband met onze verlossing duidelijk uiteen. Met
de hulp van de Heilige Geest, die beloofd is aan allen die oprecht om Hem
bidden, kan iedereen deze waarheden zelf begrijpen. God heeft de mensen een
stevig fundament gegeven waarop ze hun geloof kunnen bouwen.
Toch is het eindige verstand van de mens niet in staat de plannen en
doelstellingen van de Oneindige volledig te begrijpen. Wij kunnen God nooit
doorgronden door ons eigen zoeken. Wij mogen het gordijn waarachter Hij zijn
majesteit verbergt, nooit eigenmachtig openschuiven. Paulus zei: Hoe
ondoorgrondelijk zijn zijn beschikkingen en hoe onnaspeurlijk zijn wegen!"
(Romeinen 11:33). Wij kunnen genoeg van Gods handelen met de mens en van
zijn motieven begrijpen om zijn oneindige liefde, genade en kracht te ontdekken.
Onze Vader in de hemel leidt alles in wijsheid en rechtvaardigheid. We mogen
niet ontevreden en wantrouwig zijn, maar behoren ons eerbiedig aan zijn wil te
onderwerpen. Hij zal ons net zo veel van zijn bedoelingen openbaren als voor
ons goed is en daarbuiten moeten we vertrouwen hebben in de almachtige Hand
en het liefdevolle Hart.
God heeft meer dan genoeg bewijzen gegeven om te geloven. Toch zal Hij nooit

alle verontschuldigingen om niet te geloven wegnemen. Wie uitvluchten zoekt
om zijn ongeloof te motiveren, zal die echt wel vinden. Wie Gods Woord niet
wil aannemen en pas bereid is te gehoorzamen wanneer elk bezwaar is
weggenomen en er geen twijfel meer mogelijk is, zal nooit tot de waarheid
komen.
Wantrouwen tegenover God is het natuurlijke gevolg van het niet wedergeboren
hart, dat Hem vijandig gezind is. Geloof wordt echter door de Heilige Geest
ingegeven en zal alleen bloeien als het wordt onderhouden. Niemand kan zonder
inspanning sterk staan in het geloof. Het ongeloof wordt sterker naarmate het
wordt aangemoedigd. Als de mensen zich niet willen houden aan de
geloofsbewijzen die God heeft gegeven en zich overgeven aan twijfel en kritiek,
zullen ze merken dat ze hoe langer hoe meer gaan twijfelen. Mensen die aan
Gods beloften en aan de verzekering van zijn genade twijfelen, onteren God. In
plaats dat zij anderen door hun invloed tot Christus brengen, stoten ze hen af.
Zulke mensen zijn bomen die geen vrucht dragen. Ze hebben alleen een breed en
dicht bladerdak, dat het zonlicht tegenhoudt, zodat andere planten in de schaduw
komen te staan, in de kou wegkwijnen en sterven. Het levenswerk van zulke
mensen zal altijd tegen hen getuigen. Zij zaaien het zaad van twijfel en
scepticisme dat zeker zijn oogst zal voortbrengen.
Er staat maar één weg open voor hen die echt van hun twijfel verlost willen
worden. Ze mogen niet twijfelen aan of kritiek leveren op dingen die ze niet
begrijpen, maar ze dienen het licht dat ze al hebben op prijs te stellen, want dan
zullen ze nog meer ontvangen. Als ze elke plicht vervullen die hun duidelijk
geworden is, zullen ze ook datgene begrijpen en doen waar ze nu aan twijfelen.
De vervalsingen van Satan lijken z6 sprekend op de waarheid dat ze iedereen die
bedrogen wil worden en iedereen die terugdeinst voor de zelfverloochening en
de offers die de waarheid vraagt, ook zullen misleiden. Hij kan echter
onmogelijk één ziel die oprecht is, en de waarheid tot elke prijs wil leren kennen
in zijn macht houden. Christus is de Waarheid en het waarachtige licht, dat ieder
mens verlicht." (Johannes 1:9). De Geest der waarheid is uitgezonden om de
mensen in alle waarheid te leiden. De Bijbel zegt op gezag van Gods Zoon:
Zoekt en gij zult vinden." Indien iemand diens wil doen wil, zal hij van deze leer
weten." (Matteiis 7:7; Johannes 7:17).
De volgelingen van Christus weten weinig af van de strikken die Satan en zijn
medewerkers spannen om hen te vangen. Maar Hij die in de hemel troont, zal al
deze listen ontzenuwen, zodat zijn plannen ten uitvoer worden gebracht.

God laat toe dat zijn volk de vuurproef der verzoeking ondergaat. Hij doet dit
niet omdat Hij behagen schept in hun ellende en verdrukking, maar omdat dit
noodzakelijk is voor hun uiteindelijke overwinning. God kan ons niet tegen de
verzoeking beschermen omdat dit niet strookt met zijn eigen heerlijkheid. De
verzoeking moet ons immers voorbereiden om alle verleidingen te weerstaan.
Ongelovigen en duivels kunnen het werk van God niet verhinderen, noch
beletten dat Hij onder zijn volk is, als zij tenminste met overgave en berouw hun
zonden belijden, met de zonde breken en in geloof Gods beloften aanvaarden.
Elke verzoeking en elke openlijke of verborgen negatieve invloed kan met
succes worden overwonnen niet door kracht noch geweld, maar door mijn Geest!
zegt de HERE der heerscharen." (Zacharia 4:6). De ogen des Heren zijn op de
rechtvaardigen, en zijn oren tot hun smeking... En wie zal u kwaad doen, als gij
u beijvert voor het goede?" (1 Petrus 3:12,13). Toen Bileam in verzoeking kwam
door de beloften van een grote beloning, toen hij Israël onder zijn bezwering
wilde brengen en door offers aan God een vloek over zijn volk wilde uitspreken,
kon Gods Geest het kwaad dat hij wilde doen, verhinderen. Bileam werd
gedwongen uit te roepen: Hoe zal ik vervloeken, die God niet vervloekt? Hoe zal
ik verwensen, die de HERE niet verwenst?" Sterve ik zelf de dood der oprechten
en zij mijn einde daaraan gelijk!" Nadat hij nogmaals een offer had gebracht, zei
de goddeloze profeet: Zie, ik heb bevel ontvangen te zegenen, en zegent Hij, dan
keer ik het niet. Men schouwt geen onheil in Jakob, en ziet geen rampspoed in
Israël. De HERE, zijn God, is met hem, en gejubel over de Koning is bij hem."
Want er bestaat geen bezwering tegen Jakob, noch waarzeggerij tegen Israël.
Thans worde gezegd van Jacob en van Israël wat God doet."
Toch werden er tot drie maal toe altaren opgericht en wéér probeerde Bileam een
vloek uit te spreken. Maar ondanks het verzet van de profeet gebruikte Gods
Geest hem om de voorspoed van zijn uitverkoren volk te verkondigen en
bestrafte Hij de dwaasheid en boosheid van zijn vijanden: Gezegend, die u
zegenen; en die u vervloeken, vervloekt!" (Numeri 23:8,10,20,21,23; 24:9).
In die tijd was het volk Israël trouw aan zijn God. Zolang het zijn wet
gehoorzaamde, kon geen enkele aardse of duivelse macht iets tegen hen doen.
Maar de vloek die Bileam niet tegen Gods volk mocht uitspreken, bracht hij
uiteindelijk wèl over hen door hen tot zonde te verleiden. Door hun overtreding
van Gods geboden brachten zij scheiding tussen zichzelf en God en werden
daardoor overgegeven aan de macht van de verderver.
Satan weet heel goed dat de zwakste gelovige die in Christus blijft, opgewassen

is tegen het leger van de duisternis. Hij beseft wel dat hij de nederlaag zal lijden
als hij met open vizier zou strijden. Daarom probeert hij de strijders van het
kruis uit hun sterke vesting te lokken, terwijl hij met zijn leger in de hinderlaag
wacht en klaar staat om iedereen die zich op zijn terrein waagt te vernietigen.
Wij zijn alleen veilig wanneer wij in alle nederigheid ons vertrouwen in God
stellen en al zijn geboden gehoorzamen.
Niemand is één dag of zelfs maar één uur veilig zonder gebed. Wij zouden God
vooral moeten bidden om ons wijsheid te schenken, opdat wij zijn Woord
zouden begrijpen. Daarin worden de listen van de bedrieger en de middelen
waardoor hij met succes kan worden overwonnen geopenbaard. Satan kan de
Bijbel met grote deskundigheid aanhalen en geeft zijn eigen uitleg aan de teksten
die hij wil gebruiken om ons te laten struikelen. Wij zouden de Bijbel in alle
nederigheid moeten bestuderen en onze afhankelijkheid tegenover God nooit uit
het oog mogen verliezen. We moeten steeds op onze hoede zijn voor de listen
van Satan en ook voortdurend in geloof bidden: Houd ons ver van de verzoeking
en verlos ons van het kwaad."

33 - Het eerste grote bedrog
Al bij het begin van de geschiedenis der mensheid begon satan met zijn
pogingen om de mens te misleiden. Hij had de engelen in de hemel tot rebellie
opgehitst en wilde nu de bewoners van de aarde ertoe overhalen om samen met
hem de strijd tegen Gods heerschappij aan te binden. Satan besloot hun val te
veroorzaken, zodat hij, wanneer hij hen van God had gescheiden en hen onder
zijn heerschappij had gebracht, ook de aarde zou bezitten en hier zijn koninkrijk
kon oprichten om tegen de Allerhoogste te strijden. Als Satan zich in zijn ware
gedaante had laten zien, zou hij onmiddellijk zijn afgewezen, want Adam en Eva
waren voor deze gevaarlijke vijand gewaarschuwd. Hij werkte echter in het
geheim en hield zijn opzet dan ook voor hen verborgen om zijn doel beter te
kunnen bereiken.
Hij heeft de slang, die toen een schepsel van betoverende schoonheid was, als
tussenpersoon gebruikt en Eva aangesproken met de woorden: "God heeft zeker
wel gezegd: Gij zult niet eten van enige boom in de hof?" (Genesis 3:1). Als Eva
niet in discussie was getreden met de verleider zou ze veilig zijn geweest, maar
ze ging met hem discussiëren en werd daardoor het slachtoffer van zijn listen.
"Toen zeide de vrouw tot de slang: Van de vrucht van het geboomte in de hof
mogen wij eten, maar van de vrucht van de boom, die in het midden van de hof
staat, heeft God gezegd: Gij zult daarvan niet eten noch die aanraken; anders zult
gij sterven. De slang echter zeide tot de vrouw: Gij zult geenszins sterven, maar
God weet, dat ten dage, dat gij daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden, en
gij als God zult zijn, kennende goed en kwaad" (vers 2-5). Satan beweerde dat
zij als God zouden worden, meer wijsheid zouden bezitten dan tevoren en ook
een beter leven zouden leiden. Eva zwichtte voor de verleiding en door haar
invloed werd ook Adam tot de zonde verleid. Ze geloofden de woorden van de
slang die had verklaard dat God niet meende wat Hij zei. Ze stelden geen
vertrouwen in hun Schepper en vonden dat Hij hun vrijheid beknotte. Ze dachten
dat ze wijzer en gelukkiger zouden worden als ze Gods wet overtraden. Maar
wat ontdekte Adam na zijn zonde aangaande de betekenis van de woorden:
"Want ten dage, dat gij daarvan eet, zult gij voorzeker sterven!"
Kwam hij tot de vaststelling dat hij er beter aan toe was, zoals Satan hem had
voorgespiegeld? Als dat waar was. zou de overtreding van Gods wet inderdaad

de moeite waard zijn en zou Satan de weldoener der mensheid blijken te zijn.
Maar Adam merkte dat dit niet de betekenis van Gods uitspraak was. God zei dat
de mens als straf voor de zonde naar de aardbodem zou terugkeren, omdat hij
daaruit was voortgekomen: "Want stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren",
(vers 19).
In het midden van de hof van Eden stond de boom des levens. Zijn vrucht kon
het leven eeuwig doen voortduren. Als Adam God gehoorzaam was gebleven,
zou hij altijd vrij toegang hebben gehad tot deze boom en zou hij eeuwig hebben
geleefd. Maar toen hij had gezondigd, werd hem de toegang tot de boom des
levens ontzegd en werd hij sterfelijk. Gods uitspraak "Stof zijt gij, en tot stof zult
gij wederkeren", impliceerde het absolute einde van het leven. De
onsterfelijkheid die God aan de mens had beloofd op voorwaarde dat hij
gehoorzaamde, werd door de overtreding verspeeld. Adam kon aan zijn
nageslacht niets doorgeven wat hij zelf niet had en er zou voor de gevallen
mensheid geen hoop zijn geweest als God de onsterfelijkheid niet weer binnen
het bereik van de mens had gebracht door het geven van zijn Zoon. Terwijl "de
dood tot alle mensen is doorgegaan, omdat allen gezondigd hebben", "heeft
Christus onvergankelijk leven aan het licht gebracht door het evangelie"
(Romeinen 5:12; 2 Timoteüs 1:10).
De onsterfelijkheid kon alleen door Christus worden verkregen. Jezus zei: "Wie
in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven; doch wie aan de Zoon ongehoorzaam is,
zal het leven niet zien" (Johannes 3:36). Iedereen kan dit kostbare geschenk
ontvangen, als hij bereid is aan de voorwaarde te voldoen.
De grote bedrieger was de enige die Adam het eeuwige leven beloofde als hij
ongehoorzaam was. De uitspraak van de slang in de hof van Eden - "Gij zult
geenszins sterven" - was de eerste preek die ooit over de onsterfelijkheid van de
ziel werd gehouden. Toch worden deze woorden, die slechts steunen op het
gezag van Satan, van de kansels van christelijke kerken verkondigd en worden
ze door de meeste mensen even gretig aanvaard, zoals het eerste mensenpaar dat
deed.
Gods uitspraak "De ziel die zondigt, die zal sterven" (Ezechiël 18:20), wordt als
volgt uitgelegd: "De ziel die zondigt, zal niet sterven, maar eeuwig leven". Wij
kunnen er ons slechts over verwonderen dat de mensen zo lichtgelovig zijn
wanneer het Satans woorden zijn en zo ongelovig staan tegenover Gods
woorden.
Als de mens na de zondeval vrije toegang had gehad tot de boom des levens, zou

hij eeuwig hebben geleefd en zou ook de zonde eeuwig hebben bestaan. Maar
"de cherubs met een flikkerend zwaard" (Genesis 3:24) bewaakten de weg tot de
boom des levens en niemand van Adams nageslacht heeft deze grens mogen
overschrijden om aan de levengevende vrucht te komen. Daarom is geen enkele
zondaar onsterfelijk.
Maar na de zondeval gaf Satan zijn engelen opdracht een bijzondere inspanning
te doen om de mensen het geloof in de natuurlijke onsterfelijkheid in te prenten.
Als ze de mensen zo ver hadden gekregen dat ze deze dwaling aannamen,
moesten ze hen ook nog influisteren dat de ongelovigen eeuwig gepijnigd
zouden worden. Daarom stelt de vorst van de duisternis alles in het werk om
God voor een wraakzuchtige tiran te laten doorgaan. Satan beweert ook dat God
allen die Hem niet welgevallig zijn in de hel werpt, waar ze zijn gramschap voor
eeuwig zullen ondergaan en dat hun Schepper, terwijl zij daar een
onbeschrijfelijke angst doorstaan en in de eeuwige vlammen krimpen van pijn,
met voldoening op hen neerblikt. Op die manier schrijft de aartsvijand zijn eigen
kenmerken toe aan de Schepper en Weldoener van de mensheid. Wreedheid is
satanisch. God is liefde. Alles wat God geschapen had was rein, heilig en lieflijk
tot het ogenblik dat de zonde haar intrede deed door de eerste grote opstandeling.
Ook vandaag probeert Satan mensen te overwinnen - zoals hij het eerste
mensenpaar heeft overwonnen - door hun vertrouwen in hun Schepper aan het
wankelen te brengen en ze te doen twijfelen aan de wijsheid van zijn
heerschappij en aan de rechtvaardigheid van zijn wetten. Om hun eigen boosheid
en opstandigheid te rechtvaardigen, stellen Satan en zijn afgezanten God nog
slechter voor dan zij zelf zijn.
Elk gevoel van goedheid, barmhartigheid en rechtvaardigheid wordt gekwetst
door de leerstelling die zegt dat de ongelovigen na hun dood gepijnigd worden in
een eeuwig brandende hel van vuur en zwavel, dat ze voor de zonden van een
kort leven op aarde gekweld zullen worden zolang God bestaat. Toch wordt deze
leer overal verkondigd en is ze opgenomen in de geloofsbelijdenis van veel
christelijke kerken.
De godsdienst van de Bijbel, die getuigt van liefde, goedheid en barmhartigheid,
wordt door bijgeloof verduisterd en gehuld in verschrikkingen. Als we nagaan
welke valse voorstelling van Gods karakter Satan aan de mensen geeft, is het
niet verwonderlijk dat onze barmhartige Schepper wordt gevreesd en zelfs
gehaat.
Veel mensen die de leer van de eeuwig pijniging weerzinwekkend vinden

worden tot de tegenovergestelde dwaling gedreven. Ze stellen vast dat de Bijbel
zegt dat God een God van liefde en barmhartigheid is, en kunnen niet aannemen
dat Hij zijn schepselen aan de vlammen van een eeuwig brandende hel zal
prijsgeven. Daar zij denken dat de ziel onsterfelijk is, komen ze onvermijdelijk
tot de conclusie dat alle mensen uiteindelijk zalig zullen worden. Velen
beschouwen de bedreigingen van de Bijbel slechts als een middel om de mensen
door vrees tot gehoorzaamheid te brengen. Ze zullen volgens hen echter nooit
letterlijk worden uitgevoerd. De zondaar kan zich dan overgeven aan zijn
zelfzuchtig genot, hoeft helemaal geen oog te hebben voor Gods eisen en kan er
toch op hopen dat God hem uiteindelijk zal aannemen. Zo'n leer die ervan
uitgaat dat God wel barmhartig, maar niet tegelijkertijd rechtvaardig is, valt in de
smaak bij de vleselijke mens en stijft de goddelozen in hun ongerechtigheid.
Als het waar was dat de zielen van alle mensen onmiddellijk na de dood naar de
hemel gingen, zouden wij de dood boven het leven moeten verkiezen. Velen
hebben onder invloed van deze opvatting een eind aan hun leven gemaakt.
God heeft genoeg bewijzen in zijn Woord gegeven dat Hij de overtreders van
zijn wet zal straffen. Zij die zichzelf vleien met de gedachte dat Hij te barmhartig
is om het vonnis over de zondaar ten uitvoer te brengen, hoeven maar een blik te
werpen op het kruis van Golgótha. De dood van de zondeloze Zoon van God
toont aan dat "het loon dat de zonde geeft de dood is" en dat er op elke
overtreding van Gods wet een rechtvaardige straf volgt.
Christus die zonder zonde was, is voor de mens tot zonde gemaakt. Hij droeg de
straf voor de overtreding en ook het verdriet dat het aangezicht van zijn Vader
verborgen bleef tot zijn hart was gebroken en zijn leven was verbrijzeld. Dit
grote offer werd gebracht opdat zondaren verlost zouden kunnen worden. Er was
geen andere manier om de mens te bevrijden van de straf der zonde. Iedereen die
weigert te delen in de verzoening waarvoor zo'n hoge prijs is betaald, zal zijn
eigen schuld en de straf voor de overtreding zelf moeten dragen.
Laten wij nu even nagaan wat de Bijbel leert over de goddelozen en
onboetvaardigen. "Ik zal de dorstige geven uit de bron van het water des levens,
om niet" (Openbaring 21:6). Deze belofte wordt alleen gegeven aan de
dorstigen. Alleen zij die behoefte hebben aan het water des levens en ernaar
zoeken zonder belangstelling te hebben voor anderen dingen zullen dat water
ontvangen.
"Wie overwint, zal deze dingen beërven, en Ik zal hem een God zijn en hij zal
Mij een zoon zijn" (vers 7). Ook in dit geval zijn er voorwaarden gesteld. Om

alle dingen te beërven, moeten wij de zonde bestrijden en haar overwinnen.
De Prediker zegt: "Omdat het vonnis over de boze daad niet aanstonds
voltrokken wordt, daarom is het hart der mensenkinderen in hen begerig om
kwaad te doen, daar een zondaar honderdmaal kwaad doet en toch lang leeft.
Nochtans weet ik, dat het de godvrezenden wel zal gaan, omdat zij voor Hem
vrezen; de goddeloze daarentegen zal het niet welgaan" (Prediker 8:11-13).
Paulus zegt dat de zondaar "de toorn ophoopt tegen de dag des toorns en der
openbaring van het rechtvaardig oordeel Gods, die een ieder vergelden zal naar
zijn werken". "Want hiervan moet gij doordrongen zijn, dat in geen geval een
hoereerder, onreine of geldgierige, dat is een afgodendienaar, erfdeel heeft in het
koninkrijk van Christus en God" (Efeziërs 5:5).
"Zalig zij, die hun gewaden wassen, opdat zij recht mogen hebben op het
geboomte des levens en door de poorten ingaan in de stad. Buiten zijn de honden
en de tovenaars, de hoereerders, de moordenaars, de afgodendienaars en ieder,
die de leugen liefheeft en doet" (Openbaring 22:14,15). God heeft aan de mens
een beschrijving van zijn karakter en een verklaring over zijn handelen met de
zonde gegeven. "HERE, HERE, God barmhartig en genadig, lankmoedig, groot
van goedertierenheid en trouw, die goedertierenheid bestendigt aan duizenden,
die ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft; maar (de schuldige) houdt
Hij zeker niet onschuldig" (Exodus 34:6,7). "De HERE bewaart allen die Hem
liefhebben, maar Hij verdelgt alle goddelozen";
"Maar de overtreders worden tezamen verdelgd, het nakroost van de goddelozen
wordt uitgeroeid" (Psalm 145:20; 37:38). De kracht en het gezag van Gods
heerschappij zullen worden aangewend om de opstand te onderdrukken. Toch
zullen alle daden van de straffende gerechtigheid volkomen in overeenstemming
zijn met het karakter van God als een barmhartig, lankmoedig en liefdevol
wezen.
God doet niemands wil of oordeel geweld aan. Hij schept geen behagen in
slaafse gehoorzaamheid. Hij wil dat zijn schepselen Hem liefhebben omdat Hij
hun liefde waardig is. De beginselen van goedheid, barmhartigheid en liefde, die
de Heiland ons heeft geleerd en in zijn leven heeft getoond, zijn een
weerspiegeling van de wil en het karakter van God.
Christus zei dat Hij niets anders leerde dan wat Hij van zijn Vader had
ontvangen. De beginselen van Gods heerschappij zijn volkomen in harmonie
met het gebod dat Christus heeft gegeven: "Hebt uw vijanden lief'. God geeft de
goddelozen een rechtvaardige straf in het belang van het heelal en zelfs in het

belang van degenen die door zijn oordelen worden getroffen.
Zij die Satan als hun leider hebben gekozen, zijn niet voorbereid om in Gods
tegenwoordigheid te verschijnen. Hoogmoed, bedrog, losbandigheid en
wreedheid zijn onlosmakelijk verbonden met hun karakter. Kunnen zij in de
hemel komen om voor eeuwig te leven met hen die zij op aarde hebben veracht
en gehaat?
De waarheid zal een leugenaar nooit aanstaan, nederigheid is onverenigbaar met
zelfingenomenheid en hoogmoed; reinheid is onaanvaardbaar voor de verdorven
mens; onbaatzuchtige liefde trekt de zelfzuchtige niet aan. Zouden zij die op
aarde altijd in opstand zijn gekomen tegen God plotseling naar de hemel kunnen
worden overgeplaatst om de heiligheid en volmaaktheid die er heersen te
aanschouwen?
Iedereen is er vervuld van liefde, elk gelaat straalt van vreugde. Zouden zij met
een hart vol haat tegenover God, onder de hemelse scharen kunnen leven om
samen hun stem in lofzangen te verheffen? Zouden zij de heerlijkheid van God
en van het Lam wel kunnen verdragen? Neen, beslist niet! Ze hebben een
proeftijd van vele jaren gehad om een karakter te vormen dat in harmonie is met
de hemel, maar ze hebben hun geest nooit geoefend om de reinheid lief te
hebben, zij hebben nooit de taal van de hemel geleerd, en nu is het te laat. Hun
leven van opstand tegen God heeft hen ongeschikt gemaakt voor de hemel. De
reinheid, heiligheid en vrede die daar heersen zouden een kwelling voor hen
zijn; de heerlijkheid van God zou een verterend vuur zijn.
Zij zouden willen wegvluchten van die heilige plaats. Zij zouden de vernietiging
als een welkome oplossing zien omdat zij dan verborgen zijn voor het aangezicht
van Hem die stierf om hen te verlossen. Het lot van de goddelozen is een gevolg
van hun eigen keuze. God is rechtvaardig en barmhartig, maar zij hebben zelf
voor hun uitsluiting uit de hemel gekozen.
Want het loon, dat de zonde geeft, is de dood, maar de genade, die God schenkt,
is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Here" (Romeinen 6:23). Het
eeuwige leven is het erfdeel van de rechtvaardigen en de eeuwige dood is het
deel van de goddelozen.
Mozes sprak tot de Israëlieten: "Zie, ik houd u heden het leven en het goede
voor, maar ook de dood en het kwade" (Deuteronomium 30:15). De dood waar
het in deze teksten om gaat, is niet de dood die over Adam is uitgesproken, want
de hele mensheid ondergaat de straf die op zijn overtreding stond. Het is "de
tweede dood", die tegenover het eeuwige leven wordt gesteld.

Door de zonde van Adam is de dood op alle mensen overgegaan. Allen dalen af
in het graf. Dankzij het verlossingsplan zullen allen echter ook uit het graf
verrijzen. "Er zal een opstanding van rechtvaardigen en onrechtvaardigen zijn"
(Handelingen 24:15; l Korintiërs 15:22). Maar er wordt een onderscheid
gemaakt tussen de twee groepen die zullen opstaan. "Allen, die in de graven zijn,
zullen naar zijn stem horen, en zij zullen uitgaan, wie het goede gedaan hebben,
tot de opstanding ten leven, wie het kwade bedreven hebben, tot de opstanding
ten oordeel" (Johannes 5:28,29).
Zij die "waardig geacht" zijn tot de opstanding ten leven worden "zalig en
heilig" genoemd. "Over hen heeft de tweede dood geen macht" (Openbaring
20:6). Maar zij die geen vergiffenis hebben gekregen op grond van hun berouw
en hun geloof moeten de straf van de overtreding - "het loon der zonde" dragen. Ze krijgen een straf die in duur en intensiteit verschilt "naardat hun
werken zijn1', maar die hoe dan ook uitloopt op de tweede dood. Daar God in
zijn barmhartigheid en rechtvaardigheid de zondaren onmogelijk in hun zonden
kan redden, maakt Hij een einde aan hun leven, dat ze door hun overtredingen
hebben verspeeld en waarvoor zij onwaardig bleken te zijn. "Immers nog een
wijle, en de goddeloze is niet meer; als gij let op zijn plaats, dan is hij niet meer.
"Zij zullen worden, als hadden zij nooit bestaan" (Psalm 37:10: Obadja 16). Zo
komt er een eind aan de zonde en aan al het verdriet en de verwoesting die daar
het gevolg van zijn.
De leerstelling dat de mens bewust is na de dood, is gebaseerd op de
fundamentele dwaling van de natuurlijke onsterfelijkheid. Deze leer is net zoals
die van de eeuwige pijniging in strijd met de Bijbel, met de rede en met onze
gevoelens van menselijkheid. Volgens de populaire opvatting zijn de verlosten in
de hemel op de hoogte van alles wat er hier op aarde gebeurt, en meer in het
bijzonder, van het leven van hun vrienden die ze hebben achtergelaten.
Wat zegt de Bijbel over al deze onderwerpen? David zegt dat de mens in de dood
geen bewustzijn heeft. "Gaat zijn adem uit, dan keert hij weder tot de aarde, te
dien dage vergaan zijn plannen" (Psalm 146:4). Salomo zegt hetzelfde: "De
levenden weten tenminste, dat zij sterven moeten, maar de doden weten niets".
"Zowel hun liefde als hun haat en hun naijver zijn reeds lang vergaan; en zij
hebben nimmer deel aan iets, dat onder de zon geschiedt". "Al wat uw hand
vindt om naar uw vermogen te doen, doe dat, want er is geen werk of overleg of
kennis of wijsheid in het dodenrijk, waarheen gij gaat" (Prediker 9:5,6,10).

De populaire theologen beweren dat de doden in de hemel zijn. Ze zouden de
eeuwige zaligheid zijn ingegaan en God met een onsterfelijke tong loven. De
Psalmdichter zegt echter: "Want in de dood is Uwer geen gedachtenis; wie zou U
loven in het dodenrijk?"
"Niet de doden zullen de HERE loven, niemand van wie in de stilte zijn
neergedaald" (Psalm 6:6; 115:17).
Petrus heeft op Pinksteren verklaard dat de aartsvader David "én gestorven én
begraven is, en zijn graf is bij ons tot op deze dag". "Want David is niet
opgevaren naar de hemelen" (Handelingen 2:29,34).
Het feit dat David tot de opstanding in het graf blijft, bewijst dat de
rechtvaardigen na de dood niet naar de hemel gaan. David zal alleen door zijn
opstanding, die mogelijk is omdat Christus ook uit de doden is opgestaan, eens
aan de rechterhand van God kunnen zitten. Paulus zegt in dit verband: "Immers,
indien er geen doden opgewekt worden, dan is Christus ook niet opgewekt; en
indien Christus niet is opgewekt, dan is uw geloof zonder vrucht, dan zijt gij nog
in uw zonden.
Dan zijn ook zij, die in Christus ontslapen zijn, verloren" (l Korintiërs 15:16,18).
Als de rechtvaardigen vierduizend jaar lang na hun dood rechtstreeks naar de
hemel waren gegaan, zou Paulus toch onmogelijk hebben kunnen zeggen dat
indien er geen opstanding is "zij, die in Christus ontslapen zijn, ook verloren
zijn"?
Er zou dan geen opstanding nodig zijn.Toen Christus op het punt stond zijn
discipelen te verlaten, zei Hij hun niet dat ze Hem spoedig weer zouden
ontmoeten. "Ik ga heen om u plaats te bereiden", had Hij gezegd. "En wanneer
Ik heengegaan ben en u plaats bereid heb, kom Ik weder en zal u tot Mij nemen"
(Johannes 14:2,3).
Paulus deelt ons ook mee: "De Here zelf zal op een teken, bij het roepen van een
aartsengel en bij het geklank ener bazuin Gods, nederdalen van de hemel, en zij,
die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan; daarna zullen wij,
levenden, die achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk
weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht, en zó zullen wij altijd met de
Here wezen", 1 Tessalonicenzen 4: 16,17
Voordat iemand in de woningen van de verlosten mag gaan, moet zijn geval zijn
onderzocht en moeten zijn karakter en zijn daden door God zijn beoordeeld.
Allen zullen worden geoordeeld op grond van hetgeen in de boeken staat en ze
zullen op grond van hun werken worden beloond.

Dit oordeel vindt niet plaats op het ogenblik van hun overlijden. Let maar eens
goed op de woorden van Paulus: "Hij heeft een dag bepaald, waarop Hij de
aardbodem rechtvaardig zal oordelen door een man, die Hij aangewezen heeft,
waarvan Hij voor allen het bewijs geleverd heeft door Hem uit de doden op te
wekken" (Handelingen 17:31). Hier zegt de apostel duidelijk dat er een dag, die
in zijn tijd nog in de toekomst lag, bepaald is waarop de wereld zal worden
geoordeeld.
Johannes zegt: "En ik zag de doden, de groten en de kleinen, staande voor de
troon, en er werden boeken geopend... en de doden werden geoordeeld op grond
van hetgeen in de boeken geschreven stond, naar hun werken" (Openbaring
20:12).
Maar wat voor zin heeft het toekomstige oordeel als de doden al het hemelse
geluk genieten of zitten te krimpen in de vlammen van de hel. Zullen de
rechtvaardigen na het onderzoek van hun geval op de oordeelszitting horen:
"Wél gedaan, gij goede en getrouwe slaaf... ga in tot het feest van uw heer",
terwijl ze misschien al eeuwen in zijn tegenwoordigheid zijn? Worden de
goddelozen uit de plaats der pijniging opgeroepen om het oordeel van de Rechter
der ganse aarde te horen: "Gaat weg van Mij, gij vervloekten, naar het eeuwig
vuur" (Mattheüs 25:21,41). Nergens in de Bijbel kan men ook maar één tekst
vinden die zegt dat de rechtvaardigen direct na de dood hun beloning ontvangen
of de goddelozen hun straf krijgen.
De Bijbel zegt dat ze slapen tot de opstandingsmorgen (1 Tessalonicenzen 4:14;
Job 14:10-12).
Op de dag dat "het zilveren koord losgemaakt en de gouden lamp verbroken
wordt" (Prediker 12:6), vergaan de gedachten van de mens. Zij die in het graf
neerdalen, gaan in de stilte. Ze weten niets meer over hetgeen onder de zon
geschiedt. (Job 14:21). De vermoeide rechtvaardigen kennen een zalige rust. De
tijd - of die nu kort of lang duurt - is maar een oogwenk voor hen. Ze slapen en
zullen uit de doden worden opgewekt door de bazuin Gods om de zalige
onsterfelijkheid in te gaan: "De bazuin zal klinken en de doden zullen
onvergankelijk opgewekt worden.
En zodra dit vergankelijke onvergankelijkheid aangedaan heeft, en dit sterfelijke
onsterfelijkheid aangedaan heeft, zal het woord werkelijkheid worden, dat
geschreven is: De dood is verzwolgen in de overwinning" (l Korintiërs 15:5254). Op het ogenblik dat ze uit hun diepe slaap worden gewekt, beginnen ze te
denken vanaf het ogenblik waar ze opgehouden zijn. Hun laatste gevoel was de

doodsangst. Hun laatste gedachte was dat ze onder de heerschappij van de dood
kwamen. Wanneer ze uit het graf verrijzen, zal hun eerste blijde gedachte
weerklinken in de triomfkreet: "Dood, waar is uw overwinning? Dood, waar is
uw prikkel?" (vers 55).

34 - Het spiritisme
Het werk van de heilige engelen dat in de Bijbel wordt beschreven, is een
voortreffelijke waarheid die elke volgeling van Christus hoop geeft. Maar de
bijbelse leer over dit onderwerp is verduisterd en vervormd door de dwalingen
van de populaire theologie. De leer van de natuurlijke onsterfelijkheid der ziel,
die in feite aan de heidense wijsbegeerte is ontleend en tijdens de duisternis van
de grote afval in de christelijke geloofsleer is opgenomen, heeft de duidelijke
waarheid van de Bijbel dat de doden niets weten gewoon verdrongen. Zeer velen
geloven nu dat de geesten van de doden de dienende geesten zijn die
uitgezonden worden ten dienste van hen, die het heil zullen beërven. Ze geloven
dit ondanks de verklaringen van de Bijbel, die zegt dat de engelen al bestonden
en betrokken waren bij de geschiedenis der mensheid voordat er zelfs maar één
mens gestorven was.
De leer dat de mens na de dood een bewust leven leidt en vooral het geloof dat
de geesten van de doden terugkeren om de levenden te dienen, heeft de weg
bereid voor het moderne spiritisme. Als de doden in de tegenwoordigheid van
God en van de heilige engelen worden toegelaten en oneindig meer weten dan
vroeger toen ze nog op aarde waren, waarom zouden ze dan niet naar de aarde
kunnen terugkeren om de levenden te onderrichten? Als de geesten van de doden
rondom hun vrienden op aarde zweven, zoals de populaire theologen beweren,
waarom zouden ze dan niet met hen in contact mogen treden om hen te
waarschuwen voor het kwaad of om hen te troosten in hun verdriet? Hoe kunnen
zij die geloven in een bewustzijn na de dood iets verwerpen dat ze beschouwen
als goddelijk licht dat wordt meegedeeld door verheerlijkte geesten?
Satan kan dit communicatiemiddel, dat als heilig wordt beschouwd, gebruiken
om zijn doelstellingen te verwezenlijken. De gevallen engelen die hem op zijn
wenken bedienen, verschijnen als boodschappers uit de geestenwereld. Terwijl
hij zogenaamd de levenden in contact brengt met de doden, oefent de vorst van
het kwaad een betoverende invloed uit op hun geest.
Satan kan de gedaante van hun gestorven vrienden voor de mensen doen
verschijnen. De vervalsing is volmaakt: de bekende trekken, de woorden en de
stem worden buitengewoon nauwkeurig nagebootst. Velen vinden troost in de
verzekering dat hun geliefden de hemelse gelukzaligheid smaken en volgen
dwaalgeesten en leringen van boze geesten, zonder dat zij zich van enig gevaar

bewust zijn.
Wanneer Satan hen heeft overtuigd dat de doden inderdaad terugkeren om met
hen te spreken, laat hij ook andere mensen verschijnen die onvoorbereid in het
graf zijn gedaald. Die beweren dan dat ze gelukkig zijn in de hemel en dat ze er
zelfs hoge functies bekleden. Zo wordt de dwaling dat er geen onderscheid
wordt gemaakt tussen rechtvaardigen en goddelozen op grote schaal verspreid.
De zogenaamde bezoekers uit de geestenwereld geven soms raad en
waarschuwingen die juist blijken te zijn. Wanneer de mensen hen beginnen te
vertrouwen, gaan ze over tot het verkondigen van leerstellingen die het geloof in
de Bijbel helemaal ondermijnen. Terwijl ze de indruk wekken dat ze echt
belangstelling hebben voor het welzijn van hun vrienden op aarde, suggereren ze
de gevaarlijkste dwalingen. Het feit dat ze enkele dingen zeggen die waar zijn,
en soms ook de toekomst kunnen voorspellen, geeft aan hun woorden een schijn
van betrouwbaarheid. Zo nemen talloze mensen hun dwalingen zeer gemakkelijk
aan en beschouwen die als vanzelfsprekend, alsof het hier ging om de heiligste
waarheden van de Bijbel. Gods wet wordt aan de kant gezet, de Geest der
genade wordt versmaad en het bloed van het verbond wordt als iets onheiligs
beschouwd. De geesten loochenen de godheid van Christus en plaatsen zichzelf
op dezelfde hoogte als de Schepper. Zo zet de grote opstandeling zijn strijd tegen
God, die in de hemel begon en al bijna zesduizend jaar op aarde wordt gevoerd,
voort in een andere vorm.
Velen beschouwen spiritistische verschijnselen als bedrog of als een handigheid
van het medium. Het is inderdaad waar dat bedrog vaak doorgaat voor een echte
verschijning. Toch zijn er ook onmiskenbare uitingen van bovennatuurlijke
kracht geweest. Het geheimzinnig geklop uit de begintijd van het moderne
spiritisme was niet het resultaat van menselijke handigheid of sluwheid, maar
was wel degelijk het werk van boze geesten die daardoor één van de meest
rampzalige misleidingen hebben ingevoerd. Velen zullen in de valstrik lopen
omdat ze denken dat het spiritisme slechts menselijk bedrog is. Wanneer ze
verschijnselen zullen zien die ze wél als bovennatuurlijk moeten beschouwen,
zullen ze zich laten misleiden en die aanvaarden als de grote kracht Gods. Deze
mensen houden geen rekening met de uitspraken van de Schrift over de
wonderen die Satan en zijn medewerkers hebben gedaan. Door satanische kracht
konden de tovenaars van Farao het werk van God nabootsen. Paulus zegt dat
vóór de wederkomst van Christus er weer zulke uitingen van satanische kracht
zullen zijn. De wederkomst van Christus zal worden voorafgegaan door de
werking des satans met allerlei krachten, tekenen en bedrieglijke wonderen, en

met allerlei verlokkende ongerechtigheid (2 Tessalonicenzen 2:9,10). De apostel
Johannes zegt in zijn beschrijving van de duivelse kracht die zich in de eindtijd
zal openbaren: En het doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel doet
nederdalen op de aarde ten aanschouwen van de mensen. En het verleidt hen, die
op de aarde wonen, wegens de tekenen, die hem gegeven zijn te doen
(Openbaring 13:13,14). In deze tekst wordt niet alleen bedrog voorzegd. De
mensen worden misleid door de wonderen waartoe de medewerkers van Satan
inderdaad in staat zijn en niet door de dingen waartoe ze in staat beweren te zijn.
De vorst van de duisternis, die zijn intelligentie al zó lang gebruikt om te
misleiden, past zijn verleidingen met grote handigheid aan voor mensen uit alle
klassen en in alle omstandigheden. Aan ontwikkelde en beschaafde mensen biedt
hij het spiritisme aan in zijn verfijnde, intellectuele vorm en slaagt er op die
manier in velen in zijn val te lokken. De apostel Jacobus zegt over de wijsheid
van het spiritisme: zij is niet de wijsheid, die van boven komt, maar zij is aards,
ongeestelijk, duivels (Jacobus 3:15).
De aartsbedrieger houdt dit echter verborgen wanneer het hem past. Hij die in de
woestijn der verzoeking aan Christus kon verschijnen, bekleed met de glans van
de hemelse serafs, komt tot de mensen in de meest aantrekkelijke gedaante: als
een engel des lichts. Hij maakt zich aantrekkelijk voor het verstand door zijn
verheven onderwerpen; hij werkt op de verbeelding door de zinnen in
verrukking te brengen; hij doet een beroep op de gevoelens door zijn
welsprekende uiteenzettingen over de liefde. Hij prikkelt de verbeelding tot een
hoge vlucht en brengt de mensen ertoe zich zó op hun eigen wijsheid te
beroemen dat ze God in hun hart verachten. Dit machtige wezen, dat de
Verlosser der wereld naar een zeer hoge berg kon brengen en al de koninkrijken
van de aarde en hun heerlijkheid aan Christus ogen kon laten voorbijgaan, zal de
mensen zijn verleidingen voorspiegelen op een wijze die de zinnen van allen die
niet door Gods kracht worden beschermd in verwarring zal brengen. Satan
misleidt de mensen in onze tijd precies zoals hij Eva in de hof van Eden heeft
verleid: door vleierij, door hun verlangen naar verboden kennis te prikkelen,
door hen aan te zetten tot zelfverheerlijking. Door deze zonden is hij zelf
gevallen en hij wil de ondergang van de mens op dezelfde manier bereiken: Gij
zult als God zijn, kennende goed en kwaad, had hij gezegd. (Genesis 3:5). Het
spiritisme leert dat de mens het schepsel van de vooruitgang is; de mens moet
vanaf zijn geboorte tot in alle eeuwigheid opgroeien tot de Godheid. Iedere geest
moet zichzelf oordelen, en geen ander. Het oordeel zal rechtvaardig zijn omdat
men over zichzelf oordeelt... De troon is binnen in u. Een spiritistisch leider zei

eens toen zijn geestelijk bewustzijn begon te ontwaken: Mijn medemensen
waren allen niet-gevallen halfgoden. Een andere beweert: Elk goed en volmaakt
wezen is Christus.
Zo heeft Satan in plaats van de gerechtigheid en volmaaktheid van de oneindige
God - het ware voorwerp van aanbidding - en in plaats van de volmaakte
rechtvaardigheid van zijn wet - de ware maatstaf voor hetgeen de mens kan
bereiken - de zondige, dwalende natuur van de mens gesteld als het enige
voorwerp van aanbidding, de enige grond voor het oordeel en de enige maatstaf
voor het karakter. Dit is vooruitgang, maar niet naar boven, wèl naar beneden.
Het is een wet van het geestelijk en intellectueel leven dat wij door aanschouwen
worden veranderd. De geest past zich geleidelijk aan aan de voorwerpen waarop
hij zich concentreert. De geest wordt zoals datgene wat hij liefheeft en waarvoor
hij eerbied heeft. De mens zal nooit uitstijgen boven zijn eigen maatstaf van
reinheid, goedheid of waarheid. Wanneer het eigen-ik het hoogste ideaal is, zal
hij nooit iets hogers bereiken, maar steeds dieper wegzinken. Alleen Gods
genade kan de mens verheffen. Als de mens aan zichzelf wordt overgelaten, zal
hij onvermijdelijk bergafwaarts gaan.
De losbandigen, de genotzoekers en de zinnelijke naturen leren het spiritisme in
een minder subtiele gedaante kennen dan de mensen die beschaafder zijn en op
een hoger intellectueel peil staan. In zijn grovere vormen vinden ze datgene wat
meer in overeenstemming is met hun neigingen. Satan bestudeert alles wat wijst
op de zwakheid van de menselijke natuur, hij let op de zonden waartoe elk mens
afzonderlijk geneigd is en zorgt er dan voor dat er meer dan genoeg kansen zijn
om deze neiging tot het kwaad te bevredigen. Hij verleidt de mensen tot
onmatigheid in dingen die op zichzelf wel geoorloofd zijn. Door hun gebrek aan
zelfbeheersing verzwakken ze echter hun lichamelijke, verstandelijke en
zedelijke krachten. Duizenden heeft hij al in het verderf gestort en doet dat nog
altijd omdat ze zelf toegeven aan hun hartstochten en op die manier hun eigen
wezen verdierlijken. Om de kroon op zijn werk te zetten, verkondigt hij door
bemiddeling van de geesten dat ware kennis de mens boven elke wet stelt, dat
wat er is, goed is; dat God niet veroordeelt en dat alle zonden die zijn bedreven,
onschuldig zijn. Wanneer de mensen er op deze manier toe gebracht worden te
geloven dat hun begeerte de hoogste wet is, dat vrijheid gelijk staat met
losbandigheid en dat de mens alleen aan zichzelf rekenschap moet afleggen,
hoeven we ons er niet over te verwonderen dat verdorvenheid en zedenbederf
overal welig tieren. Ontelbare mensen nemen gretig de leer aan die hun toestaat
de ingevingen van hun zinnelijk hart te volgen. De begeerten krijgen vrij spel

omdat de teugels van de zelfbeheersing worden losgelaten. De verstandelijke en
geestelijke vermogens worden onderworpen aan hun dierlijke neigingen en
Satan sleept triomfantelijk duizenden mensen die zich volgelingen van Christus
noemen in zijn net. Maar niemand hoeft zich te laten misleiden door de
bedrieglijke beweringen van het spiritisme. God heeft de wereld genoeg licht
geschonken om de valstrik te kunnen ontdekken. Zoals reeds is aangetoond, is de
theorie die ten grondslag ligt aan het spiritisme in strijd met de duidelijke
uitspraken van de Bijbel. De Bijbel zegt dat de doden niets weten, dat hun
nagedachtenis is vergeten. Ze hebben geen deel aan iets dat onder de zon
geschiedt en ze weten niets van de vreugde of het verdriet van hen die ze op
aarde zo lief hadden.
Bovendien heeft God elk zogenaamd contact met de geesten van overledenen
uitdrukkelijk verboden. In de dagen van de Hebreeën was er een groep mensen
die net zoals de spiritisten van vandaag beweerden dat ze in contact konden
treden met de doden. Maar de Bijbel zegt dat de waarzeggende geesten, zoals
deze bezoekers uit andere werelden worden genoemd, geesten van duivelen zijn.
(Zie Numeri 25:1-3; Psalm 106:28; 1 Korintiërs 10:20; Openbaring 16:14). God
had de omgang met waarzeggende geesten een gruwel genoemd. Wie zich eraan
schuldig maakte werd met de dood gestraft. (Leviticus 19:31; 20:27). In onze tijd
wordt zelfs het woord hekserij met minachting uitgesproken. De bewering dat
mensen contact kunnen hebben met boze geesten wordt als een fabel uit de
donkere Middeleeuwen beschouwd. Maar het spiritisme dat honderdduizenden,
ja zelfs miljoenen bekeerlingen maakt, dat doorgedrongen is in
wetenschappelijke kringen, dat de kerken is binnengeslopen, dat aanvaard is in
regeringskringen en zelfs in de paleizen van koningen - dit reusachtige bedrog is
slechts een herleving in een nieuwe gedaante, van de vroeger veroordeelde en
verboden zwarte kunst.
Als er geen ander bewijs was voor de ware aard van het spiritisme, zou het voor
de christen al voldoende moeten zijn als hij wist dat de geesten geen onderscheid
maken tussen rechtvaardigheid en zonde, tussen de edelste en zuiverste
apostelen van Christus en de meest verdorven dienaren van Satan. Door zijn
bewering dat de diepst gezonken mensen in de hemel zijn en daar hoge posities
bekleden, verkondigt Satan aan de wereld: Het doet er niet toe hoe verdorven je
bent; het maakt niets uit of je gelooft of niet gelooft in God en de Bijbel. Leef er
maar op los, zoals je zelf wil, je komt toch in de hemel. In feite verkondigen de
spiritisten: Ieder die kwaad doet, is goed in de ogen des HEREN en aan hen
heeft Hij een welgevallen; waar is anders de God van het recht? (Maleachi 2:17).

Gods Woord zegt: Wee hun die het kwade goed noemen en het goede kwaad; die
duisternis voorstellen als licht en licht als duisternis (Jesaja 5:20). Deze
misleidende geesten doen zich voor als apostelen, maar ze laten hen alles wat ze
hier op aarde onder inspiratie van de Heilige Geest hebben geschreven, gewoon
tegenspreken. Ze loochenen de goddelijke oorsprong van de Bijbel en
ondermijnen op die manier het fundament van de hoop van de christen en doven
het licht dat de weg naar de hemel aanwijst. Satan leert de wereld dat de Bijbel
het resultaat is van menselijke verbeelding, een boek dat alleen goed genoeg is
voor de mensheid in een lager ontwikkelingsstadium, dat nu niet ernstig moet
worden genomen en gerust opzij kan worden gezet omdat het verouderd is. Hij
zorgt dan wel voor spiritistische verschijnselen ter vervanging van Gods Woord.
Dit is een techniek die hij volledig beheerst. Door dit middel kan hij de wereld
laten geloven wat hij wil. Het Boek dat hem en zijn volgelingen zal veroordelen,
plaatst hij op de achtergrond, precies waar hij het hebben wil. De Verlosser der
wereld verlaagt hij tot een gewoon mens. Zoals de Romeinse soldaten, die de
wacht hielden bij het graf van Jezus de leugen verspreidden die de priesters en
oudsten hun in de mond hadden gelegd om de opstanding van Christus te
loochenen, doen ook zij die in spiritistische verschijnselen geloven alsof er niets
wonderbaarlijks is geweest in het leven van Jezus. Nadat zij op die manier
geprobeerd hebben om Christus naar de achtergrond te verschuiven, vestigen ze
de aandacht op hun eigen wonderen en beweren ze dat hun wonderen die van
Christus verre overtreffen.
Het is een feit dat het spiritisme op dit ogenblik een gedaanteverwisseling
ondergaat: het heeft een christelijk kleedje aangedaan en verbergt tegelijkertijd
enkele van zijn meest verwerpelijke kenmerken. De mensen hebben echter al
jaren zijn uitspraken en uitingen in gehoorzalen en in de pers kunnen horen en
zien waardoor zij zijn ware aard goed kennen. Men kan zijn leer niet ontkennen
of verbergen.
In zijn huidige vorm kan het spiritisme niet méér aanspraak op
verdraagzaamheid maken dan vroeger en het is in feite gevaarlijker omdat de
misleiding geraffineerder is. Terwijl het vroeger Christus en de Bijbel verwierp,
beweert het nu allebei te aanvaarden. Maar de Bijbel wordt uitgelegd op een
manier die in de smaak valt bij de niet-wedergeboren mens, terwijl zijn ernstige
en belangrijke waarheden inhoudsloos gemaakt worden. Men noemt de liefde
belangrijkste eigenschap van God, maar ze wordt gedegradeerd tot
sentimentalisme, dat weinig onderscheid maakt tussen goed en kwaad. Gods
rechtvaardigheid, zijn afkeer van de zonde en de eisen van zijn heilige wet

worden gewoon niet genoemd. Men leert de mensen de Tien Geboden als een
dode letter beschouwen. Aantrekkelijke, betoverende fabeltjes leggen beslag op
de zinnen en zetten de mensen ertoe aan de Bijbel te verwerpen als de bron van
hun geloof. Christus wordt net als vroeger niet aanvaard, maar Satan heeft de
mensen zó verblind dat ze het bedrog niet eens meer merken.
Er zijn maar weinig mensen die zich rekenschap geven van de misleidende
kracht van het spiritisme en van het gevaar dat men loopt wanneer men onder
zijn invloed komt. Velen houden zich ermee bezig om hun nieuwsgierigheid te
bevredigen. Ze geloven er niet echt in en ze zouden huiveren als het tot hen
doordrong dat ze zich eigenlijk aan de macht van de geesten overgeven. Maar ze
wagen zich op verboden terrein en de machtige verdelger oefent zonder dat zij
het willen zijn macht over hen uit. Als ze er eenmaal toe gebracht zijn hun geest
aan zijn leiding te onderwerpen, houdt hij hen gevangen. Zij kunnen zich
onmogelijk uit eigen kracht losmaken uit de betovering. Alleen de kracht van
God, die wordt geschonken in antwoord op een oprecht gebed, kan deze
verstrikte zielen bevrijden. Allen die toegeven aan zondige karaktertrekken of
opzettelijk een bepaalde zonde koesteren, lokken de verleiding van Satan uit. Zij
maken zich los van God en van de beschermende zorg van zijn engelen.
Wanneer de boze met zijn verleidingen komt, zijn ze weerloos en worden ze een
gemakkelijke prooi. Zij die zich op deze manier onder zijn heerschappij stellen,
beseffen niet wat er met hen zal gebeuren. Wanneer de verleider hun nederlaag
heeft bewerkt, zal hij ze gebruiken om op hun beurt anderen in het verderf te
storten.
De profeet Jesaja zegt: En wanneer men tot u zegt: Vraagt de geesten van doden
en de waarzeggende geesten, die daar piepen en mompelen - zal een volk niet
zijn God vragen? Zal men voor de levenden de doden (vragen)? Tot de wet en tot
de getuigenis? Voor wie niet spreekt naar dit woord, is er geen dageraad (Jesaja
8:19,20). Als de mensen de waarheid over de natuur van de mens en de toestand
van de doden, die zo duidelijk in de Bijbel worden uiteengezet, hadden
aanvaard, zouden zij in de uitspraken en verschijningen van het spiritisme het
werk van Satan, met al zijn krachten, tekenen en bedrieglijke wonderen hebben
gezien. Maar de mensen willen de vrijheid die het vleselijke hart zo dierbaar is
niet prijsgeven en ze willen geen eind maken aan de zonde die zij zo graag
koesteren en daarom sluiten ze hun ogen voor het licht, en leven verder zonder
acht te slaan op de waarschuwingen, terwijl Satan hen in zijn netten verstrikt en
zij zijn prooi worden. Omdat zij de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben,
waardoor zij hadden kunnen behouden worden (...) daarom zendt God hun een
dwaling, die bewerkt, dat zij de leugen geloven (2 Tessalonicenzen 2:10,11).

Wie zich tegen het spiritisme verzet, bestrijdt niet alleen de mensen, maar ook
Satan en zijn engelen. Hij strijdt tegen de overheden, tegen de machten, tegen de
wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in hemelse gewesten.
Satan zal geen duimbreed wijken, tenzij hij wordt teruggedreven door de kracht
van hemelse boodschappers. Gods volk moet hem net zoals Jezus tegemoet
kunnen treden met de woorden: Er staat geschreven. Satan kan nu net zoals in de
dagen van Christus de Bijbel aanhalen en hij zal de Schrift verdraaien om zijn
misleidingen kracht bij te zetten. Wie in deze gevaarlijke tijd stand wil houden,
moet zelf begrijpen wat de Bijbel zegt.
Velen zullen worden geconfronteerd met geesten van duivelen die in de gedaante
van overleden familieleden of vrienden verschijnen en de gevaarlijkste ketterijen
verkondigen. Deze geesten zullen onze gevoelens van medeleven aanspreken en
wonderen verrichten om hun beweringen geloofwaardiger te maken. Wij moeten
klaar staan om ze te bestrijden met de bijbelse waarheid dat de doden niets weten
en dat de verschijningen dus geesten van duivelen zijn. Wij staan vlak voor de
ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken hen,
die op de aarde wonen (Openbaring 3:10). Wie niet stevig staat in het geloof en
daarvoor niet steunt op het Woord van God zal worden misleid en overwonnen.
Satan werkt met allerlei verlokkende ongerechtigheid om de mensen in zijn
macht te krijgen en zijn misleidingen zullen hoe langer hoe meer toenemen. Hij
kan zijn doel echter alleen bereiken als de mensen ingaan op zijn verzoekingen.
Zij die oprecht zoeken naar de waarheid en ernaar streven hun leven door
gehoorzaamheid te reinigen en hun uiterste best doen om zich voor te bereiden
op de strijd, zullen in de God der waarheid een sterke verdediging vinden.
Omdat gij het bevel bewaard hebt om Mij te blijven verwachten, zal ook Ik u
bewaren (vers 10), luidt de belofte van Christus. God zou eerder iedere engel uit
de hemel zenden om zijn volk te beschermen dan dat Hij zou toelaten dat één
mens die op Hem vertrouwt door Satan wordt overwonnen.
De profeet Jesaja beschrijft de vreselijke misleiding waarvan de goddelozen het
slachtoffer zullen worden. Ze zullen zich veilig wanen voor de oordelen Gods en
zeggen: Wij hebben een verbond met de dood gesloten en met het dodenrijk een
verdrag gemaakt; wanneer de voortstormende gesel doortrekt, zal hij ons niet
bereiken, want wij hebben leugen tot onze schuilplaats gesteld en in bedrog ons
verborgen (Jesaja 28:15). Tot deze groep behoren zij die zich in hun hardnekkige
onboetvaardigheid troosten met de verzekering dat de zondaren niet zullen
worden gestraft, dat alle mensen, hoe verdorven ze ook zijn, in de hemel zullen
komen om zoals Gods engelen te worden. Zij die de waarheid verwerpen die

God heeft geschonken om de rechtvaardigen in de tijd der benauwdheid te
beschermen en in plaats daarvan de leugens van Satan, dat wil zeggen de
misleidende beloften van het spiritisme, aannemen, zijn volop bezig een verbond
met de dood te sluiten en een verdrag met het dodenrijk te maken.
De blindheid van onze medemensen is gewoon onvoorstelbaar. Duizenden
verwerpen het Woord van God omdat ze er zogenaamd niet in kunnen geloven,
maar ze nemen de misleidingen van Satan wel vol vertrouwen aan. Twijfelaars
en spotters hekelen de mensen die ijveren voor het geloof van de profeten en
apostelen, en drijven de spot met de plechtige verklaringen van de Bijbel over
Christus, het verlossingsplan en de vergelding die zal komen over hen die de
waarheid verwerpen. Ze doen alsof ze erg veel medelijden hebben met de
mensen die zó bekrompen, simplistisch en bijgelovig zijn dat ze de eisen van
God erkennen en de geboden van zijn wet gehoorzamen. Ze leggen zoveel
zelfverzekerdheid aan de dag en doen alsof ze inderdaad een verbond met de
dood hebben gesloten en met het dodenrijk een verdrag hebben gemaakt - alsof
ze een onneembare en ondoordringbare verschansing tussen zichzelf en de wraak
van God hadden opgeworpen. Niets kan ze vrees inboezemen. Ze hebben zich zó
volkomen aan de verleider overgegeven, ze zijn zó nauw met hem verbonden en
ze zijn zó sterk doordrongen van zijn geest, dat ze niet in staat zijn en ook niet
geneigd zijn zich uit zijn strikken los te maken. Satan heeft zich lang voorbereid
op zijn laatste poging om de wereld te misleiden. Het fundament van zijn werk
werd gelegd toen hij Eva in de hof van Eden verzekerde: Gij zult geenszins
sterven. Ten dage, dat gij daarvan eet, zullen uw ogen geopend worden, en gij
zult als God zijn, kennende goed en kwaad (Genesis 3:4,5). Geleidelijk heeft hij
de weg gebaand voor zijn meesterstuk der verleiding: het spiritisme. Hij heeft
zijn plannen nog niet helemaal uitgevoerd, maar dat zal wel gebeuren wanneer
zijn tijd bijna helemaal voorbij is. De profeet heeft gezegd:
En ik zag (...) drie onreine geesten komen, als kikvorsen... het zijn geesten van
duivelen, die tekenen doen, welke uitgaan naar de koningen der gehele wereld,
om hen te verzamelen tot de oorlog op de grote dag van de almachtige God
(Openbaring 16:13,14). De gehele wereld zal meegesleept worden in de
gelederen van deze misleiding, maar zij die bewaard worden door de kracht van
God en door het geloof in zijn Woord zullen ontkomen. De mensen laten zich
snel in slaap sussen door een gevoel van zekerheid. Dit zal hun noodlottig
worden en ze zullen pas uit hun slaap wakker schrikken wanneer Gods
gramschap wordt uitgestort.
God heeft gezegd: En Ik zal het recht tot meetsnoer maken en de gerechtigheid

tot paslood; en de hagel zal de leugenschuilplaats wegvagen en het water zal de
toevlucht wegspoelen. Dan zal uw verbond met de dood uitgewist worden en uw
verdrag met het dodenrijk zal geen stand houden; wanneer de voortstormende
gesel doortrekken zal, dan zult gij daardoor vertrapt worden (Jesaja 28:17,18).

35 - De gewetensvrijheid bedreigd
De protestanten staan tegenwoordig veel positiever tegenover het roomskatholicisme dan vroeger. In de landen waar de rooms-katholieken niet in de
meerderheid zijn en de aanhangers van de paus een verzoenende houding
aannemen om hun invloedssfeer uit te breiden heerst een groeiende
onverschilligheid tegenover de leerstellingen die de protestantse kerken scheiden
van het pausdom. Hoe langer hoe meer mensen vinden dat wij op de belangrijke
punten toch niet zó veel van elkaar verschillen als men wel denkt en dat een
beetje toegeeflijkheid van onze kant zal bijdragen tot een betere verstandhouding
met Rome. Vroeger stelden de protestanten de gewetensvrijheid, die zo duur is
betaald erg op prijs. Zij leerden hun kinderen het pausdom te verafschuwen en ze
waren ervan overtuigd dat ze God niet trouw waren als ze het op een akkoordje
probeerden te gooien met Rome. Maar er is intussen veel veranderd!
De verdedigers van het pausdom beweren dat men de rooms-katholieke kerk
onrechtvaardig heeft behandeld en de protestanten zijn geneigd deze voorstelling
van zaken over te nemen. Velen zeggen dat het niet rechtvaardig is als men de
kerk van vandaag beoordeelt op grond van de gruwelen en absurditeiten die haar
heerschappij gedurende de eeuwen van onwetendheid en duisternis hebben
gekenmerkt. Zij verontschuldigen haar gruwelijke wreedheid met het argument
dat ze het gevolg was van de barbaarsheid van die dagen en wijzen erop dat
Rome onder invloed van de moderne beschaving is veranderd.
Deze mensen vergeten blijkbaar dat deze trotse macht al achthonderd jaar lang
beweert dat ze onfeilbaar is. Ze heeft deze aanspraak nooit opgegeven, maar
heeft die in de negentiende eeuw met meer nadruk dan ooit tevoren vastgelegd
en uitgesproken. Rome kan de beginselen die haar beleid in vroegere eeuwen
hebben bepaald niet ontkennen daar ze beweert dat de kerk nooit heeft gedwaald
en volgens de Heilige Schrift ook nooit zal dwalen" (John L. von Mosheim, Institutes of Ecclesiastical History, b. 3, century 11, part 2, Ch. 2, sec 9, note 17).
De rooms-katholieke kerk zal haar aanspraak op onfeilbaarheid nooit opgeven.
Alles wat ze gedaan heeft tijdens de vervolgingen van hen die haar dogma's
verwierpen, beschouwt ze als juist. Zou Rome trouwens niet op dezelfde manier
te werk gaan als ze daar weer de kans toe kreeg? Als de beperkingen die nu door
de burgerlijke overheid worden opgelegd, zouden worden opgeheven en als

Rome weer in haar vroegere macht zou worden hersteld, zou men zien hoe vlug
de rooms-katholieke kerk weer tot onderdrukking en vervolging zou overgaan.
Een bekend schrijver zegt het volgende over de houding van het pausdom
tegenover de gewetensvrijheid en over de gevaren die met name de Verenigde
Staten bedreigen als de rooms-katholieken hun beleid kunnen doordrukken:
Velen zijn geneigd elke vrees voor het rooms-katholicisme in de Verenigde
Staten toe te schrijven aan fanatisme of kinderachtigheid. Die mensen kunnen
niets ontdekken in het karakter en de houding van het roomse systeem dat in
strijd is met onze vrije instellingen en zien niets onheilspellends in de groei van
die kerk. Laten we daarom eerst enkele grondbeginselen van onze regeringsvorm
vergelijken met die van de rooms-katholieke kerk.
De grondwet van de Verenigde Staten waarborgt de gewetensvrijheid. Niets
wordt meer op prijs gesteld en niets is zó fundamenteel. Paus Pius IX heeft in
zijn encycliek van 15 augustus 1854 gezegd: De absurde dwaalleringen en het
geraaskal ter verdediging van de gewetensvrijheid zijn de gruwelijkste dwaling een plaag die meer dan alle andere moet worden gevreesd in een staat". Dezelfde
paus heeft in zijn encycliek van 8 december 1864 een banvloek uitgesproken
over hen die gewetensvrijheid en godsdienstvrijheid verdedigen", alsook over
allen die beweren dat de kerk geen geweld mag gebruiken."
De vreedzame toon die Rome in de Verenigde Staten aanslaat, betekent niet dat
ze nu een andere mentaliteit heeft. Ze is verdraagzaam, waar ze in de minderheid
is. Bisschop O'Connor heeft gezegd: Wij dulden de godsdienstvrijheid alleen tot
het ogenblik dat het tegenovergestelde zonder gevaar voor de rooms-katholieke
wereld kan worden ingesteld"... De aartsbisschop van St. Louis heeft eens
gezegd: Ketterij en ongeloof zijn misdaden. In Christelijke landen, zoals
bijvoorbeeld Italië en Spanje, waar alle mensen rooms-katholiek zijn en waar de
rooms-katholieke godsdienst een wezenlijk onderdeel is van de wetgeving van
het land, worden ze ook bestraft zoals elke andere misdaad"...
Iedere kardinaal, aartsbisschop en bisschop in de rooms-katholieke kerk legt een
eed van trouw af aan de paus, waarin de volgende woorden worden gebruikt:
ketters, scheurmakers en rebellen tegen onze heer (de paus), of tegen zijn
voornoemde opvolgers, zal ik met al mijn kracht vervolgen en bestrijden"
(Josiah Strong, Our Country, ch 5, par. 2-4).
Het is een feit dat er ware christenen zijn in de rooms-katholieke kerk.

Duizenden mensen in die kerk dienen God volgens het beste licht dat zij hebben.
Zij mogen de Bijbel niet lezen en kunnen daarom de waarheid niet leren kennen.
Ze hebben nooit het verschil gezien tussen een spontane godsdienst en een
godsdienst die slechts bestaat uit vormen en ceremoniën. God ziet vol
barmhartigheid en tederheid neer op deze mensen, die zijn grootgebracht in een
misleidend en onbevredigend geloof. Hij zal stralen van het licht laten
doordringen in de dichte duisternis die hen omringt. Hij zal hun de waarheid
zoals die in Jezus is, openbaren, en velen zullen zich bij Gods volk aansluiten.
Maar het rooms-katholieke systeem is tegenwoordig niet méér in harmonie met
het evangelie van Christus dan in welke vroegere periode van zijn geschiedenis
ook. De protestantse kerken verkeren in grote duisternis, want anders zouden ze
de tekenen der tijden wel onderscheiden.
De rooms-katholieke kerk heeft grootse plannen en bestrijkt een zeer groot
gebied. Ze gebruikt elk middel om haar invloedssfeer en haar macht te vergroten
voor de zware strijd om weer de wereldheerschappij te krijgen, opnieuw tot
vervolgingen over te gaan en om alles wat het protestantisme tot stand heeft
gebracht te vernietigen. Het rooms-katholicisme wint overal terrein. Kijk maar
naar het toenemend aantal rooms-katholieke kerken en kapellen in protestantse
landen. Denk maar aan de populariteit van rooms-katholieke hogescholen en
seminaries in Amerika, die ook door protestanten op grote schaal worden
gesteund. Denk maar aan de groei van het ritualisme in Engeland en aan de vele
mensen die tot het rooms-katholicisme overgaan. Dit alles zou de verdedigers
van de zuivere beginselen van het evangelie moeten verontrusten.
De protestanten hebben het met het pausdom op een akkoordje gegooid en
hebben het gesteund. Ze hebben compromissen gesloten en toegevingen gedaan
waar zelfs de rooms-katholieken verbaasd over staan en die ze gewoon niet
kunnen begrijpen. De mensen sluiten hun ogen voor de ware aard van het roomskatholicisme en voor de gevaren die zouden voortvloeien uit de heerschappij van
de rooms-katholieke kerk. Ze moeten worden wakker geschud om paal en perk
te stellen aan de vooruitgang van deze uiterst gevaarlijke vijand van de
burgerrechten en de godsdienstvrijheid.
Tal van protestanten denken dat het rooms-katholicisme niet aantrekkelijk is en
dat de rooms-katholieke eredienst bestaat uit saaie, inhoudsloze ceremoniën.
Maar hierin vergissen ze zich deerlijk. Hoewel het rooms-katholicisme is
gebaseerd op misleiding, is het toch geen grof en onhandig bedrog. De eredienst
van de rooms-katholieke kerk is zeer indrukwekkend. De pracht en praal en de
plechtige riten betoveren de zinnen van de mensen en leggen het zwijgen op aan

de stem van de rede en het geweten. De ogen worden gestreeld.
Prachtige kerken, indrukwekkende processies, gouden altaren, met juwelen
bezette schrijnen, prachtige schilderijen en buitengewoon mooie beelden spreken
de zin voor schoonheid erg aan. Ook het oor wordt gestreeld. De muziek is
onovertroffen. De rijke klanken van het orgel die zich verenigen met het gezang
van vele stemmen stijgen op naar de machtige koepels en weerklinken tussen de
door pijlers gedragen zijbeuken van haar enorme kathedralen: dit moet de
mensen wel met eerbied en ontzag vervullen. Deze pracht en praal en deze
ceremonies, die slechts de spot drijven met het verlangen van de ziel die de
zonde beu is, zijn slechts het bewijs van haar innerlijke verdorvenheid. De
godsdienst van Christus heeft zulke attracties niet nodig. In het licht dat straalt
van het kruis verschijnt het ware christendom zó zuiver en lieflijk dat geen enkele uiterlijke sier zijn innerlijke waarde nog kan verhogen. God stelt alleen
heiligheid en zachtmoedigheid op prijs.
Een schitterende stijl is niet noodzakelijk een bewijs van zuivere, verheven
gedachten. Verheven kunstopvattingen en een zeer verfijnde smaak komen vaak
voor bij mensen die wereldsgezind en zinnelijk zijn. Satan gebruikt dit alles vaak
om de mensen de behoeften van de ziel en het toekomstige, eeuwige leven te
laten vergeten, om ze los te maken van hun oneindige Helper en ze alleen voor
deze wereld te laten leven.
Een godsdienst van uiterlijkheden is aantrekkelijk voor het niet-wedergeboren
hart. De pracht en praal van de rooms-katholieke eredienst oefent een
verleidende, betoverende kracht uit die velen misleidt. Ze gaan de roomskatholieke kerk dan beschouwen als de enige poort naar de hemel. Alleen zij die
zeer vast staan op het fundament van de waarheid en wier hart is vernieuwd door
Gods Geest, zullen bestand zijn tegen haar invloed. Duizenden die Christus niet
door eigen ervaring hebben leren kennen, zullen wel de vormen van de godsvrucht overnemen, maar de kracht daarvan missen. Zo'n godsdienst heeft de
massa juist nodig.
De rooms-katholieke kerk heeft zich het recht toegeëigend om zonden te
vergeven. Daarom vinden veel rooms-katholieken het niet zo erg als zij
zondigen. Men kan alleen vergiffenis krijgen door de biecht. Voor velen is dit
eigenlijk ook een vrijbrief om te zondigen. Wie neerknielt voor een gevallen
mens en de verborgen gedachten en overleggingen van zijn hart opbiecht,
verlaagt zichzelf en elke goede neiging die in hem is. Als men zijn eigen zonden

blootlegt aan een priester - een feilbare, zondige sterveling, die heel vaak
verdorven is door wijn en losbandigheid - verlaagt men zichzelf en bezoedelt
men bijgevolg zichzelf. Daar de priester als vertegenwoordiger van God wordt
beschouwd, vormen de mensen een godsbeeld dat gebaseerd is op de mens in
zijn gevallen toestand. Deze onterende biecht van mens tot mens is de geheime
bron waaruit veel van het kwaad is gevloeid dat de wereld besmeurt en haar rijp
maakt voor de uiteindelijke vernietiging. Toch zal iemand die met zichzelf
ingenomen is liever bij een andere sterveling gaan biechten dan zijn ziel voor
God bloot te leggen. De mens doet liever boete voor de zonde dan dat hij met de
zonde breekt. Het is gemakkelijker het vlees te kastijden met een ruwe pij,
geseling en knellende ketenen dan de vleselijke lusten te kruisigen. De vleselijke
mens draagt liever een zwaar juk dan het juk van Christus. Er is een opvallende
gelijkenis tussen de kerk van Rome en de Joodse gemeente ten tijde van
Christus' eerste komst. Terwijl de Joden in het geheim elk beginsel van Gods wet
met voeten traden, hielden ze zich voor het oog van de mensen stipt aan haar
geboden en verzwaarden die bovendien nog met eisen en overleveringen, zodat
het moeilijk was ze na te leven. Zoals de Joden beweerden dat ze de wet
gehoorzaamden, beweren de rooms-katholieken dat ze het kruis vereren. Ze
vereren het symbool van Christus' lijden, terwijl ze Christus in hun leven
verloochenen.
Rooms-katholieken brengen kruisen aan op hun kerken, altaren en gewaden.
Overal ziet men het kruisteken. Overal wordt het uiterlijk geëerd en verheerlijkt.
Maar de leer van Christus wordt begraven onder een hoop zinloze tradities,
verkeerde interpretaties en strenge voorschriften.
De woorden van de Heiland over de fanatieke Joden gelden nog veel meer voor
de leiders van de rooms-katholieke kerk: Zij binden zware lasten bijeen en
leggen die op de schouders der mensen, maar zelf willen zij ze met hun vinger
niet verroeren" (Matteüs 23:4). Oprechte gelovigen vrezen dag en nacht voor de
gramschap van een beledigde God, terwijl tal van kerkelijke leiders in weelde en
zingenot leven.
De verering van beelden en relikwieën, het aanroepen van heiligen en de
verheerlijking van de paus zijn listen van Satan om de mensen van God en van
zijn Zoon af te leiden. Hij wil hun ondergang bewerken en daarom probeert hij
hun aandacht af te leiden van Christus, de enige weg ter zaligheid. Hij zorgt voor
allerlei dingen die de plaats moeten innemen van Hem die gezegd heeft: Komt
tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven" (Matteüs 11:28).

Satan probeert voortdurend een verkeerd beeld te geven van Gods karakter, van
de zonde en van de ware belangen die in de grote strijd op het spel staan. Zijn
drogredenen doen afbreuk aan de eisen van Gods wet en geven de mens een
vrijbrief om te zondigen.
Terzelfdertijd zorgt hij ervoor dat ze een verkeerd idee van God krijgen en meer
met vrees en haat dan met liefde naar Hem opzien. De wreedheid die eigen is
aan zijn karakter wordt aan de Schepper toegeschreven. Deze wreedheid krijgt
gestalte in verschillende godsdiensten en komt tot uiting in verschillende vormen
van aanbidding. Zo worden de mensen verblind en kan Satan ze gebruiken om
tegen God te strijden. Door deze verkeerde voorstelling van Gods karakter zijn
de heidenen gaan geloven dat ze mensenoffers moeten brengen om God gunstig
te stemmen en daardoor zijn er in de verschillende vormen van afgodendienst
gruwelijke wreedheden bedreven. De rooms-katholieke kerk, die de vormen van
het heidendom en van het christendom in zich verenigt en net zoals het
heidendom de mensen een verkeerd beeld van God geeft, heeft even wrede en
afschuwelijke misdaden gepleegd. Toen Rome de opperheerschappij voerde,
waren er martelwerktuigen om de mensen te dwingen haar leer te aanvaarden.
Wie haar aanspraken niet wilde erkennen, moest maar naar de brandstapel. Er
zijn zoveel moorden gepleegd dat men het juiste aantal pas zal kennen wanneer
ze in het oordeel aan het licht worden gebracht. Kerkelijke gezagsdragers hebben
onder leiding van hun leermeester, Satan, gezocht naar middelen om hun
slachtoffers zo vreselijk mogelijk te folteren zonder dat zij daaronder bezweken.
In vele gevallen werden deze duivelse praktijken steeds opnieuw herhaald tot
aan de uiterste grens van wat een mens kan verdragen zodat de strijd werd
opgegeven en de gemartelde de dood als een uitkomst beschouwde.
Dat was het lot van de tegenstanders van Rome. Voor haar eigen aanhangers had
zij de tucht van de geseling, het vasten en de kastijding in elke denkbare,
weerzinwekkende vorm. Om de gunst van de hemel te verwerven, overtraden de
boetelingen Gods wetten door de wetten van de natuur te schenden. Men leerde
hun de banden te verbreken die God heeft ingesteld om het verblijf van de mens
op aarde aangenamer te maken. Op de kerkhoven liggen miljoenen slachtoffers
die tijdens hun leven tevergeefs hun liefde en elke gedachte of elk gevoel van
genegenheid voor hun medemensen hebben onderdrukt, omdat deze uitingen
Gode niet welgevallig" zouden zijn.
Als we enig inzicht willen krijgen in de nooit aflatende wreedheid die Satan
eeuwenlang aan de dag gelegd heeft - niet onder de mensen die nog nooit over

God hebben horen spreken, maar in onze christelijke wereld - dan hoeven we
maar de geschiedenis van de rooms-katholieke kerk te bestuderen. De vorst van
het kwaad bereikt zijn doel door middel van dit reusachtige stelsel van
misleiding: hiermee beledigt hij God en brengt hij rampen over de mensheid.
Wanneer we zien hoe goed hij erin slaagt zich te vermommen en wat zijn werk
kan doen door bemiddeling van de leiders van de rooms-katholieke kerk, kunnen
we beter begrijpen waarom hij zo'n grote afkeer van de Bijbel heeft. Als men dit
Boek leest, leert men de barmhartigheid en liefde van God kennen. Het wordt
dan duidelijk dat God de mensen géén van die zware lasten oplegt. God vraagt
slechts een verbroken geest, een verbroken en verbrijzeld hart.
Christus heeft tijdens zijn leven op aarde nooit gezegd dat mannen en vrouwen
zich in kloosters moeten opsluiten om zich voor te bereiden op de hemel. Hij
heeft nooit geleerd dat liefde en genegenheid moeten worden onderdrukt. Het
hart van de Heiland vloeide over van liefde. Naarmate de mens de morele
volmaaktheid meer benadert, des te fijner worden zijn gevoelens, des te scherper
ziet hij de zonde en des te groter wordt zijn medeleven met de gekwelde mens.
De paus beweert wel dat hij de stedehouder van Christus is, maar kan zijn
karakter de vergelijking met het karakter van Christus doorstaan? Heeft Christus
ooit mensen naar de kerker of de pijnbank laten brengen omdat ze Hem niet
vereerden als de Koning des hemels? Heeft Hij ooit de mensen die Hem niet
wilden aanvaarden ter dood veroordeeld? Toen Hij slecht werd ontvangen in een
dorp der Samaritanen was de apostel Johannes erg verontwaardigd en vroeg:
Here, wilt Gij, dat wij zeggen, dat vuur van de hemel zal nederdalen om hen te
verteren?" Jezus keek zijn discipel vol medelijden aan en veroordeelde zijn
hardheid met de woorden. De Zoon des mensen is niet gekomen om der mensen
zielen te verderven, maar om te behouden" (Lucas 9:54; Lucas 9:56 Statenvertaling). Wat een verschil tussen de geest van Christus en die van zijn
zogenaamde stedehouder.
De rooms-katholieke kerk wil zich nu van haar beste kant laten kennen en
probeert al de gruwelijke wreedheden die zij in het verleden heeft bedreven goed
te praten. Uiterlijk heeft ze het kleed van Christus aangedaan, maar innerlijk is
ze niet veranderd. Alle beginselen die het pausdom in het verleden heeft
aangenomen, worden nog altijd verdedigd. De leerstellingen die zijn verzonnen
in de donkere Middeleeuwen worden nog altijd gehandhaafd. Laat niemand
zichzelf misleiden. Het pausdom waaraan de protestanten nu eer willen
bewijzen, is nog altijd hetzelfde pausdom dat de wereld heeft beheerst in de tijd
van de Hervorming toen godsmannen opstonden om zijn verdorvenheid aan de

kaak te stellen waardoor zij hun eigen leven in gevaar brachten. Het pausdom is
nog even trots en arrogant als in de tijd toen het wilde heersen over koningen en
prinsen en toen het aanspraak meende te mogen maken op goddelijke
voorrechten. Zijn geest is nog altijd even wreed en tiranniek als toen het de
menselijke vrijheid aan banden legde en de heiligen des Allerhoogsten doodde.
Het pausdom beantwoordt volkomen aan de beschrijving van de profetie: het is
de afval van de laatste tijd (2 Tessalonicenzen 2:3,4). Het neemt altijd de
gedaante aan die het best aan zijn doel beantwoordt. Onder de veranderende
verschijningsvorm van de kameleon verbergt het pausdom echter het
onveranderlijke gif van de slang. Zijn stelregel is: We hoeven ons woord niet te
houden tegenover ketters of mensen die van ketterij worden verdacht'' (Lenfant,
vol. l, p. 516). Zal deze macht, waarvan de geschiedenis over een periode van
duizend jaar met het bloed van de heiligen is geschreven, nu worden erkend als
een deel van Christus' gemeente?
In protestantse landen wordt terecht beweerd dat er niet meer zo'n groot verschil
is tussen het protestantisme en het rooms-katholicisme, zoals vroeger wel het
geval was. Er heeft zich een verandering voorgedaan, maar niet in het pausdom.
Het rooms-katholicisme lijkt inderdaad veel op het moderne protestantisme
omdat het protestantisme sinds de tijd van de hervormers zo verschrikkelijk
verwaterd is. De protestantse kerken willen op goede voet staan met de wereld.
Daarom zijn ze verblind door een valse liefde. Zij willen niet inzien dat het niet
juist is als men gelooft dat alle kwaad goed is. Het onvermijdelijke gevolg
daarvan zal zijn dat ze op den duur gaan denken dat al het goede slecht is. In
plaats dat ze het geloof verdedigen dat eens aan de heiligen is overgeleverd,
bieden ze als het ware Rome nu hun verontschuldigingen aan omdat ze zo
liefdeloos" tegen haar zouden zijn geweest en vragen vergiffenis voor hun
fanatisme.
Er zijn heel veel mensen, zelfs onder degenen die het rooms-katholicisme niet
gunstig gezind zijn, die het gevaar van haar macht en invloed niet inzien. Velen
beweren dat de intellectuele en morele duisternis van de Middeleeuwen de
verspreiding van haar dogma's, haar bijgeloof en haar onderdrukking hebben
bevorderd. Ze menen echter dat een herleving van onverdraagzaamheid en
tirannie uitgesloten is door het hogere ontwikkelingspeil in de moderne tijd, door
de algemene verspreiding van de kennis en door de grotere vrijheid op
godsdienstig gebied. Ze vinden de gedachte dat zo'n toestand zich ook in deze
moderne tijd zou kunnen voordoen gewoon belachelijk. Het is een feit dat onze

generatie veel licht heeft ontvangen op intellectueel, moreel en godsdienstig
gebied. De wereld wordt overspoeld door het hemelse licht uit Gods heilig
Woord. Maar we mogen niet vergeten dat hoe groter het licht is dat wij hebben
ontvangen, hoe groter ook de duisternis is van hen die het vervormen en
verwerpen.
Als de protestanten de Bijbel biddend zouden onderzoeken, zouden ze het ware
karakter van het pausdom ontdekken en het verafschuwen. Velen zijn echter zo
eigenwijs en menen dal ze er absoluut geen behoefte aan hebben om God in alle
nederigheid te zoeken, opdat ze zijn waarheid zouden leren kennen. Hoewel ze
zich beroemen op het licht dat ze hebben, kennen ze de Bijbel niet, noch de
kracht Gods. Ze willen hun geweten sussen en zoeken dan naar de minst
geestelijke en minst vernederende middelen. Zij zijn op zoek naar een methode
waardoor ze God kunnen vergeten, maar waarmee ze toch de indruk geven dat
ze juist wél aan Hem denken. Het pausdom kan in de behoeften van al deze
mensen voorzien. Het is geschikt voor twee groepen waartoe bijna alle mensen
behoren: zij die zalig willen worden door hun eigen werken en zij die verlost
willen worden in hun zonden. Dit is het geheim van de macht van het pausdom.
Wij hebben al bewezen dat een tijd van grote geestelijke en intellectuele
duisternis de doelstellingen van het pausdom erg heeft bevorderd. Wij moeten nu
nog aantonen dat een tijd van grote intellectuele ontwikkeling óók gunstig zal
blijken te zijn voor het pausdom. In de afgelopen eeuwen toen de mensen Gods
Woord niet hadden en de waarheid niet kenden, waren hun ogen geblinddoekt en
liepen duizenden in de val omdat ze het net dat voor hun voeten was gespannen
niet zagen. Veel mensen zijn in onze tijd verblind door de schittering van
menselijke theorieën en speculaties, "ten onrechte zo genoemde kennis". Ze zien
het net niet en lopen er even makkelijk in alsof ze geblinddoekt waren. God wil
dat wij onze intellectuele vermogens beschouwen als een gave van de Schepper
en dat wij ze gebruiken in de dienst van waarheid en gerechtigheid, maar
wanneer mensen hoogmoed en eerzucht verheerlijken en hun eigen theorieën
stellen boven het Woord van God, kan kennis rampzaliger zijn dan
onwetendheid. Zo zal de valse wetenschap van onze tijd, die het geloof in de
Bijbel ondermijnt, evenveel bijdragen tot het succes van het pausdom met zijn
bekoorlijke vormen, als de onwetendheid die gezorgd heeft voor zijn uitbreiding
in de donkere Middeleeuwen.
In de bewegingen die op dit ogenblik in de Verenigde Staten ijveren voor
staatssteun aan instellingen en gebruiken van de kerk, lopen de protestanten in

de voetsporen van Rome. Neen, nog erger, ze openen de deur voor het pausdom
zodat het in het protestantse Amerika de heerschappij kan verwerven die het in
de Oude Wereld heeft verloren. Deze beweging wordt des te belangrijker door
het feit dat haar voornaamste oogmerk de wettelijke verplichting van de
zondagsheiliging is - een gebruik dat zijn oorsprong vindt in de kerk van Rome
en dat zij als teken van haar gezag beschouwt. De protestantse kerken zijn
doordrongen van de geest van het pausdom - de geest van aanpassing aan
wereldse praktijken en eerbiediging van menselijke overleveringen in plaats van
Gods geboden. Daardoor zullen ze de zondag op dezelfde manier verdedigen als
het pausdom al vóór hen gedaan heeft.
Als men wil weten welke middelen in de snel naderende strijd zullen worden
gebruikt, hoeft men maar in de geschiedenis na te gaan welke middelen Rome
voor hetzelfde doel heeft gebruikt. Als men wil weten hoe de aanhangers van de
paus en de protestanten tezamen zullen optreden tegenover mensen die hun
leerstellingen verwerpen, hoeft men maar na te gaan wat Rome heeft gedaan met
de sabbat en zijn verdedigers.
Door keizerlijke edicten, algemene concilies en kerkelijke verordeningen die
door de wereldlijke macht werden bekrachtigd, heeft het heidense feest zijn
ereplaats in het christendom kunnen innemen. De eerste openbare maatregel om
de zondagsviering verplicht te stellen, was de wet die door keizer Constantijn
werd uitgevaardigd in 321 na Chr. (zie Aanhangsel onder De zondagswetten van
Constantijn"- zie in het boek "Het grote conflict").
Dit edict bepaalde dat de inwoners van de steden moesten rusten op de
eerbiedwaardige dag van de zon", maar de bewoners van het platteland mochten
hun werk op het land voortzetten. Hoewel het een heidense wet was, werd ze
door de keizer verplicht gesteld na zijn zogenaamde bekering tot het
christendom. Daar het keizerlijk edict Gods gezag niet helemaal opzij kon
schuiven, verdedigde Eusebius, een bisschop die in de gunst wilde staan bij de
vorsten en ook de vriend en pluimstrijker van Constantijn was, de stelling dat
Christus de rust van de sabbat had verschoven naar de zondag. Er werd geen
enkel bewijs uit de Bijbel aangevoerd ter ondersteuning van deze nieuwe leer.
Eusebius erkent zonder dat hij het zelf beseft, dat het een dwaalleer is en zegt
ook wie de verandering heeft ingevoerd: Alle dingen die op sabbat gedaan
moeten worden, hebben wij naar de dag des Heren overgebracht" (Robert Cox,
Sabbath Laws and Sabbath Duties, p. 538). Maar hoewel het argument ten
gunste van de zondag volkomen ongegrond was, moedigde het de mensen toch
aan Gods sabbat met voeten te treden. Iedereen die door de wereld geëerd wilde

worden, nam deze populaire feestdag aan.
Naarmate het pausdom machtiger werd, werd ook de zondagsheiliging verder
doorgevoerd. Een tijd lang bleven de mensen op het land werken wanneer ze niet
in de kerk zaten en werd de zevende dag nog altijd als de sabbat beschouwd.
Maar geleidelijk kwam daar verandering in. Wie een kerkelijk ambt bekleedde,
mocht op zondag geen vonnis meer vellen in een burgerlijk geding. Kort daarna
mocht niemand, welke functie men ook bekleedde, nog werken, op straffe van
een boete voor vrije mensen en geseling voor slaven. Later werd het bevel
uitgevaardigd dat de rijken de helft van hun bezittingen zouden verliezen in
geval van overtreding, en tenslotte besliste men dat als zij bleven volharden in de
boosheid zij slaven moesten worden. De laagste klassen zouden levenslang
verbannen worden.
Er werden ook wonderverhaaltjes verzonnen. Zo werd verteld dat een
landbouwer zijn land op een zondag wilde ploegen. Hij begon zijn ploeg met een
stuk ijzer schoon te maken, maar het ijzer bleef aan zijn hand hangen en hij
moest er twee jaar mee rondlopen met veel pijn en tot zijn grote schande"
(Francis West, Historical and Practical Discourse on the Lord's Day, p. 174).
Later gaf de paus opdracht aan de pastoors om de zondagsschenders te vermanen
en hun de verplichting op te leggen naar de kerk te gaan en te bidden, opdat zij
niet een of ander groot onheil over zichzelf of over hun medemensen zouden
brengen. Een concilie voerde het argument aan dat zo vaak, óók door
protestanten, wordt gebruikt: aangezien er mensen door de bliksem zijn getroffen
toen ze op een zondag werkten, moet de zondag wel de rustdag zijn. De prelaten
zeiden: Het ligt voor de hand dat God zeer verbolgen is over de ontheiliging van
deze dag". Er werd dan een oproep gericht tot de priesters en predikers,
koningen en prinsen en alle getrouwen om hun uiterste best te doen en ervoor te
zorgen dat deze dag weer de eer zou worden toegekend die hem toekomt en met
meer ijver zou worden geheiligd in de toekomst, ter wille van de goede naam
van het christendom" (Thomas Morer, Discourse in Six Dialogues on the Name,
Notion and Observation of the Lord's Day, p. 271). De decreten van de concilies
bleken niet voldoende te zijn en daarom verzocht men de wereldlijke macht een
edict uit te vaardigen dat de mensen bang zou maken en hen zou dwingen om de
zondag te heiligen. Op een synode te Rome werden alle vroegere beslissingen
nog eens met meer nadruk en plechtigheid herhaald. Ze werden ook opgenomen
in kerkelijke wetgeving en opgelegd door burgerlijke instanties in de hele
christelijke wereld. (Heylyn, History of the Sabbath, pt. 2, ch. 5, sec. 7).

Er was echter geen enkel bewijs uit de Bijbel aangehaald om de zondagsviering
te rechtvaardigen en dit verwekte nogal wat verlegenheid. De mensen vroegen
zich af met welk recht hun leraren de duidelijke uitspraak De zevende dag is de
sabbat van de Here, uw God" opzij konden schuiven om de dag van de zon te
vieren. Er moest naar andere redmiddelen worden gezocht om de afwezigheid
van bijbelse bewijzen goed te maken. Een vurig verdediger van de zondag die
tegen het einde van de twaalfde eeuw de kerken van Engeland bezocht, stuitte op
het verzet van de getrouwe getuigen der waarheid. Hij had zó weinig succes dat
hij voor enige tijd uit het land verdween en diep nadacht over de middelen
waarmee hij de mensen zijn leer zou kunnen aansmeren. Bij zijn terugkeer had
hij de oplossing gevonden en de activiteiten die hij daarna ontplooide, werden
met meer succes bekroond. Hij had een document bij zich dat, naar hij beweerde,
van God zelf afkomstig was. Het legde de verplichte zondagsheiliging op en
sprak ook enkele vreselijke bedreigingen uit om de ongehoorzamen schrik aan te
jagen. Dit kostbare document, dat een even ergerlijke vervalsing was als de
inzetting die het wilde verdedigen, zou uit de hemel gevallen zijn en in
Jeruzalem zijn gevonden op het altaar van de heilige Simeon op Golgotha. Het
kwam echter uit het paleis van de paus te Rome. De paus en zijn omgeving
hebben bedrog en vervalsingen door de eeuwen heen als wettige middelen
beschouwd om de macht en de rijkdom van het pauselijk systeem te vergroten.
Het document verbood alle werk van de negende ure" (drie uur 's middags) op
zaterdag tot zonsopgang op maandagmorgen. Men beweerde ook dat zijn gezag
werd bevestigd door vele wonderen. Zo vertelde men dat mensen die tot na het
vastgestelde uur waren blijven werken door verlamming waren getroffen. Een
molenaar die zijn graan wilde malen, zag in plaats van het meel dat hij
verwachtte een stroom bloed vloeien; het molenrad draaide trouwens niet verder,
ondanks het feit dat het water snel stroomde.
Een vouw die haar deeg in de oven had gedaan, merkte dat het niet gebakken
was toen ze het er weer uit haalde, hoewel de oven heet was. Een andere vouw
die deeg had klaargemaakt om het op de negende ure" te bakken, maar het dan
toch tot maandag liet staan, zag de volgende dag dat het deeg in broodjes was
veranderd en door Gods kracht was gebakken. Een man die brood had gebakken
na de negende ure" op zaterdag merkte dat er bloed uit het brood stroomde toen
hij het de volgende morgen brak. Met zulke absurde, bijgelovige verzinsels
probeerden de voorstanders van de zondag de heiliging van die dag ingang te
doen vinden. (Roger de Hoveden, Annals, vol. 2, pp. 528-530). In Schotland en

Engeland was men zeer stipt bij de zondagsheiliging omdat men er een deel van
de oude sabbat aan had verbonden. Maar de tijd die geheiligd moest worden,
verschilde. Een edict van de koning van Schotland bepaalde dat de zaterdag
vanaf twaalf uur 's middags moest worden geheiligd", en dat niemand zich met
wereldse zaken mocht bezighouden vanaf dat uur tot maandagmorgen. (Morer,
pp. 290,291).
Maar ondanks alle pogingen om de zondagsheiliging in te voeren, gaven de
aanhangers van de paus zelf openlijk toe dat de sabbat van goddelijke oorsprong
was en de instelling die ervoor in de plaats gekomen was van menselijke
oorsprong was. In de zestiende eeuw heeft een pauselijk concilie duidelijk
verklaard: "Alle christenen dienen te weten dat de zevende dag door God is
geheiligd en niet alleen door de Joden wordt erkend en gevierd, maar ook door
alle anderen die beweren dat ze God dienen, ondanks het feit dat wij christenen
hun sabbat hebben vervangen door de dag des Heren" (Ibid., pp. 281,282). Zij
die Gods wet hebben veranderd, wisten precies wat ze deden. Ze hebben zichzelf
willens en wetens boven God verheven.
Een treffend voorbeeld van het beleid van Rome tegenover hen die het niet met
haar eens zijn, vinden we in de lange, bloedige vervolging van de Waldenzen,
van wie sommigen de sabbat vierden. Ook anderen hebben door hun trouw aan
het vierde gebod verdrukking geleden. De geschiedenis van de kerken van
Ethiopië en Abessinië is bijzonder betekenisvol. Tijdens de duistere periode van
de Middeleeuwen had de wereld de christenen van Midden-Afrika uit het oog
verloren en vergeten. Eeuwenlang konden deze christenen hun geloof in alle
vrijheid belijden. Later hoorde Rome echter van hun bestaan en het duurde niet
lang of de keizer van Abessinië werd door misleiding ertoe over gehaald de paus
als de stedehouder van Christus te erkennen, waarna er trouwens nog andere
toegevingen volgden. Er werd een edict uitgevaardigd dat de viering van de
sabbat verbood en de strengste straffen oplegde. (Zie Michael Geddes, Church
and History of Ethiopia, pp. 311,312).
Maar de tirannie van de paus werd op den duur zo'n knellend juk, dat de
Abessiniërs besloten zich ervan te bevrijden. Na een verschrikkelijke strijd
werden de rooms-katholieken uit het land verdreven en werd het oude geloof in
ere hersteld. De kerken verheugden zich over hun vrijheid en hebben altijd de les
onthouden die zij hadden geleerd aangaande het bedrog, het fanatisme en de
tirannieke macht van Rome. Ze waren blij dat ze op hun eigen grondgebied
mochten blijven en onbekend bleven voor de rest van het christendom.

De kerken van Afrika vierden de sabbat die de kerk van Rome voeger ook had
gevierd voordat ze helemaal afvallig was geworden. Ze vierden de zevende dag
uit gehoorzaamheid aan het gebod van God, maar onthielden zich ook op zondag
van alle arbeid, overeenkomstig het gebruik van de kerk. Toen Rome de
opperheerschappij kreeg, veranderde ze Gods sabbat en stelde haar eigen dag in.
De kerken van Afrika, die bijna duizend jaar lang in het verborgene hadden
bestaan, hadden deze afval niet meegemaakt. Toen ze onder de heerschappij van
Rome kwamen, werden ze gedwongen de ware sabbat te verloochenen en de
valse te vieren. Maar kort nadat ze weer los waren van Rome gehoorzaamden ze
opnieuw het vierde gebod (zie Aanhangsel van "Het grote conflict" onder ,,De
Ethiopische kerk en de sabbat"). Deze historische gebeurtenissen tonen duidelijk
aan hoe vijandig Rome staat tegenover de ware sabbat en zijn verdedigers, en
laten ons ook zien welke middelen ze gebruikt om de inzetting die zij zelf heeft
ingesteld te doen vieren. Het Woord van God leert ons dat deze gebeurtenissen
zich zullen herhalen wanneer rooms-katholieken en protestanten zullen gaan
samenwerken om de zondagsviering voor iedereen verplicht te stellen.
De profetie van Openbaring 13 leert dat de macht die wordt voorgesteld door het
beest met de horens als die van het Lam zal maken "dat de aarde en zij, die
daarop wonen" het pausdom - dat symbolisch wordt voorgesteld door het beest
"een luipaard gelijk" - zullen aanbidden. Het beest met de twee horens zal ook
zeggen "tot hen, die op de aarde wonen, dat zij een beeld moeten maken voor het
beest"; bovendien zal het maken dat "allen, de kleinen en de groten, de rijken en
de armen, de vrijen en de slaven" het merkteken van het beest zullen ontvangen.
(Openbaring 13:11-16).
Wij hebben al aangetoond dat het beest met de horens als die van het Lam", de
Verenigde Staten voorstelt en dat deze profetie in vervulling zal gaan wanneer de
Verenigde Staten de viering van de zondag - een dag die Rome beschouwt als het
bewijs van haar gezag - verplicht zal stellen. De Verenigde Staten zullen echter
niet alleen staan in deze erkenning van het pausdom. Rome heeft nog altijd
invloed in de landen die haar gezag vroeger al hebben erkend. De profetie
voorzegt dat haar macht zal worden hersteld. En (ik zag) een van zijn koppen als
ten dode gewond, en zijn dodelijke wond genas; en de gehele aarde ging het
beest met verbazing achterna" (vers 3).
Het toebrengen van de dodelijke wond verwijst naar de val van het pausdom in
1798. Na deze gebeurtenis zag de profeet dat zijn dodelijke wond genas; en de
gehele aarde ging met verbazing het beest achterna". Paulus zegt duidelijk dat de
mens der wetteloosheid" zal bestaan tot de wederkomst van Christus. (2

Tessalonicenzen 2:3-8). Hij zal zijn misleidend werk tot aan de wederkomst
voortzetten. En de ziener van Patmos zegt in verband met het pausdom ook: "En
allen, die op aarde wonen, zullen het (beest) aanbidden, ieder, wiens naam niet
geschreven is in het boek des levens" (Openbaring 13:8). Zowel in de Oude als
in de Nieuwe wereld zal men het pausdom erkennen door de viering van de
zondag - een dag die uitsluitend op het gezag van Rome steunt.
De onderzoekers van de profetie hebben dit vanaf het midden van de
negentiende eeuw in de Verenigde Staten aan de wereld verkondigd. De
gebeurtenissen die zich nu voordoen, tonen aan dat deze voorzegging snel in
vervulling gaat.
Protestantse theologen beweren wel dat de zondagsviering van goddelijke
oorsprong is, maar kunnen dat niet aan de hand van de Bijbel bewijzen. Ze
hebben geen betere bewijzen dan de rooms-katholieke leiders die
wonderverhalen moesten verzinnen om een gebod van God te vervangen. Ze
zullen weer beweren dat Gods oordelen over de mensheid worden uitgestort
omdat de mensen de zondag niet heiligen. De eerste tekenen hiervan zijn al
merkbaar en de beweging die de verplichte viering van de zondag aan allen wil
opleggen, wint snel terrein. Het is verbazingwekkend hoe sluw de roomskatholieke kerk te werk gaat. Zij kan lezen wat er staat te gebeuren. Ze wacht
haar tijd af, nu ze toch ziet dat de protestantse kerken haar erkennen door hun
aanvaarding van de valse sabbat en reeds alle nodige voorbereidingen treffen om
de zondagsheiliging aan allen op te leggen met dezelfde middelen die zij in het
verleden heeft gebruikt.
Zij die het licht der waarheid verwerpen, zullen de hulp inroepen van deze
zogenaamd onfeilbare macht om een rooms-katholieke instelling wettelijk
verplicht te stellen. Het ligt voor de hand dat Rome de protestanten heel graag te
hulp zal snellen. De rooms-katholieke leiders weten immers beter dan wie ook
hoe men degenen die de kerk niet willen gehoorzamen moet aanpakken.
De rooms-katholieke kerk vormt met al haar vertakkingen over de wereld één
grote organisatie onder leiding van de Heilige Stoel" en moet de belangen van de
Stoel van Petrus" dienen. Aan haar miljoenen gelovigen, die verspreid zijn over
alle landen ter wereld, leert men dat ze de paus trouw verschuldigd zijn. Tot
welke nationaliteit ze ook behoren of onder welke regeringsvorm ze ook leven,
ze moeten altijd het gezag van de rooms-katholieke kerk boven elk ander stellen.
Hoewel ze de eed van trouw aan de staat mogen afleggen, heeft hun gelofte van
gehoorzaamheid aan Rome voorrang. Rome ontslaat hen van elke andere eed die

in strijd zou zijn met haar belangen.
De geschiedenis getuigt van haar listige, hardnekkige inspanningen om zich in te
laten met de aangelegenheden van de verschillende staten. Wanneer ze eenmaal
vaste voet heeft gekregen, zal ze haar eigen belangen dienen, zelfs al zou dat de
ondergang van vorsten en volken bewerkstelligen.
In het jaar 1204 perste paus Innocentius III van Peter II, koning van Arragon, de
volgende heel bijzondere eed af: Ik, Peter, koning van Arragon, belijd en beloof
altijd trouw en gehoorzaam te zullen zijn aan mijn heer, paus Innocentius, aan
zijn rooms-katholieke opvolgers, en aan de rooms-katholieke kerk. Ik zal ervoor
zorgen dat mijn koninkrijk hem in alle getrouwheid gehoorzaamt.
Ik zal het rooms-katholieke geloof verdedigen en alle ketterijen vervolgen".
(John Dowling, The History of Romanism, b.5, ch.6, sec.55). Dit is in
overeenstemming met de uitspraken over de macht van de paus van Rome, ,,dat
hij het recht heeft keizers af te zetten" en dat hij onderdanen van hun trouw aan
onrechtvaardige heersers kan ontslaan" (Mosheim, b. 3, cent. 11, pt. 2, ch. 2, sec.
9, note 17; zie ook Aanhangsel onder Suprematie van de Bisschoppen van
Rome"). Men moet bovendien bedenken dat Rome er zich op beroemt dat ze
nooit verandert.
De beginselen van Gregorius VII en Innocentius III zijn nog altijd de principes
van de rooms-katholieke kerk. Als ze machtig genoeg was, zou ze die beginselen
met even grote kracht als in vroegere eeuwen weer toepassen. De protestanten
weten gewoon niet wat ze doen wanneer ze willen ingaan op de hulp van Rome
om de zondagsviering verplicht te stellen. Terwijl ze volop bezig zijn aan de
verwezenlijking van hun doel, probeert Rome haar macht te herstellen en haar
verloren heerschappij te heroveren.
Wanneer in de Verenigde Staten het beginsel eenmaal is ingevoerd dat de Kerk
de macht van de Staat mag gebruiken, en godsdienstige inzettingen door
burgerlijke wetten verplicht worden gesteld, kortom, wanneer het gezag van
Kerk en Staat het geweten zal domineren, is de overwinning van Rome in
Amerika verzekerd!
Gods Woord heeft ons gewaarschuwd voor het dreigende gevaar. Als de
protestanten niet willen luisteren zullen ze Rome's doelstellingen pas ontdekken
wanneer het al te laat is om aan de valstrik te ontkomen. Ongemerkt groeit de
macht van Rome. Haar leerstellingen oefenen hun invloed uit in parlementen, in
kerken en in de harten van de mensen. Overal trekt ze haar hoge, kolossale

gebouwen op, waarin in alle stilte de vervolgingen van het verleden zullen
worden herhaald. Ze gaat voorzichtig en in het geheim te werk om haar positie te
verstevigen zodat ze haar eigen doelstellingen kan verwezenlijken wanneer de
tijd gekomen is om toe te slaan. Ze wenst een zo gunstig mogelijke positie te
verwerven en die wordt haar al gegeven. Het zal niet lang meer duren of wij
zullen merken wat de opzet van Rome is. Allen die het Woord van God zullen
geloven en gehoorzamen, zullen zich daardoor verdrukking en vervolging op de
hals halen.

36 - De naderende strijd
Al vanaf het eerste begin van de grote strijd in de hemel was het Satans
bedoeling om Gods wet af te schaffen. Daarom kwam hij in opstand tegen de
Schepper. Hoewel hij toen uit de hemel werd verbannen, zette hij de strijd voort
op aarde. Hij heeft er altijd naar gestreefd de mens te misleiden om hem op die
manier Gods wet te laten overtreden. Of dit nu wordt bereikt door de hele wet
opzij te schuiven of door één van haar geboden te verwerpen, het resultaat is
uiteindelijk hetzelfde. Want wie "op één punt" struikelt, bewijst alleen al
daardoor dat hij de hele wet veracht. Zijn invloed en voorbeeld dragen het
stempel van de overtreding. Hij is "schuldig geworden aan alle (geboden)."
(Jacobus 2:10).
Satan heeft de mens met minachting voor Gods inzettingen willen vervullen en
heeft daarom de leerstellingen van de Schrift verdraaid; daardoor zijn er
dwalingen opgenomen in het geloof van duizenden mensen die zeggen dat ze in
de Bijbel geloven. De laatste grote strijd tussen waarheid en dwaling is slechts
de laatste fase van de eeuwenoude strijd om Gods wet. Wij staan nu aan de
vooravond van deze strijd tussen de wetten van mensen en de geboden van God,
tussen de godsdienst van de Bijbel en de godsdienst van fabels en
overleveringen. De krachten die in deze strijd zullen samenwerken tegen
waarheid en gerechtigheid zijn nu al volop bezig.
Gods heilig Woord, dat door veel leed en bloedvergieten aan ons is overgeleverd,
wordt maar weinig gewaardeerd. De Bijbel ligt binnen het bereik van iedereen,
maar er zijn slechts weinigen, die hem werkelijk tot hun levensgids maken. Het
ongeloof neemt niet alleen in de wereld, maar ook in de kerk onrustbarende
vormen aan. Velen verwerpen leerstellingen die tot de pijlers van het christelijk
geloof behoren. De belangrijke feiten over de schepping zoals die zijn
beschreven door de geïnspireerde schrijvers, de zondeval, de verzoening en de
onveranderlijkheid van Gods wet, worden praktisch stuk voor stuk, volledig of
gedeeltelijk door een groot aantal mensen die zich christenen noemen
verworpen. Duizenden die zich beroemen op hun wijsheid en onafhankelijkheid
beschouwen het als een bewijs van zwakte als men onvoorwaardelijk in de
Bijbel gelooft. Ze menen dat het getuigt van grote begaafdheid en geleerdheid
wanneer men kritiek levert op de Bijbel en zijn belangrijkste waarheden
vergeestelijkt of wegredeneert. Veel predikanten leren hun gelovigen dat Gods
wet veranderd of afgeschaft is en tal van professoren en leraren onderwijzen hun

studenten hetzelfde. Ze vinden dat mensen die geloven dat haar geboden nog
steeds bindend zijn, en dus ook gehoorzaamd moeten worden, gewoon
bespottelijk en verachtelijk zijn.
Als de mens de waarheid verwerpt, verwerpt hij ook de Bron van de waarheid.
Als hij Gods wet overtreedt, verwerpt hij ook het gezag van de Wetgever.
Men kan even makkelijk een afgod van dwaalleringen en verkeerde theorieën
maken als één van hout of steen. Satan zorgt ervoor dat de mensen zich een
verkeerd beeld van God vormen door zijn valse voorstelling van Gods karakter.
Velen hebben de filosofie tot afgod verheven en haar in Gods plaats gesteld,
terwijl de levende God, zoals Hij geopenbaard is in zijn Woord, in Christus en in
de schepping, maar door weinigen wordt aanbeden. Duizenden vergoddelijken
de Natuur", terwijl ze de God van de natuur verwerpen. De afgodendienst, die in
de christelijke wereld van vandaag even vaak voorkomt als in het oude Israël ten
tijde van Elia, is alleen van gedaante veranderd. De god van vele zogenaamd
wijze mannen, filosofen, dichters, politici, en schrijvers - de god van de
beschaafde, toonaangevende kringen, van vele universiteiten en hogescholen en
zelfs van sommige theologische instellingen - is niet veel beter dan Baal, de
zonnegod van de Feniciërs.
Geen enkele dwaling die de christelijke wereld is binnengeslopen, doet meer
afbreuk aan Gods gezag, geen enkele is meer in strijd met de rede, geen enkele
heeft zulke verderfelijke gevolgen, als juist de moderne theorie die zeer snel
ingang vindt - de theorie die zegt dat Gods wet niet meer bindend is voor alle
mensen.
Elk land heeft zijn wetten, die men dient te eerbiedigen en te gehoorzamen.
Geen enkele regering kan zonder die wetten bestaan. Kan men zich dan
indenken dat de Schepper van hemel en aarde geen wet heeft die zijn schepselen
dienen te gehoorzamen?
Laten we eens veronderstellen dat predikanten in het openbaar zouden
verkondigen dat de wetten van het land die het bestuur regelen en de rechten van
de burgers beschermen, niet langer bindend zijn, dat ze slechts de vrijheid van de
mensen aan banden leggen en daarom niet nageleefd hoeven te worden. Hoe
lang zouden zulke mensen op de kansel worden geduld? Maar wat is erger? De
wetten van het land niet gehoorzamen, of Gods geboden - het fundament van elk
bestuur - overtreden?
Het is veel makkelijker te begrijpen dat landen hun eigen wetten afschaffen en
hun onderdanen maar laten doen wat ze willen, dan dat de Heerser van het heelal

zijn wet zou afschaffen en de wereld aan haar lot zou overlaten zonder maatstaf
om de schuldigen te veroordelen en de onschuldigen te beschermen. Kunnen we
de gevolgen kennen van de afschaffing van Gods wet? Men heeft het experiment
al gedaan. Het is onbeschrijfelijk wat zich heeft afgespeeld in Frankrijk toen het
atheïsme de overhand kreeg. De wereld merkte toen dat wanneer de mens de
beperkingen die God heeft opgelegd, overboord gooit, hij de macht van de
wreedste tirannen daarmee aanvaardt. Wanneer de maatstaf van de
rechtvaardigheid wordt verworpen, staat de weg open voor de vorst van de
duisternis om zijn macht op aarde te vestigen. Overal waar Gods geboden
worden verworpen, wordt de zonde niet meer als zonde beschouwd en verlangt
men niet meer naar gerechtigheid. Zij die zich niet willen onderwerpen aan Gods
heerschappij kunnen ook hun eigen leven niet organiseren. Door hun
verderfelijke leer wordt de geest van opstandigheid geplant in de harten van de
kinderen en van de jeugd, die van nature geen gezag dulden. Zo ontstaat een
wetteloze, losbandige samenleving. Terwijl men de spot drijft met de
lichtgelovigheid van de mensen die Gods geboden gehoorzamen, aanvaarden
velen blindelings de misleidingen van Satan. Ze geven zich volledig over aan
hun eigen lusten en doen de zonden die Gods oordeel over de heidenen hebben
gebracht.
Zij die de mensen leren dat ze Gods geboden niet zo ernstig hoeven te nemen,
zaaien ongehoorzaamheid en zullen ongehoorzaamheid oogsten. Als men zich
niet meer stoort aan de beperkingen die Gods wet oplegt, zal men zich heel vlug
ook niets meer aantrekken van menselijke wetten. God verbiedt hun oneerlijke
praktijken, hun begeerte, leugens en bedrog, daarom zijn de mensen bereid zijn
wet met voeten te treden. Ze vinden dat Gods geboden hun materiële voorspoed
in de weg staan. Maar de gevolgen van de verwerping van deze geboden zijn
erger dan zij wel denken.
Als de wet niet bindend is, waarom zouden zij bang zijn om haar te overtreden?
Het privé-eigendom zou niet meer veilig zijn. De mensen zouden met geweld de
bezittingen van hun medemensen proberen te krijgen en de sterksten zouden ook
de rijksten worden. Er zou geen eerbied meer zijn voor het leven. De
huwelijkstrouw zou geen heilig bolwerk meer zijn dat het gezin beschermt. Wie
genoeg kracht heeft, zou als hij dat wilde, de vrouw van zijn buurman met
geweld voor zichzelf kunnen nemen.
Met het vierde gebod zou ook het vijfde worden afgeschaft. Kinderen zouden er
niet voor terugdeinzen hun ouders van het leven te beroven als zij daardoor de
begeerte van hun verdorven hart konden bevredigen. De beschaafde wereld zou

een horde van rovers en moordenaars worden. Vrede, rust en geluk zouden van
de aarde worden gebannen.
De theorie dat men Gods geboden niet meer hoeft te gehoorzamen, heeft al
geleid tot de verzwakking van het moreel normbesef en heeft de sluizen van de
ongerechtigheid over de wereld geopend. Wij worden overspoeld door een
vloedgolf van wetteloosheid, losbandigheid en corruptie.
Satan is aan het werk in de gezinnen. Hij heeft zijn banier zelfs in christelijke
gezinnen geplant. Er heerst dan ook afgunst, achterdocht, schijnheiligheid,
vervreemding, wedijver, ruzie, plichtsverzuim en wellust. Het hele systeem van
godsdienstige beginselen en leerstellingen die de basis en het kader van het
maatschappelijk leven zouden moeten zijn, schijnt te wankelen en dreigt in te
storten.
De ergste misdadigers krijgen in de gevangenis vaak geschenken en attenties,
alsof ze zich op een bijzondere wijze hadden onderscheiden. Er wordt grote
ruchtbaarheid gegeven aan hun karakter en misdaden. De pers publiceert de
weerzinwekkende bijzonderheden van hun misdaden, waardoor anderen ook
gaan bedriegen, stelen en moorden. En intussen juicht Satan over het succes van
zijn helse plannen.
De verheerlijking van de misdaad, de moorden met voorbedachten rade, de
verschrikkelijke toename van de onmatigheid en allerlei ongerechtigheid zouden
alle mensen die God vrezen moeten wakker schudden om zich af te vragen wat
er kan worden gedaan om deze golf van criminaliteit in te dammen.
De rechtbanken zijn corrupt. Politici worden gedreven door winstbejag en
wellust. De geesten van velen zijn door onmatigheid verduisterd, zodat Satan ze
bijna geheel in zijn macht heeft. Juristen laten zich omkopen en passen allerlei
bedrieglijke praktijken toe. Dronkenschap, braspartijen, hartstochten, naijver en
oneerlijkheid op allerlei gebied komen voor bij hen die de wetten moeten
uitvoeren. Het recht wordt teruggedrongen en de gerechtigheid blijft van verre
staan, want de waarheid struikelt op het plein en oprechtheid vindt geen ingang"
(Jesaja 59:14).
De ongerechtigheid en de geestelijke duisternis die overheersten onder de
heerschappij van Rome waren het onvermijdelijke gevolg van haar
onderdrukking van de Bijbel. Wat is de oorzaak van het algemene ongeloof, de
verwerping van Gods wet en het daaruit voortvloeiende zedenverval, terwijl we
toch leven in een tijd van godsdienstvrijheid waarin het licht van het evangelie

ongehinderd kan schijnen?
Nu Satan de wereld niet langer in zijn macht kan houden door de mensen de
Bijbel te onthouden, neemt hij zijn toevlucht tot andere middelen om hetzelfde
doel te bereiken. Hij wil het geloof in de Bijbel en ook de Bijbel zelf vernietigen.
Als hij beweert dat Gods wet niet bindend is, laat hij de mensen de wet even
goed overtreden als wanneer ze de geboden helemaal niet kenden. En zoals in
vroegere eeuwen gebruikt hij ook nu weer de kerk om zijn plannen te
bevorderen. De godsdienstige organisaties van deze tijd willen niet luisteren naar
impopulaire waarheden die toch heel duidelijk in de Bijbel staan.
Bij de bestrijding van die waarheden hebben ze verklaringen en opvattingen
aangenomen die het zaad van de twijfel naar alle kanten hebben uitgestrooid.
Door zich vast te klampen aan de rooms-katholieke dwaling van de natuurlijke
onsterfelijkheid en de bewuste toestand van de mens na zijn dood, hebben ze het
enige afweermiddel tegen de misleidingen van het spiritisme verworpen. Door
de leer van de eeuwige pijniging geloven velen niet meer in de Bijbel. Wanneer
men de mensen wijst op de eisen van het vierde gebod, zien ze wel in dat ze de
sabbat van de zevende dag moeten vieren. De enige uitweg die vele populaire
predikanten kunnen vinden om zich te onttrekken aan een verplichting die ze
niet wensen na te komen, is de bewering dat Gods wet is afgeschaft. Zo
verwerpen ze én de wet én de sabbat. Naarmate de sabbathervorming meer
ingang vindt, zal deze verwerping van Gods wet om de eisen van het vierde
gebod niet na te komen, zo goed als algemeen worden. De leerstellingen van
godsdienstige leiders hebben de deur geopend tot ongeloof, spiritisme en
minachting voor Gods heilige wet. Op deze leiders rust de verschrikkelijke
verantwoordelijkheid voor de ongerechtigheid die in de christelijke wereld
bestaat.
Toch beweren juist deze mensen dat het snel toenemende zedenverval
grotendeels te wijten is aan de ontheiliging van de zogenaamde christelijke
sabbat", en dat de verplichte viering van de zondag de samenleving op een hoger
moreel peil zou brengen. Dit wordt vooral beweerd in Amerika, waar men de
leer van de ware sabbat op zeer grote schaal heeft verkondigd. In Amerika wordt
één van de belangrijkste morele hervormingen - de actie voor matigheid - vaak
samen met de actie voor zondagsheiliging gevoerd. De voorstanders van de
zondagsviering beweren dan dat ze de hoogste belangen van de samenleving
dienen. Wie niet met hen wil samenwerken, wordt gebrandmerkt als een vijand
van de matigheid en van de morele hervorming. Maar het feit dat een actie
waardoor men een dwaling wil verspreiden op hetzelfde ogenblik gevoerd wordt
als een actie die op zichzelf goed is, is geen argument ten gunste van de dwaling.

We kunnen vergif onzichtbaar maken door het met voedsel te vermengen, maar
het blijft vergif. Het is zelfs gevaarlijker, omdat er dan meer kans is dat men het
inneemt zonder dat men er zich van bewust is. Het is één van Satans listen om de
dwaling te combineren met net genoeg waarheid om haar geloofwaardig te
maken. De leiders van de beweging voor de zondagsheiliging mogen
hervormingen voorstaan en beginselen verdedigen die de mensen nodig hebben
en die in overeenstemming zijn met de Bijbel, maar als er daarbij iets wordt
geëist dat in strijd is met Gods wet, mogen Gods boodschappers niet met hen
samenwerken. Niets geeft hun het recht om Gods geboden te vervangen door
inzettingen van mensen.
Satan zal de mensen verleiden door twee grote dwalingen: de onsterfelijkheid
van de ziel en de zondagsheiliging. Terwijl de eerste dwaling de grondslag is van
het spiritisme, brengt de tweede een vriendschapsband tot stand met Rome. De
protestanten van de Verenigde Staten zullen de eersten zijn om het spiritisme
over de kloof de hand te reiken. Ze zullen zich over de afgrond buigen om de
handen ineen te slaan met de macht van Rome. Onder invloed van dit drievoudig
verbond zal Amerika in het voetspoor van Rome lopen en de gewetensvrijheid
aan banden leggen. Naarmate het spiritisme het zogenaamde christendom van
tegenwoordig meer benadert, nemen zijn kansen om de mensen te misleiden en
te verstrikken ook toe. Volgens de moderne" opvattingen heeft zelfs Satan zich
bekeerd. Hij zal verschijnen als een engel des lichts. Door de werking van het
spiritisme zullen wonderen worden verricht, zullen zieken worden genezen en
zullen nog vele andere onmiskenbare wonderen worden gedaan. De geesten
zullen beweren dat ze in de Bijbel geloven en zullen de inzettingen van de kerk
eerbiedigen. Daarom zal hun werk worden aanvaard als een uiting van Gods
kracht. De scheidingslijn tussen mensen die zich christenen noemen enerzijds en
de goddelozen anderzijds is al bijna niet meer te zien. Kerkleden hebben lief wat
de wereld liefheeft en zijn bereid zich bij die wereldse mensen aan te sluiten.
Satan wil ze wel samenbrengen in één lichaam om zodoende zijn eigen zaak te
bevorderen door allen mee te slepen in de gelederen van het spiritisme. De
rooms-katholieken die wonderen als het bewijs van de ware kerk beschouwen,
zullen gemakkelijk door deze wonderdoende macht worden misleid. Maar ook
de protestanten, die het schild van het geloof hebben weggeworpen, zullen
worden misleid. Rooms-katholieken, protestanten en wereldlingen zullen een
schijn van godsvrucht vertonen, maar de kracht daarvan verloochenen. Ze zullen
hun verbond beschouwen als een belangrijke stap in de richting van de bekering
van de wereld en de oprichting van het lang verwachte duizendjarige rijk.

Satan doet zich door middel van het spiritisme voor als de weldoener van de
mensheid. Hij geneest zieken en verkondigt dat hij een nieuwe en betere
godsdienst wil invoeren, maar intussen zet hij ook zijn vernietigend werk voort.
Zijn verzoekingen storten talloze mensen in het verderf De rede wordt door de
onmatigheid onttroond en dit leidt tot de bevrediging van wellust, tot strijd en
bloedvergieten. Satan schept buitengewoon veel behagen in oorlog en strijd,
want ze zwepen de laagste hartstochten op en jagen hun slachtoffers in zonde
gedompeld en met bloed doordrenkt, de dood in. Hij hitst de volken op om
oorlog te voeren, want dan kan hij de gedachten van de mensen afleiden van hun
voorbereiding om te kunnen staan op de dag des Heren.
Satan gebruikt ook de natuurelementen om zijn oogst van onvoorbereide zielen
binnen te halen. Hij heeft de geheimen van de laboratoria van de natuur
bestudeerd en gebruikt al zijn krachten om de elementen te beheersen, voor
zover God dat toelaat. Hoe vlug waren runderen, schapen, knechten, huizen en
kinderen weggevaagd toen het hem werd toegestaan Job te kwellen: de ene ramp
volgde onmiddellijk op de andere! God beschermt zijn schepselen en bouwt een
muur rondom hen om ze te beveiligen tegen de macht van de verdelger. Maar de
christelijke wereld heeft Gods wet veracht en de Here zal precies doen wat Hij
heeft gezegd: Hij zal zijn zegeningen en zijn beschermende hand terugtrekken
van de aarde en van de mensen die in opstand komen tegen zijn wet en zijn
onderrichtingen, en anderen verplichten hetzelfde te doen. Satan oefent zijn
macht uit over iedereen die God niet op een bijzondere wijze bewaakt.
Sommigen zal hij begunstigen en bevoordelen om zijn eigen plannen te
bevorderen en over anderen zal hij verdrukking brengen en hun doen geloven dat
hun kwelling van God komt. Terwijl hij zich voordoet als de grote heelmeester
van de mensheid die alle ziekten kan genezen, zal hij ziekten en rampen
veroorzaken, waardoor dichtbevolkte steden worden verwoest en een troosteloze
aanblik bieden. Hij is daar nu al mee bezig. Satan oefent zijn macht uit door
ongelukken en rampen te land en ter zee, door geweldige branden, door
ontzettende tornado's en zware hagelstormen, door stormen, overstromingen,
cyclonen, vloedgolven en aardbevingen op vele plaatsen en in vele vormen. Hij
vernietigt de te velde slaande gewassen waardoor er hongersnood en ellende
komt. Hij verontreinigt de lucht met dodelijke stoffen en duizenden komen om
door deze verpesting. Deze rampen zullen in de toekomst steeds vaker
voorkomen en steeds noodlottiger worden. Mens en dier zullen worden
vernietigd. De aarde treurt, verwelkt; (...) de hoogsten van het volk des lands
kwijnen weg. Want de aarde is ontwijd door haar bewoners, omdat zij de wetten
hebben overtreden, de inzetting ontdoken, het eeuwig verbond verbroken."

(Jesaja24:4, 5).
Dan zal de aartsbedrieger de mensen overtuigen dat zij die God dienen al deze
rampen veroorzaken. De mensen die Gods gramschap zelf hebben uitgelokt,
zullen al hun moeilijkheden toeschrijven aan Gods kinderen die door hun
gehoorzaamheid aan Gods geboden een voortdurende veroordeling zijn voor de
overtreders. De mensen zullen zeggen dat God beledigd is omdat ze de zondag
niet willen heiligen en dat deze zonde de rampen heeft veroorzaakt, die pas
zullen ophouden wanneer de zondagsviering aan iedereen zal zijn opgelegd. Ze
zullen beweren dat zij die menen dat het vierde gebod moet worden
onderhouden, en daardoor afbreuk doen aan de zondagsheiliging,
rustverstoorders zijn en het herstel van Gods gunst aan de mensen en hun
materiële welvaart in de weg staan. Zo zal de beschuldiging die al in het
verleden tegen één van Gods boodschappers is ingebracht, worden herhaald op
dezelfde gronden: Zodra Achab Elia zag, zeide Achab tot hem: Zijt gij daar, gij,
die Israël in het ongeluk stort? Doch hij zeide: Ik heb Israël niet in het ongeluk
gestort, maar gij en uws vaders huis, doordat gij de geboden des HEREN hebt
verzaakt en de Baals zijt nagelopen" (1 Koningen 18:17,18). Wanneer de
boosheid van de mensen door valse beschuldigingen zal zijn opgewekt, zullen ze
Gods gezanten op bijna dezelfde manier behandelen als het afvallige Israël Elia
aangepakt heeft.
De wonderdoende kracht van het spiritisme zal worden gebruikt tegen hen die
liever God dan de mensen gehoorzamen. De geesten zullen beweren dat God hen
heeft gezonden om de mensen die de zondag niet willen heiligen van hun
dwaling te overtuigen. Ze zullen er de nadruk op leggen dat de wetten van het
land moeten worden gehoorzaamd als wetten die van God komen. Ze zullen de
goddeloosheid in de wereld aanklagen en de uitspraken van de godsdienstige
leiders dat het zedenverval volledig aan de ontheiliging van de zondag te wijten
is, beamen. De woede tegen allen die hun beweringen niet geloven, zal groot
zijn. Satan zal in deze eindstrijd tegen Gods volk dezelfde tactiek gebruiken die
hij al heeft toegepast bij het begin van de grote strijd in de hemel. Hij beweerde
toen dat hij ernaar streefde de stabiliteit van Gods heerschappij te bevorderen,
terwijl hij eigenlijk in het geheim alles deed om haar omver te werpen. Hij
beschuldigde de trouwe engelen juist van datgene waar hij mee bezig was.
Dezelfde politiek van misleiding heeft de geschiedenis van de rooms-katholieke
kerk gekenmerkt. Zij heeft altijd beweerd dat ze de stedehouder van Christus is,
terwijl ze in feite zichzelf boven God wil verheffen en zijn wet wil veranderen.

Onder de heerschappij van Rome werden de gelovigen die ter dood werden
gebracht vanwege hun trouw aan het evangelie ook als boosdoeners beschouwd.
Men zei dat ze bondgenoten van Satan waren en men gebruikte alle mogelijke
middelen om hen met schuld te beladen, opdat zij door de mensen en ook door
zichzelf als de ergste misdadigers zouden worden beschouwd. Dat zal nu weer
gebeuren. Terwijl Satan degenen die Gods wet naleven probeert te vernietigen,
zal hij er ook voor zorgen dat ze worden beschouwd als wetsovertreders, als
mensen die God beledigen en zijn oordelen over de wereld brengen. God oefent
nooit dwang uit op de wil of op het geweten, maar Satan neemt altijd zijn
toevlucht tot dwang en wreedheid om de mensen die hij niet kan verleiden toch
onder controle te krijgen. Hij wil door intimidatie en geweld het geweten
beheersen en eerbied afdwingen. Om dit doel te bereiken gebruikt hij zowel
kerkelijke als burgerlijke instanties en zet hen ertoe aan menselijke wetten uit te
vaardigen die in strijd zijn met Gods wet.
Gods kinderen die de sabbat van de Bijbel onderhouden zullen als vijanden van
wet en orde worden aangeklaagd en zullen worden beschouwd als mensen die
afbreuk doen aan de zedelijke normen van de samenleving en daardoor anarchie
en zedenverval veroorzaken en Gods oordelen over de wereld laten komen. Men
zal hun gewetensbezwaren beschouwen als koppigheid, hardnekkigheid en
wetsverachting. Ze zullen worden beschuldigd van vijandigheid tegen de
overheid.
Predikanten die de verplichting tot het onderhouden van Gods wet verwerpen,
zullen van de kansel verkondigen dat men de burgerlijke overheid moet
gehoorzamen als van God ingesteld". Zij die de geboden onderhouden zullen in
de wetgevende instellingen en rechtbanken ten onrechte worden beschuldigd en
veroordeeld. Hun woorden en beweegredenen zullen helemaal worden verdraaid.
Wanneer de protestantse kerken de duidelijke, bijbelse argumenten ten gunste
van Gods wet zullen verwerpen, zullen zij de mensen die ze niet op grond van de
Bijbel kunnen weerleggen, het zwijgen willen opleggen. Hoewel ze dit feit ten
stelligste ontkennen, volgen ze nu al een gedragslijn die zal leiden tot de
vervolging van hen die op grond van hun geweten weigeren te doen wat de rest
van de christelijke wereld wél doet: het erkennen van de rustdag die door de
paus is ingesteld.
De gezagsdragers van Kerk en Staat zullen samenspannen om alle groepen in de
samenleving om te kopen, te overtuigen of te dwingen de zondag te heiligen. Het
gebrek aan goddelijk gezag zal worden goedgemaakt door repressieve wetten.

Politieke corruptie doodt de liefde voor de rechtvaardigheid en de eerbied voor
de waarheid. Zelfs in het vrije Amerika zullen regering en wetgevers op het
algemeen verzoek ingaan en een wet maken die de zondagsheiliging verplicht
stelt, in de hoop het publiek daarmee gunstig te stemmen. De gewetensvrijheid,
waarvoor zo'n groot offer is gebracht, zal niet meer worden geëerbiedigd. In de
naderende strijd zullen we de woorden van de profeet in vervulling zien gaan:
En de draak werd toornig op de vrouw en ging heen om oorlog te voeren tegen
de overigen van haar nageslacht, die de geboden van God bewaren en het
getuigenis van Jezus hebben" (Openbaring 12:17).

37 - De Bijbel een bron van veiligheid
"Tot de wet en tot de getuigenis! Voor wie niet spreekt naar dit woord, is er geen
dageraad" (Jesaja 8:20). Gods volk heeft de Bijbel gekregen als een beveiliging
tegen de invloed van dwaalleraren en de misleidende kracht van de geesten der
duisternis. Satan gebruikt alle mogelijke listen om te voorkomen dat de mensen
de Bijbel leren kennen, want de duidelijke uitspraken van de Bijbel brengen
Satans bedrog aan het licht. Elke herleving van Gods werk prikkelt de vorst van
het kwaad tot grotere activiteit. Hij spant nu al zijn krachten in voor de laatste
strijd tegen Christus en zijn volgelingen. Wij zullen binnenkort de laatste grote
misleiding meemaken. De antichrist zal dan zijn wonderwerken voor onze eigen
ogen verrichten. De vervalsing zal zó volmaakt zijn dat men alleen aan de hand
van de Bijbel een onderscheid zal kunnen maken tussen wat waar is en wat vals
is. Elke uitspraak en elk wonder zal op grond van Gods Woord moeten worden
getoetst.
Zij die alle geboden Gods willen gehoorzamen, zullen verdrukt en bespot
worden. Zij kunnen alleen met Gods hulp stand houden. Willen ze de beproeving
die hun te wachten staat overleven, dan moeten ze Gods wil begrijpen zoals die
in zijn Woord is geopenbaard. Ze kunnen God alleen eren als ze een juist beeld
hebben van zijn karakter, heerschappij en doelstellingen, en er ook naar
handelen. Alleen zij die door de waarheid van de Bijbel zijn versterkt, zullen in
de laatste grote strijd stand kunnen houden. Iedereen zal antwoord moeten geven
op de doorslaggevende vraag: Zal ik God of de mensen gehoorzamen? Het uur
voor de beslissing is aangebroken. Staan we op de rots van Gods onveranderlijk
Woord? Zijn we bereid de geboden Gods en het geloof van Jezus te verdedigen?
Jezus heeft zijn discipelen vóór zijn kruisiging gezegd dat Hij zou worden
gedood en uit het graf zou opstaan. Er waren engelen tegenwoordig om zijn
woorden in het hart en in het verstand van de discipelen te griffen. Maar de
discipelen verwachtten dat ze van het Romeinse juk zouden worden bevrijd en
konden de gedachte niet verwerken dat Hij in Wie ze al hun hoop hadden
gesteld, een smadelijke dood zou sterven.
De woorden die ze hadden moeten onthouden, werden uit hun gedachten gewist
en toen de tijd der beproeving kwam, waren ze niet voorbereid. De dood van
Jezus had hun verwachtingen zó de bodem ingeslagen dat het was alsof Hij hen

helemaal niet van tevoren had gewaarschuwd. Christus had zijn discipelen
voorzegd wat er zou gebeuren. Ook wij kunnen op grond van de profetieën
weten wat er in de toekomst zal plaatsvinden. De gebeurtenissen in verband met
de afsluiting van de genadetijd en de voorbereiding op de tijd der benauwdheid
worden duidelijk beschreven. Maar de meeste mensen begrijpen deze waarheden
niet beter dan wanneer ze nooit waren geopenbaard. Satan zorgt er wel voor dat
hij elke indruk die hen wijs zou kunnen maken ter zaligheid uitwist, zodat ze in
de tijd der benauwdheid volkomen onvoorbereid zullen zijn. Wanneer God de
mensen boodschappen zendt die zó belangrijk zijn dat ze worden verkondigd
door heilige engelen die in het midden des hemels" vliegen, verwacht Hij van
iedereen met gezond verstand dat hij ook aandacht zal schenken aan die
boodschap. De vreselijke oordelen die zijn uitgesproken over de aanbidding van
het beest en zijn beeld (Openbaring 14:9-11) zouden de mensen moeten
aansporen tot een grondig onderzoek van de profetieën om te weten te komen
wat het merkteken van het beest is en hoe ze aan het ontvangen van dat
merkteken kunnen ontkomen. Maar de grote massa wil de waarheid niet horen
en luistert liever naar fabels. De apostel Paulus heeft over de eindtijd gezegd:
Want er komt een tijd, dat (de mensen) de gezonde leer niet (meer) zullen
verdragen" (2 Timoteüs 4:3). Die tijd is nu aangebroken. De meeste mensen zijn
niet gesteld op de waarheid van de Bijbel omdat ze indruist tegen het zondige,
wereldse hart. Satan zorgt dan wel voor de misleidingen waar ze zó van houden.
Toch zal God een volk op aarde hebben dat de Bijbel en de Bijbel alléén zal
hooghouden als de maatstaf voor alle leerstellingen en de grondslag voor alle
hervormingen. De meningen van geleerden, de gevolgtrekkingen van de
wetenschap, de geloofsbelijdenissen of beslissingen van kerkvergaderingen, die
even talrijk en tegenstrijdig zijn als de kerken die ze verdedigen, de stem van de
meerderheid - niets van dit alles mag worden beschouwd als het bewijs vóór of
tegen één of ander geloofspunt. Voordat men leerstellingen of geboden
aanneemt, moet men het bewijs hebben dat ze door een duidelijk zo spreekt de
Here" worden gestaafd.
Satan probeert voortdurend de mens centraal te stellen en de aandacht van God
af te leiden. Hij leert de mensen dat ze de bisschoppen, predikanten en
hoogleraren in de godgeleerdheid als hun leiders moeten beschouwen, in plaats
dat ze de Bijbel zelfonderzoeken om te weten wat hun plicht is. Wanneer hij de
geest van deze leiders beheerst, kan hij de massa naar zijn eigen inzichten
manipuleren.

Toen Christus de woorden des levens uitsprak, luisterden de gewone mensen
graag naar Hem. Velen, zelfs onder de priesters en oversten, geloofden ook in
Hem, maar de hoge geestelijke en politieke leiders waren vastbesloten zijn leer
te veroordelen en te verwerpen. Hoewel ze in al hun pogingen om
beschuldigingen tegen Hem te vinden werden teleurgesteld, hoewel zij de
invloed van Gods kracht en Gods wijsheid die in Christus woorden besloten
lagen wel moesten erkennen, volhardden zij in hun vooroordelen. Ze verwierpen
de duidelijke bewijzen dat Hij de Messias was omdat ze weigerden zijn
discipelen te worden. Deze tegenstanders van Jezus waren mannen voor wie het
volk van kindsbeen af eerbied had gehad. Ze hadden zich altijd zonder enig
verzet voor hun gezag gebogen. Ze stelden dan ook de vraag: Heeft soms één
van de oversten in Hem gelooft, of van de Farizeeën?" Zouden deze gelovige
mannen Hem niet hebben aanvaard als Hij werkelijk de Christus was?" Onder
invloed van zulke leiders heeft het Joodse volk zijn Verlosser verworpen. Velen
die tegenwoordig voor zeer godsdienstig willen doorgaan, hebben eigenlijk nog
altijd de geest die deze priesters en oversten bezielde. Ze weigeren de Bijbel te
onderzoeken om de speciale waarheden voor deze tijd te leren kennen. Ze wijzen
op hun aantal, rijkdom en populariteit, en kijken minachtend neer op de
verdedigers van de waarheid omdat ze gering in aantal, arm en niet populair zijn,
omdat ze een geloof verdedigen waardoor ze van de wereld verschillen.
Christus wist dat de ongegronde aanspraak op gezag van de schriftgeleerden en
Farizeeën niet zou eindigen bij de verstrooiing van de Joden. Hij wist dat men
het gezag van de mens zou verheerlijken om het geweten te beheersen. Dit is een
verschijnsel dat in alle tijden een verschrikkelijke vloek voor de gemeente is
geweest. Zijn vreselijke veroordeling van de schriftgeleerden en Farizeeën en
zijn waarschuwing aan het volk om deze blinde leiders niet te volgen, zijn in de
Bijbel opgetekend als een vermaning voor de generaties die na hen zouden
komen.
De rooms-katholieke kerk kent alleen haar geestelijkheid het recht toe de Schrift
te verklaren. Ze beweert dat alleen geestelijken bevoegd zijn om Gods Woord uit
te leggen. Daarom mogen leken de Bijbel niet lezen. De Hervorming heeft de
Bijbel voor iedereen toegankelijk gemaakt, maar door hetzelfde beginsel dat
Rome indertijd verdedigde, komen heel veel mensen in de protestantse kerken er
nooit toe de Bijbel zelf te onderzoeken. Men heeft ze geleerd dat ze de leer van
de Bijbel moeten aanvaarden zoals die wordt uitgelegd door de kerk en er zijn
duizenden mensen die niets durven aan te nemen dat in strijd zou zijn met hun
geloofsbelijdenis of met de algemeen aanvaarde leer van hun kerk, ook al staat

het nog zo duidelijk in de Bijbel.
Ondanks het feit dat de Bijbel herhaaldelijk waarschuwt voor dwaalleraren, zijn
velen bereid hun ziel op deze manier aan de geestelijkheid te verkopen. Zo zijn
er in de verschillende kerken duizenden gelovigen die hun geloof uitsluitend
steunen op het leergezag van hun godsdienstige leiders. Ze schenken bijna geen
aandacht aan de leer van Christus en stellen een onvoorwaardelijk vertrouwen in
de woorden van de predikanten. Maar zijn predikanten onfeilbaar? Hoe kunnen
we onze ziel aan hun leiding toevertrouwen als we niet aan de hand van Gods
Woord hebben kunnen vaststellen dat ze lichtdragers zijn. Door een gebrek aan
moed om de platgetreden paden van de wereld te verlaten, lopen velen achter
geleerde mensen aan, en daar ze geen zin hebben om zelfde Bijbel te bestuderen,
worden ze voor altijd vastgeketend met de boeien van de dwaling. Ze weten dat
de waarheid voor deze tijd duidelijk in de Bijbel wordt uiteengezet en ze zien dat
de verkondiging ervan gepaard gaat met de kracht van de Heilige Geest. En toch
keren ze zich door het verzet van de geestelijkheid af van het licht. Hoewel deze
misleide mensen verstandelijk en moreel overtuigd zijn, durven ze geen andere
ideeën te hebben dan hun predikant en zo worden hun persoonlijk oordeel en
hun eeuwig heil opgeofferd aan het ongeloof, de hoogmoed en de vooroordelen
van derden.
Satan gebruikt vele middelen om zijn gevangenen door menselijke invloed aan
zich te binden. Talloze mensen brengt hij onder zijn macht door hen met de
zilveren koorden van de liefde vast te binden aan de vijanden van het kruis van
Christus. Of deze binding nu bestaat met ouders, kinderen, echtgenoot of
echtgenote, of met de maatschappij, het resultaat is altijd hetzelfde. De
tegenstanders van de waarheid gebruiken hun gezag om het geweten aan banden
te leggen en de mensen die onder hun invloed staan, hebben niet genoeg moed of
zijn niet onafhankelijk genoeg om de stem van hun geweten te volgen.
De waarheid en de heerlijkheid van God zijn onafscheidelijk met elkaar
verbonden. Mensen die de Bijbel kennen, kunnen God onmogelijk eren door
dwaalleringen. Velen beweren dat het niet zo belangrijk is wat ze geloven, als ze
er maar voor zorgen dat er niets valt aan te merken op hun leven. Maar ze
vergeten dat hun leven de uitdrukking is van hun geloof. Als het licht en de
waarheid binnen ons bereik zijn en wij ze niet willen zien of horen, maken wij
geen gebruik van een groot voorrecht en verkiezen we de duisternis boven het
licht.

"Soms schijnt een weg iemand recht, maar het einde daarvan voert naar de dood"
(Spreuken 16:25). Onwetendheid is geen verontschuldiging voor dwaling of
zonde wanneer men alle kansen heeft om Gods wil te kennen. Iemand is op reis
en komt op een kruispunt. Een wegwijzer geeft de verschillende richtingen aan.
Als hij geen rekening wenst te houden met de wegwijzer en de weg inslaat die
hem de juiste toeschijnt, dan mag hij nog zo oprecht zijn, maar hij zal naar alle
waarschijnlijkheid ontdekken dat hij op de verkeerde weg is.
God heeft ons zijn Woord gegeven om zijn richtlijnen te leren kennen en om te
weten wat Hij van ons verlangt. Toen de wetgeleerde tot Jezus kwam en Hem
vroeg: Meester wal moet ik doen om het eeuwige leven te beerven?" Wees de
Heiland hem op de Schrift met de woorden: Wat staat in de wet geschreven? Hoe
leest Gij?" Onwetendheid zal jong noch oud verontschuldigen en niemand
ontslaan van de straf die staat op de overtreding van Gods wet omdat iedereen
een getrouwe uiteenzetting heeft van die wet en van haar beginselen en eisen.
Goede bedoelingen volstaan niet. Het is niet voldoende als iemand doet wat hij
juist acht of wat de predikant als juist beschouwt. De redding van zijn leven staat
op het spel en hij moet de Bijbel zelf onderzoeken. Hij mag nog zoveel van iets
overtuigd zijn en nog zoveel vertrouwen stellen in de kennis van een predikant,
toch is dat niet het fundament waarop hij moet bouwen. Hij heeft een kaart die
elke richting op de weg naar de hemel aanduidt en hoeft dus niets te raden,
Het is de eerste en hoogste plicht van elk redelijk denkend wezen de waarheid
uit de Bijbel te leren kennen om daarna in het licht te wandelen en anderen aan
te moedigen zijn voorbeeld te volgen. We zouden elke dag de Bijbel ernstig
moeten onderzoeken, elke gedachte moeten overdenken en de ene tekst met de
andere vergelijken. We moeten met Gods hulp persoonlijk onze standpunten
vormen, want we zullen persoonlijk rekenschap voor God dienen af te leggen.
De waarheden die in de Bijbel zo duidelijk naar voren komen, zijn in twijfel
getrokken en in duisternis gehuld door geleerden die met een schijn van grote
wijsheid verkondigen dat de Bijbel een mystieke, geheime, geestelijke betekenis
heeft die in de gebruikte taal niet tot uiting komt. Dit zijn dwaalleraren.
Jezus heeft tot zulke mensen gezegd: Gij kent de Schriften niet noch de kracht
Gods" (Marcus 12:24).
De taal van de Bijbel dient letterlijk te worden begrepen, tenzij er een symbool
of beeldspraak is gebruikt. Christus heeft de belofte uitgesproken: Indien iemand
diens (Gods) wil doen wil, zal hij van deze leer weten" (Johannes 7:17). Als de
mensen wilden aannemen wat er in de Bijbel staat, als er geen dwaalleraren

waren om ze te misleiden en in verwarring te brengen, zou er een werk worden
gedaan dat de engelen zou verblijden en dat duizenden en nog eens duizenden
die nu nog in dwaling ronddolen, zou toevoegen aan de kudde van Christus.
Wij moeten bij het onderzoek van de Bijbel ons verstand en ons denkvermogen
volledig inzetten om door te dringen tot de diepten Gods voor zover dat voor
sterfelijke wezens mogelijk is. Toch mogen we niet vergeten dat de geest van de
ware bijbelonderzoeker wordt gekenmerkt door de leergierigheid en
onderdanigheid van een kind. Moeilijke bijbelteksten kunnen nooit worden
benaderd met de methoden die worden gebruikt om wijsgerige problemen op te
lossen. Wij mogen de Bijbel niet bestuderen met de zelfingenomenheid waarmee
zovelen de wetenschap beoefenen, maar we moeten in nederigheid en
afhankelijkheid lot God komen en er oprecht naar verlangen zijn wil te leren
kennen. We moeten onze geest volledig openstellen om kennis te ontvangen van
de grote IK BEN, anders zullen boze engelen onze geest zó verblinden en ons
hart zó verharden dat de waarheid geen indruk op ons zal maken.
Veel bijbelgedeelten die volgens de geleerden een verborgenheid zijn of als
onbelangrijk worden bestempeld en gewoon worden overgeslagen, bevatten
woorden van troost en vermaning voor hem die in de school van Christus is
onderwezen. Eén van de redenen waarom veel theologen Gods Woord zo slecht
begrijpen is het feit dat zij hun ogen sluiten voor waarheden die ze niet in de
praktijk willen brengen. Het begrijpen van de bijbelse waarheid hangt niet
zozeer af van het verstand waarover men beschikt als wel van de oprechtheid en
het vurige verlangen naar gerechtigheid.
De Bijbel moet altijd biddend worden onderzocht. Alleen de Heilige Geest kan
ons het belang doen inzien van de dingen die men makkelijk kan begrijpen en
Hij kan voorkómen dat we moeilijk te vatten waarheden gaan verdraaien. Het is
de taak van de hemelse engelen onze harten voor te bereiden om het Woord van
God zó te begrijpen dat we bekoord worden door zijn schoonheid, vermaand
worden door zijn waarschuwingen of bezield en gesterkt worden door zijn
beloften. Het gebed van de Psalmist, Ontdek mijn ogen, opdat ik aanschouwe de
wonderen uit uw wet" (Psalm 119:18), zou ook het onze moeten worden.
Verzoekingen schijnen vaak zo onweerstaanbaar omdat hij die wordt verzocht
zich Gods beloften niet onmiddellijk voor de geest kan halen om Satan te
bestrijden met de wapens van de Schrift, daar hij zijn gebedsleven en zijn
bijbelstudie zo schromelijk heeft verwaarloosd. De engelen scharen zich echter
rondom hen die zich in de hemelse dingen willen laten onderwijzen. Wanneer ze

er dringend behoefte aan hebben, zullen ze hun de waarheden die ze nodig
hebben in herinnering brengen en als de vijand zal komen gelijk een stroom, zal
de Geest des HEREN de banier tegen hem oprichten" (Jesaja 59:19,
Statenvertaling). Jezus had zijn discipelen beloofd: De Trooster, de Heilige
Geest, die de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren en u te binnen
brengen al wat Ik u gezegd heb" (Johannes 14:26). Maar als wij willen dat Gods
Geest ons de woorden van Jezus op het kritieke ogenblik te binnen brengt,
moeten we ze van tevoren in onze geest opnemen. David heeft gezegd: Ik berg
uw Woord in mijn hart, opdat ik tegen U niet zondige" (Psalm 119:11).
Wie zijn eeuwig leven op prijs stelt, moet op zijn hoede zijn voor twijfel. De
aanvallen zullen juist op de grondwaarheden worden gericht. Het is onmogelijk
buiten het bereik van de spot, de drogredenen en de arglistige en verderfelijke
leer van het moderne ongeloof te blijven. Satan past zijn verleidingen aan voor
alle klassen. De minst ontwikkelden valt hij aan met spot en hoon, terwijl hij de
meer ontwikkelden tegemoet treedt met wetenschappelijke bezwaren en
filosofische beschouwingen die wantrouwen en minachting voor de Bijbel
moeten doen ontstaan. Zelfs jonge mensen met weinig ervaring durven al te
twijfelen aan bepaalde basisbeginselen van het christendom. Dit ongeloof onder
de jeugd oefent, hoe oppervlakkig het ook is, toch zijn invloed uit. Velen gaan
daardoor spotten met het geloof van hun ouders en smaden de Geest der genade.
(Hebreeën 10:29).
Velen die tot eer van God en tot zegen voor de wereld zouden kunnen leven, zijn
vergiftigd door de onreinheid van het ongeloof. Alle mensen die hun vertrouwen
stellen in de aanmatigende conclusies van de menselijke rede en zich inbeelden
dat ze verborgenheden kunnen ontsluieren en tot de waarheid kunnen
doordringen zonder de hulp van Gods wijsheid, zitten al gevangen in de strikken
van Satan.
We leven in het plechtigste tijdperk van de wereldgeschiedenis. Heel binnenkort
valt de beslissing over het lot van de miljoenen bewoners van deze aarde. Ons
eeuwig heil en de zaligheid van andere mensen hangt af van de weg die we nu
inslaan. Wij moeten ons laten leiden door de Geest der waarheid. Elke volgeling
van Christus moet zich in alle ernst afvragen: Here, wat wilt Gij dat ik doe?" Wij
moeten ons voor de Here verootmoedigen onder vasten en bidden en ons vaak
verdiepen in zijn Woord, vooral met betrekking tot de gebeurtenissen rond het
oordeel. We moeten persoonlijk vertrouwd raken met de dingen Gods. Wij
hebben geen minuut te verliezen. Gebeurtenissen van levensbelang spelen zich
rondom ons af. Wij staan op Satans betoverde grond. Slaapt niet, wachters op

Gods muren, want de vijand ligt op de loer: hij zal zich zodra u lauw of traag
wordt op u werpen en u tot zijn prooi maken. Velen maken zich allerlei illusies
over de manier waarop God hun toestand beoordeelt. Ze zijn er trots op dat ze
bepaalde verkeerde dingen niet hebben gedaan en denken niet aan de goede
daden die God van hen verlangt, maar die ze ook niet gedaan hebben. Het is niet
voldoende als men een boom is in Gods hof. Men moet aan Gods verwachtingen
beantwoorden door vrucht te dragen. God zal iedereen rekenschap vragen van al
het goede dat hij door zijn genade had kunnen doen en dat hij toch niet gedaan
heeft. In de boeken des hemels staan ze opgetekend als onnutte dienstknechten.
Toch is zelfs het geval van deze groep mensen niet hopeloos, want de
lankmoedige Liefde pleit nog steeds voor hen die Gods barmhartigheid hebben
versmaad en zijn genade hebben verworpen. Daarom heet het: Ontwaak, gij die
slaapt, en sta op uit de doden, en Christus zal over u lichten. Ziet dus
nauwlettend toe, hoe gij wandelt (...), u de gelegenheid ten nutte makende, want
de dagen zijn kwaad" (Efeziërs 5:14-16).
In de tijd der beproeving zullen zij die Gods Woord tot hun levensgids hebben
gemaakt, herkenbaar zijn. In de zomer is er geen verschil tussen de altijd-groene
bomen en de andere, maar wanneer de herfst-stormen komen, blijven de altijdgroene bomen onveranderd, terwijl de andere bomen hun bladeren laten vallen.
Op dit ogenblik is er misschien geen verschil te zien tussen ontrouwe en ware
christenen, maar binnenkort zal het verschil duidelijk merkbaar worden.
Wanneer er straks tegenstand komt en fanatisme en onverdraagzaamheid de kop
weer opsteken, wanneer er weer vervolgingen losbarsten, zullen de meelopers en
de huichelaars wankelen en hun geloof verliezen, maar de ware christenen zullen
staan als een rots in de branding, met meer geloof en hoop dan in de dagen van
voorspoed.
De Psalmist zegt: Ik ben verstandiger dan al mijn leermeesters, want uw
getuigenissen zijn mij tot overdenking". Uit uw bevelen heb ik inzicht
ontvangen; daarom haat ik elk leugenpad" (Psalm 119:99,104).
Welzalig de mens die wijsheid vindt". Hij toch zal zijn als een boom, aan het
water geplant, die zijn wortels tot aan een beek uitslaat, en het niet merkt, als er
hitte komt, maar welks loof groen blijft, die in een jaar van droogte geen zorg
heeft en niet nalaat vrucht te dragen" (Spreuken 3:13; Jeremia 17:8).

38 - De laatste waarschuwing
De laatste waarschuwing "Hierna zag ik een andere engel, die grote macht had,
nederdalen uit de hemel, en de aarde werd door zijn lichtglans verlicht. En hij
riep met sterke stem, zeggende: Gevallen, gevallen is de grote (stad) Babylon en
zij is geworden een woonplaats van duivelen, een schuilplaats van alle onreine
geesten en een schuilplaats van alle onrein en verfoeid gevogelte". En ik hoorde
een andere stem uit de hemel zeggen: Gaat uit van haar, mijn volk, opdat gij
geen gemeenschap hebt aan haar zonden en niet ontvangt van haar plagen"
(Openbaring 18:12,4).
Volgens deze bijbeltekst zal de aankondiging van de val van Babylon, die door
de tweede engel van Openbaring 14 (vers 8) werd uitgesproken, in de toekomst
worden herhaald. Bovendien zal ook de verdorvenheid die is binnengeslopen in
de verschillende organisaties waaruit Babylon bestaat sinds de tijd dat die
boodschap voor het eerst werd verkondigd in de zomer van 1844, worden
aangetoond. Deze tekst beschrijft de verschrikkelijke toestand van de
godsdienstige wereld. Bij elke verwerping van de waarheid zal het verstand van
de mensen meer worden verduisterd en hun hart meer worden verhard tot ze zich
verschanst zullen hebben achter de hardheid van hun ongeloof.
Ondanks de waarschuwingen van God zullen ze de Tien Geboden blijven
overtreden, zodat zij degenen die de geboden wél heiligen op den duur nog gaan
vervolgen. Christus wordt gesmaad door de minachting die men toont voor zijn
volk. Wanneer het spiritisme door de kerken wordt aanvaard, zal alles wat het
vleselijke hart nog in toom houdt, worden weggenomen. De godsdienst zal dan
een dekmantel worden om de laagste vormen van ongerechtigheid te verbergen.
Het geloof in spiritistische verschijnselen zal de deur openen voor verleidende
geesten en leringen van duivelen. Op die manier zullen de boze engelen zich in
de kerken doen gelden.
De Bijbel beschrijft de toestand van Babylon op het ogenblik dat deze profetie in
vervulling gaat: Haar zonden hebben zich opgehoopt tot aan de hemel en God
heeft aan naar ongerechtigheid gedacht" (Openbaring 18:5). Ze heeft de maat
van haar schuld vol gemaakt en haar verwoesting staat voor de deur. Maar God
heeft nog een volk in Babylon en vóór zijn oordelen over deze wereld worden
uitgestort moeten deze getrouwen uit Babylon worden geroepen, opdat ze geen
gemeenschap hebben aan haar zonden en niet ontvangen van haar plagen":

vandaar de beweging, die symbolisch wordt voorgesteld door de engel die uit de
hemel nederdaalt, de aarde verlicht met zijn lichtglans en met luider stem roept
om de zonden van Babylon te verkondigen. In deze boodschap wordt de oproep
Gaat uit van haar, mijn volk" uitgesproken. Deze aankondigingen vormen samen
met de boodschap van de derde engel de laatste waarschuwingsboodschap die
aan de bewoners van de aarde zal worden gebracht. De wereld gaat een
verschrikkelijke crisis tegemoet. De machthebbers van deze aarde zullen een
bondgenootschap sluiten om Gods geboden te bestrijden en zullen een bevel
uitvaardigen dat allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen
en de slaven" (Openbaring 13:16) zich moeten schikken naar de gebruiken van
de kerk en de valse sabbat moeten vieren.
Wie weigert zich daaraan te onderwerpen, zal door de burgerlijke overheid
worden gestraft en zal uiteindelijk ,,des doods schuldig" worden geacht.
Anderzijds eist Gods wet, die de heiliging van de bij de schepping ingestelde
rustdag oplegt, gehoorzaamheid en ze bedreigt allen die haar geboden overtreden
met Gods gramschap. Wanneer het probleem zó scherp zal zijn gesteld, zal
iedereen dïe Gods wet overtreedt om een menselijke inzetting te gehoorzamen
het merkteken van het beest ontvangen. Men aanvaardt het teken van trouw aan
de macht die men verkiest te gehoorzamen in plaats van God. De waarschuwing
uit de hemel luidt: "Indien iemand het beest en zijn beeld aanbidt en het
merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt, die zal ook drinken van
de wijn van Gods gramschap, die ongemengd is toebereid in de beker van zijn
toorn" (Openbaring 14:9,10).
Niemand zal echter de gramschap van God ondergaan voordat hij de gelegenheid
heeft gehad de waarheid te leren kennen en haar heeft verworpen. Velen hebben
nooit de kans gehad om de speciale waarheid voor deze tijd te horen. De juiste
betekenis van het vierde gebod is hun nog nooit uitgelegd. God weet wat er in
elk hart omgaat en onderzoekt elk motief. Hij zal dan ook niet toestaan dat
iemand die tot de kennis der waarheid wil komen, niet zou weten wat de inzet is
van deze strijd. Het bevel zal de mensen niet onverwachts treffen. Iedereen zal
voldoende licht ontvangen om bewust te kiezen.
De sabbat zal de grote toets, der getrouwheid zijn, want dit is het punt der
waarheid waarover de opvattingen het meest uiteenlopen.
Wanneer de mensen aan deze laatste toets zullen worden onderworpen, zal de
scheidingslijn worden getrokken tussen degenen die God wél en degenen die
Hem niet dienen. Het vieren van de valse sabbat in overeenstemming met de
wetten van de Staat, maar in strijd met het vierde gebod, zal een bewijs zijn van

trouw aan de macht die zich tegen God verzet. Het heiligen van de ware sabbat
in gehoorzaamheid aan Gods wet zal dan het bewijs zijn van trouw aan de
Schepper. De ene groep zal door het aanvaarden van het teken van hun
onderwerping aan aardse machten het merkteken van het beest ontvangen. De
andere groep die het teken van trouw aan Gods gezag verkiest, zal daarentegen
het zegd Gods ontvangen. Tot nu toe zijn zij die de boodschap van de derde
engel verkondigen vaak als onheilsprofeten beschouwd. Hun waarschuwing dat
de onverdraagzaamheid op godsdienstig gebied de overhand zal krijgen in de
Verenigde Staten en dat Kerk en Staat zullen samengaan om de mensen die Gods
geboden bewaren te vervolgen, zijn als absurd en onzinnig beschouwd. Er is met
grote stelligheid beweerd dat dit land nooit anders kan worden dan het altijd
geweest is: de verdediger van de godsdienstvrijheid. Maar wanneer het probleem
van de verplichte zondagsviering de gemoederen overal zal bezighouden, zal
men de gebeurtenis waar men zolang aan getwijfeld heeft en waar men zo
ongelovig tegenover stond, steeds naderbij zien komen en dan zal de boodschap
van de derde engel gevolgen hebben die vroeger niet mogelijk waren.
God heeft in elke generatie zijn boodschappers gezonden om de zonden van de
wereld en van de gemeente te veroordelen. Maar de mensen horen liever
aangename dingen en zijn allesbehalve gesteld op de zuivere, onverbloemde
waarheid. Veel hervormers wilden toen zij aan hun taak begonnen met grote
voorzichtigheid te werk gaan bij het veroordelen van de zonden van de gemeente
en van het volk. Ze hoopten de mensen door het voorbeeld van een heilig,
christelijk leven terug te brengen tot de leer van de Bijbel. Maar de Geest Gods
daalde op hen neer, zoals in het geval van Elia, die werd aangespoord om de
zonden van de verdorven koning en van het afvallige volk te veroordelen. Ze
waren dan wel verplicht de duidelijke uitspraken van de Bijbel en de
leerstellingen die ze niet graag wilden verkondigen aan de mensen mee te delen.
Ze voelden zich gedrongen de waarheid met grote ijver te verkondigen en te
wijzen op het gevaar dat de mensen bedreigde. Ze brachten de woorden die de
Here hun ingaf zonder enige vrees voor de gevolgen en de mensen moesten wel
naar de waarschuwingsboodschap luisteren.
Zo zal ook de boodschap van de derde engel worden verkondigd. Wanneer de
tijd is aangebroken dat deze boodschap met zeer grote kracht aan de wereld moet
worden gebracht, zal God nederige boodschappers gebruiken en zal Hij de
mensen die zich aan zijn dienst hebben gewijd, leiden. Ze zullen eerder door de
zalving van zijn Geest dan door hun opleiding daartoe in staat worden gesteld.
Mannen van geloof en gebed zullen worden gedrongen om met een heilige ijver

uit te gaan en de woorden verkondigen die God hun heeft toevertrouwd. De
zonden van Babylon zullen aan het licht worden gebracht. De vreselijke
gevolgen van het verplicht stellen van kerkelijke inzettingen door de burgerlijke
overheid, de rampzalige invloed van het spiritisme en de heimelijke, maar snelle
vooruitgang van de pauselijke macht zullen stuk voor stuk duidelijk worden. De
mensen zullen door deze ernstige waarschuwingen worden aangegrepen.
Duizenden en nogmaals duizenden die zulke woorden nog nooit hebben
gehoord, zullen ernaar luisteren. Vol verbazing zullen zij horen dat Babylon de
kerk is die is gevallen door haar dwalingen en zonden, door haar verwerping van
de waarheid die haar van de hemel was gezonden. Wanneer de mensen zich tot
hun vroegere godsdienstige leiders richten met de ernstige vraag: Is dit wel
waar?" Zullen de predikanten fabels opdissen en aangename gebeurtenissen
aankondigen om ze te kalmeren en hun gealarmeerd geweten te sussen. Daar
velen zullen weigeren zonder meer genoegen te nemen met het gezag van
mensen, zullen ze een duidelijk "Aldus luidt het woord des Heren" verlangen.
De populaire predikanten zullen zoals de Farizeeën in het verleden woedend
worden wanneer hun gezag in twijfel wordt getrokken en zullen de boodschap
aan Satan toeschrijven. Ze zullen de massa, die de zonde liefheeft, ophitsen om
de verkondigers van de boodschap te bespotten en te vervolgen.
Wanneer de strijd zich uitbreidt naar nieuwe gebieden en de mensen worden
bepaald bij Gods overtreden wet, zal Satan in actie komen. De kracht waarmee
de boodschap wordt verkondigd, zal haar tegenstanders razend maken. De
geestelijkheid zal bijna bovenmenselijke inspanningen doen om het licht buiten
te houden om te vermijden dat het op hun kudde zou schijnen. Ze zullen alle
middelen waarover ze beschikken aangrijpen om een discussie over deze uiterst
belangrijke punten te onderdrukken. De kerk zal een beroep doen op de sterke
hand van de Staat.
Rooms-katholieken en protestanten zullen hierbij eendrachtig samenwerken.
Wanneer de beweging om de zondagsviering verplicht te stellen met meer
stoutmoedigheid en vastberadenheid zal optreden, zal de wet worden ingeroepen
tegen hen die Gods geboden bewaren. Ze zullen worden bedreigd met
geldboeten en gevangenisstraf. Men zal aan sommige mensen invloedrijke
posities en aan anderen beloningen en voordelen aanbieden om hen ertoe te
bewegen hun geloof op te geven. Maar ze zullen vastberaden antwoorden:
"Bewijs ons aan de hand van Gods Woord dat wij dwalen". Dat was ook de
houding van Luther in soortgelijke omstandigheden. Zij die voor de rechtbank
worden gedaagd, zullen de waarheid met overtuiging verdedigen en sommigen
die hun getuigenis horen, zullen op hun beurt alle geboden Gods gaan

onderhouden. Zo zal het licht opgaan voor duizenden die de waarheid anders
nooit zouden hebben gehoord.
De mensen zullen een stipte gehoorzaamheid aan het Woord van God als rebellie
beschouwen. Ouders zullen door Satan worden verblind en zeer hardnekkig en
streng optreden tegen hun gelovige kinderen. Werkgevers zullen hun
werknemers die de geboden houden, onderdrukken. De liefde zal verkoelen.
Kinderen zullen worden onterfd en van huis worden verdreven. De woorden van
Paulus zullen letterlijk in vervulling gaan: "Allen, die in Christus Jezus
godvruchtig willen leven, zullen vervolgd worden" (2 Timoteüs 3:12). Wanneer
de verdedigers van de waarheid weigeren de zondag te vieren, zullen sommigen
in de gevangenis worden geworpen, anderen zullen worden verbannen of als
slaven worden behandeld. Voor mensen met wereldse wijsheid schijnt dat op dit
ogenblik gewoon onmogelijk, maar wanneer de Geest Gods van de mensen zal
worden weggenomen en ze onder de heerschappij van Satan, die Gods geboden
haat, zijn gekomen, zullen er vreemde dingen gebeuren. De mens kan erg wreed
zijn wanneer hij God niet meer vreest of liefheeft. Wanneer de storm nadert,
zullen veel mensen die de boodschap van de derde engel zogenaamd hadden
aangenomen, maar niet waren geheiligd door gehoorzaamheid aan de waarheid,
hun geloof prijsgeven en zich aansluiten bij de tegenstanders. Doordat ze
vertrouwelijk met de wereld zijn omgegaan en haar geest in zich hebben
opgenomen, zijn ze de dingen op bijna dezelfde manier gaan beoordelen.
Wanneer de beproeving over hen komt, zijn ze onmiddellijk bereid ook de brede
weg, die velen opgaan, te kiezen. Begaafde mannen met een innemend karakter,
die zich eens in de waarheid hebben verheugd, zullen hun talenten gebruiken om
de mensen te bedriegen en te misleiden. Ze worden de felste tegenstanders van
hun vroegere broeders. Wanneer sabbatvierders voor de rechtbank moeten
verschijnen om zich voor hun geloof te verantwoorden zullen deze afvalligen
Satans beste medewerkers zijn om hen te lasteren, te beschuldigen en de
machthebbers tegen hen op te hitsen door hun valse verklaringen en
verdachtmakingen.
In deze tijd van vervolgingen zal het geloof van Gods boodschappers op de proef
worden gesteld. Ze hebben de waarschuwingsboodschap in alle getrouwheid
gebracht en hebben alleen vertrouwd op God en zijn Woord. De Geest van God,
die hun hart beïnvloedde, heeft hen tot spreken gedrongen. Ze werden gedreven
door een heilige ijver, en door Gods kracht bezield, hebben ze hun plicht gedaan
zonder zich af te vragen wat nu precies de gevolgen zouden zijn wanneer ze het
woord dat God hun had gegeven aan de mensen zouden brengen. Ze hebben niet

stilgestaan bij hun wereldse belangen en hebben ook niet geprobeerd hun
reputatie of hun leven te behouden. Maar wanneer de storm van verzet en
tegenstand over hen zal losbarsten, zullen sommigen door de angst onmiddellijk
uitroepen: "Als we de gevolgen van onze woorden hadden voorzien, zouden we
onze grote mond hebben gehouden."
Aan alle kanten rijzen de moeilijkheden op. Satan benadert hen met vreselijke
verleidingen. Ze achten zich niet in staat het werk waar ze aan zijn begonnen tot
een goed eind te brengen. Ze worden met vernietiging bedreigd. De geestdrift
die hen bezielde, is verdwenen, maar ze kunnen niet terug. Wanneer het tot hen
doordringt hoe hulpeloos ze zijn, zullen ze tot de Almachtige gaan om kracht. Ze
zullen zich herinneren dat de woorden die zij hebben verkondigd niet van
henzelf, maar van God kwamen. Hij had hun de opdracht gegeven de
waarschuwingsboodschap aan de wereld te brengen. God had de waarheid in hun
harten gelegd en zij konden niet anders doen dan haar verkondigen. De
godsmannen uit het verleden waren aan dezelfde beproevingen blootgesteld.
Wyclif, Hus, Luther, Tyndale, Baxter en Wesley eisten dat alle leerstellingen aan
de Bijbel zouden worden getoetst en ze zeiden dat ze alles zouden laten vallen
wat die toets niet kon doorstaan. Deze mannen werden meedogenloos vervolgd
en toch bleven ze de waarheid verkondigen. In de verschillende periodes van de
kerkgeschiedenis is er steeds een bijzondere waarheid verkondigd die speciaal
bedoeld was voor de behoeften van Gods volk in die tijd. Elke nieuwe waarheid
heeft zich een weg moeten banen tegen haat en tegenstand in. Zij die het licht
der waarheid aannamen, stonden bloot aan verleidingen en beproevingen. Als er
een crisis heerst, geeft God een bijzondere waarheid aan de mensen. Wie kan
dan weigeren die boodschap te verkondigen? God geeft zijn dienstknechten nu
de opdracht de laatste genadeboodschap aan de wereld te brengen. Als ze dat
niet doen, lopen ze zelf gevaar. De boodschappers van Christus mogen zich niet
bekommeren om de gevolgen. Ze moeten hun plicht doen en de rest aan God
overlaten. Wanneer de tegenstand nog groter wordt, zullen Gods dienstknechten
verbaasd zijn. Ze zullen zich afvragen of zij de crisis hebben uitgelokt. Maar hun
geweten en het Woord van God geven hun de zekerheid dat ze juist hebben
gehandeld. Hoewel de beproevingen voortduren, ontvangen zij kracht om die te
dragen. De strijd spitst zich toe en neemt in hevigheid toe, maar hun geloof en
moed groeien naarmate de toestand erger wordt. Zij zeggen met overtuiging:
"Wij durven niet aan Gods Woord te tornen door zijn heilige wet te splitsen. Wij
mogen niet zeggen dat het ene gebod belangrijk en het andere onbelangrijk is om
op goede voet te staan met de wereld. De Here die wij dienen kan ons verlossen.
Christus heeft de machten van de duisternis overwonnen. Waarom zouden wij

dan bang zijn voor een wereld die al overwonnen is?"
Vervolgingen in verschillende vormen zijn het gevolg van een beginsel dat zal
bestaan zolang Satan bestaat en het christendom leeft. Geen mens kan God
dienen zonder zich de vijandschap van de heerscharen van de duisternis op de
hals te halen. Boze engelen zullen hem zeker aanvallen, want ze zijn bang dat ze
door zijn invloed hun slachtoffer zullen verliezen. Boosdoeners die door zijn
voorbeeld worden veroordeeld, zullen met die engelen samenwerken en hem
door aanlokkelijke verleidingen van God proberen te scheiden. Wanneer ze daar
niet in slagen, zullen ze met harde hand druk op zijn geweten uitoefenen.
Maar zolang Jezus de Middelaar van de mens is in het hemelse heiligdom zal de
remmende invloed van de Heilige Geest zowel door de overheid als door de
mensen worden gevoeld. Die invloed is nog altijd tot op zekere hoogte merkbaar
in de wetten van het land. Als deze wetten er niet waren, zou de toestand van de
wereld nog veel slechter zijn.
Veel machthebbers zijn werkzame instrumenten van Satan. Toch heeft God ook
zijn medewerkers onder de leiders van het land. De vijand spoort zijn
aanhangers aan om maatregelen voor te stellen die Gods werk ten zeerste zouden
belemmeren, maar politieke leiders die de Here wezen, worden door heilige
engelen beïnvloed om die voorstellen met onweerlegbare argumenten te
bestrijden. Zo zal de sterke stroom van het kwaad door een paar mannen worden
ingedijkt. De tegenstand van de vijanden van de waarheid zal in bedwang
worden gehouden, zodat de boodschap van de derde engel kan worden
verkondigd. Wanneer de laatste waarschuwingsboodschap aan de wereld zal
worden gebracht, zal zij de aandacht trekken van deze leidinggevende mannen
door wie de Here nu werkt. Enkele van hen zullen die boodschap aannemen en
zullen in de tijd der benauwdheid aan de kant van Gods volk staan. De engel die
deelneemt aan de verkondiging van de boodschap van de derde engel zal de hele
wereld met zijn heerlijkheid verlichten. Gods Woord voorzegt een wereldwijd
werk met buitengewone kracht. De Adventbeweging van 1840-44 was een
luisterrijke uiting van Gods kracht. De boodschap van de eerste engel werd
gebracht naar elke zendingspost ter wereld en in sommige landen was er de
grootste godsdienstige belangstelling sinds de Hervorming van de zestiende
eeuw. Dit alles zal echter worden overtroffen door de grote
opwekkingsbeweging ontstaan door de verkondiging van de laatste
waarschuwingsboodschap van de derde engel.

Dit werk zal veel gemeen hebben met dat van Pinksteren. Zoals de vroege regen"
werd gegeven door de uitstorting van de Heilige Geest aan het begin van de
evangelieverkondiging om het kostbare zaad te doen ontkiemen, zal de late
regen" worden gegeven aan het einde van de evangelieverkondiging om de oogst
te doen rijpen. "Ja, wij willen de HERE kennen, ernaar jagen Hem te kennen. Zo
zeker als de dageraad is zijn opgang. Dan komt Hij tot ons als de regen, als de
late regen, die het land besproeit" (Hosea 6:3). En gij, kinderen van Sion, juicht
en verheugt u in de HERE, uw God, want Hij geeft u de leraar ter gerechtigheid;
ja, regenstromen laat Hij voor u nederdalen, vroege regen en late regen, zoals
voorheen" (Joel 2:23). En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat Ik zal
uitstorten van mijn Geest op alle vlees." En het zal zijn, dat al wie de naam des
Heren aanroept, behouden zal worden" (Handelingen 2:17,21).
Het belangrijke werk van de evangelieverkondiging zal niet worden afgesloten
met een geringere openbaring van Gods kracht dan waarmee het begon. De
profetieën die werden vervuld door de uitstorting van de vroege regen in de
begindagen van de gemeente, zullen opnieuw worden vervuld door de late regen
aan het einde van de evangelieverkondiging. Dat bedoelde de apostel Petrus met
de tijden der verkoeling" toen hij zei: "Betert u dan en bekeert u, opdat uwe
zonden mogen uitgewist worden, wanneer de tijden der verkoeling zullen
gekomen zijn van het aangezicht des HEREN, en Hij gezonden zal hebben Jezus
Christus" (Handelingen 3:19,20 - Statenvertaling). De gezichten van Gods
boodschappers zullen stralen van heilige toewijding. Ze zullen van de ene plaats
naar de andere gaan om de boodschap van de hemel te verkondigen. De
waarschuwing zal door duizenden stemmen aan de hele aarde worden gebracht.
Er zullen wonderen gebeuren, zieken zullen worden genezen en de gelovigen
zullen tekenen en wonderen meemaken. Satan zal ook actief zijn met zijn
bedrieglijke wonderen en hij zal zelfs vuur uit de hemel doen nederdalen op de
aarde ten aanschouwen van de mensen" (Openbaring 13:13). De bewoners van
de aarde zullen dan verplicht zijn partij te kiezen.
De boodschap zal niet zozeer door argumenten, maar wel door de grote
overtuigingskracht van Gods Geest worden gesteund. De argumenten zijn al
aangevoerd. Het zaad is reeds uitgestrooid. Nu moet het ontkiemen en vrucht
dragen. De publicaties die door geschriften-evangelisten zijn verspreid hebben
hun uitwerking niet gemist. Velen waren wel onder de indruk van de boodschap
gekomen, maar hadden de waarheid niet ten volle begrepen of gehoorzaamd. Nu
dringen de stralen van het licht overal door en wordt de waarheid volledig
begrepen. Gods oprechte kinderen verbreken de banden die hen vastketenden.

Hun familiebanden en het feit dat ze tot een bepaalde kerk behoren, kunnen hen
niet langer tegenhouden. De waarheid is belangrijker dan alle andere
bijkomstigheden. Ondanks het feit dat vele krachten zich gezamenlijk tegen de
waarheid keren, zullen velen Christus volgen.

39 - De tijd der benauwdheid
Te dien tijde zal Michaël opstaan, de grote vorst, die de zonen van uw volk
terzijde staat; en er zal een tijd van grote benauwdheid zijn, zoals er niet geweest
is sinds er volken bestaan, tot op die tijd toe. Maar in die tijd zal uw volk
ontkomen: al wie in het boek geschreven wordt bevonden (Daniël 12:1).
Wanneer de boodschap van de derde engel aan de wereld is gebracht, komt er
ook een eind aan Gods barmhartigheid tegenover de schuldige mensen. Gods
volk heeft zijn taak volbracht. Ze hebben de late regen, de verkoeling van het
aangezicht des Heren ontvangen en zijn voorbereid op de ure der beproeving die
voor de deur staat. De engelen ontplooien een grote activiteit in de hemel. Een
engel die van de aarde komt, zegt dat zijn werk af is. De wereld is voor de laatste
keer getoetst. Iedereen die Gods geboden heeft bewaard, heeft het zegel van de
levende God ontvangen. Dan komt er ook een eind aan Jezus middelaarschap in
het hemelse heiligdom. Hij heft zijn handen op en zegt met luider stem: Het is
geschied. Alle engelen zetten hun kronen af wanneer Christus de plechtige
woorden Wie onrecht doet, hij doe nog meer onrecht; wie vuil is, hij worde nog
vuiler; wie rechtvaardig is, hij bewijze nog meer rechtvaardigheid; wie heilig is,
hij worde nog meer geheiligd (Openbaring 22:11), uitspreekt.
Er is een beslissing gevallen over het lot van alle mensen, namelijk het eeuwige
leven of de eeuwige dood. Christus heeft verzoening gedaan voor zijn volk en
heeft hun zonden uitgedelgd. Het getal van zijn onderdanen is vol. Het
koningschap, de macht en de grootheid der koninkrijken onder de ganse hemel
staat op het punt om aan de verlosten te worden gegeven. En Jezus zal voortaan
heersen als Koning der koningen en Here der heren.
Wanneer Jezus het heiligdom verlaat, worden de bewoners van de aarde in
duisternis gedompeld. In die angstaanjagende tijd moeten de rechtvaardigen het
stellen zonder Middelaar voor het aangezicht van een heilige God. De
ongelovigen worden niet meer in toom gehouden en Satan heeft nu allen die in
hun onboetvaardigheid hebben volhard volledig in zijn macht. Er is een eind
gekomen aan Gods geduld. De wereld heeft Gods genade verworpen, zijn liefde
niet aangenomen en zijn wet overtreden. De ongelovigen hebben de genadetijd
laten voorbijgaan. De Geest van God, tegen Wie ze zich hardnekkig hebben
verzet, heeft zich tenslotte teruggetrokken. Ze worden niet meer beschermd door

genade en staan weerloos tegenover de Boze. Satan zal dan de tijd van grote
benauwdheid over de bewoners van de aarde laten komen. Wanneer de engelen
de stormwinden van de menselijke hartstocht niet meer tegenhouden, zullen alle
elementen van strijd en verderf worden ontketend. De verwoesting van de hele
wereld zal nog rampzaliger zijn dan die van Jeruzalem in het verleden.
Eén engel heeft alle eerstgeborenen van Egypte gedood en het land in rouw
gedompeld. Toen David het volk telde en deed wat kwaad was in de ogen des
Heren, veroorzaakte één engel die verschrikkelijke ramp waardoor hij voor zijn
zonde werd gestraft.
Dezelfde vernietigingskracht die de heilige engelen in het verleden op Gods
bevel hebben gebruikt, zal ook door de boze engelen worden gebruikt wanneer
God dat toelaat. Er staan nu al krachten klaar die alleen op Gods toestemming
wachten om overal dood en verderf te zaaien. Zij die Gods wet onderhouden,
zijn er vaak van beschuldigd dat ze de oordelen over de wereld brengen. Ze
zullen weer worden beschouwd als de oorzaak van de verschrikkelijke
natuurrampen, de strijd en de slachting onder de mensen die veel ellende over de
wereld brengen. De kracht waarmee de laatste waarschuwingsboodschap wordt
verkondigd, zal de gramschap van de ongelovigen uitlokken. Ze zullen in woede
ontbranden tegen allen die de boodschap hebben aangenomen en Satan zal die
geest van haat en vervolging nog aanwakkeren.
Toen God niet meer aanwezig was onder het Joodse volk wisten de priesters en
het volk dat niet. Hoewel ze aan Satan waren overgeleverd en een speelbal
waren van de afschuwelijkste en boosaardigste hartstochten, bleven ze zichzelf
beschouwen als het uitverkoren volk. De diensten in de tempel gingen door. Ze
bleven hun offers brengen op de bezoedelde altaren en elke dag smeekten ze
Gods zegen af over een volk dat schuldig was aan het bloed van Gods geliefde
Zoon, een volk dat Christus boodschappers en apostelen wilde doden.
Wanneer de onherroepelijke beslissing over de dienst in het hemelse heiligdom
zal zijn gevallen en het lot van de wereld voor eeuwig zal zijn bepaald, zullen de
bewoners van de aarde dat ook niet weten. De godsdienstige vormen zullen
worden gehandhaafd door mensen van wie Gods Geest voor goed is
weggenomen. De satanische ijver waarmee de vorst van de duisternis hen zal
bezielen om zijn boosaardige plannen ten uitvoer te brengen, zal erg veel op
ijver voor Gods zaak lijken.

Wanneer de sabbat het bijzondere strijdpunt in de hele christelijke wereld is
geworden en de kerkelijke en burgerlijke instanties samenwerken om de
zondagsviering voor iedereen verplicht te stellen, zal de kleine minderheid die
weigert te zwichten voor de eisen van de meerderheid, door iedereen worden
verfoeid. Men zal beweren dat een groepje dat zich tegen een inzetting van de
Kerk en tegen een wet van de Staat verzet, niet behoeft te worden geduld. Men
zal ook zeggen dat het beter is dat zij lijden dan dat het hele land in de afgrond
van verwarring en wetteloosheid wordt gestort. Hetzelfde argument werd
achttienhonderd jaar geleden tegen Christus aangevoerd door de leiders van het
volk. De sluwe Kajafas zei: Gij beseft niet, dat het in uw belang is, dat één mens
sterft voor het volk en niet het gehele volk verloren gaat (Johannes 11:50).
Dit argument zal de doorslag geven. Na enige tijd zal er een decreet worden
uitgevaardigd tegen de mensen die de sabbat van het vierde gebod heiligen. Men
zal verklaren dat ze de zwaarste straf verdienen en men zal de bevolking na
verloop van tijd het recht geven hen ter dood te brengen. Het roomskatholicisme in de Oude Wereld en het afvallige protestantisme in de Nieuwe
Wereld zullen de mensen die al Gods geboden willen naleven op dezelfde
manier aanpakken.
Gods volk zal dan een tijd van verdrukking en ellende meemaken - een tijd van
benauwdheid voor Jakob - Want zo zegt de HERE: Angstgeschrei horen wij,
schrik en geen heil... Elk gelaat heeft een lijkkleur gekregen. Wee, want groot is
die dag, zonder weerga; een tijd van benauwdheid is het voor Jakob; maar
daaruit zal hij gered worden (Jeremia 30:5-7). De nacht van Jakobs
benauwdheid, toen hij in gebed worstelde om uit de hand van Esau te worden
verlost (Genesis 32:24-30), is een beeld van de ervaringen van Gods volk in de
tijd der benauwdheid. Jakob wilde van zijn vader de zegen krijgen die eigenlijk
voor Esau was bestemd. Na dit bedrog moest Jakob voor zijn leven vluchten,
omdat zijn broer hem wilde doden. Nadat hij vele jaren in ballingschap had
doorgebracht, was hij op Gods bevel op weg gegaan. Hij moest met zijn
vrouwen en kinderen en met zijn kudden naar zijn geboorteland terugkeren.
Toen hij de grenzen van het land naderde, werd hij doodsbang: hij hoorde dat
Esau in aantocht was aan het hoofd van een bende krijgers, die beslist op wraak
uit waren. Jakobs gevolg was ongewapend en weerloos en zou naar alle
waarschijnlijkheid worden uitgemoord. Hij was niet alleen bang en bevreesd,
maar ging ook gebukt onder het verpletterende gewicht van zelfverwijt. Hij was
immers door zijn eigen zonde in deze gevaarlijke situatie geraakt. Hij

vertrouwde volledig op Gods barmhartigheid. Het gebed was het enige wapen
dat hij bezat. Toch deed hij zijn uiterste best om het onrecht dat hij zijn broer had
aangedaan weer goed te maken en het dreigende gevaar af te wenden. Naarmate
de tijd der benauwdheid nadert, zouden de volgelingen van Christus alles moeten
doen om een positieve indruk op de mensen te maken, alles in het werk moeten
stellen om elk vooroordeel te ontzenuwen en het gevaar dat de gewetensvrijheid
bedreigt, moeten afwenden.
Toen hij zijn gezin had weggezonden omdat hij niet wilde dat ze zijn wanhoop
zouden zien, bleef Jakob alleen achter om tot God te bidden. Hij beleed zijn
zonden en erkende dat God barmhartig was geweest tegenover hem. Hij beriep
zich ook in alle ootmoed op het verbond dat God met zijn vaderen had gesloten
en op de beloften die God hem persoonlijk had gedaan in het nachtgezicht te
Bethel en in het land van zijn ballingschap. Dit waren kritieke ogenblikken in
zijn leven. Alles stond op het spel. In de duisternis en eenzaamheid bleef hij
bidden en verootmoedigde zich voor God. Plotseling legde iemand een hand op
zijn schouder. Hij dacht dat een vijand hem wilde doden en hij worstelde met al
zijn kracht tegen zijn tegenstander. Toen het dag begon te worden, gebruikte de
vreemdeling al zijn bovenmenselijke kracht. Jakob scheen verlamd toen hij werd
aangeraakt. Hij viel de geheimzinnige tegenstander hulpeloos en smekend om de
hals. Op dat ogenblik besefte Jakob dat hij met de Engel des verbonds had
geworsteld. Hoewel hij buiten gevecht was gesteld en hevige pijn leed, gaf hij
zijn plan niet op. Hij was vanwege zijn zonden lange tijd gekweld door
wroeging, zelfverwijt en zorgen. Hij wilde er nu zeker van zijn dat zijn zonden
waren vergeven. De goddelijke bezoeker scheen te willen weggaan, maar Jakob
klemde zich aan hem vast en smeekte om zijn zegen.
De Engel zei: Laat mij gaan, want de dageraad is gekomen, maar de patriarch
antwoordde: Ik laat u niet gaan, tenzij gij mij zegent. Wat een vertrouwen,
standvastigheid en volharding! Als Jakobs woorden door hoogmoed en
aanmatiging waren ingegeven, zou hij onmiddellijk zijn gedood. Deze eis kwam
echter van iemand die zijn zwakheid en onwaardigheid erkende, maar toch
vertrouwde op de barmhartigheid van een God die zijn verbond houdt. Hij streed
tegen een engel en overwon (Hosea 12:5). Deze zondige, dwalende sterveling
heeft de Majesteit des hemels door verootmoediging, berouw en overgave
overwonnen. Hij had zich bevend vastgeklampt aan Gods beloften en het hart
van de oneindige Liefde kon de smeekbede van de zondaar niet afwijzen. Zijn
naam - Jakob - deed denken aan de zonde. Als bewijs van zijn overwinning en
als aansporing voor anderen om zijn voorbeeld te volgen, kreeg hij toen een

naam die herinnerde aan de zege. Het feit dat Jakob die overwinning op God had
behaald, stond er borg voor dat hij ook de mensen zou overwinnen. Hij was nu
niet meer bang voor de woede van zijn broer, want de Here was zijn schild.
Satan had Jakob voor Gods engelen beschuldigd. Hij beweerde dat hij het recht
had om Jakob te doden omdat hij gezondigd had. Satan had Esau opgehitst om
tegen Jakob ten strijde te trekken. In de nacht toen Jakob met de Engel
worstelde, wilde Satan hem beladen met schuldgevoelens om hem te
ontmoedigen en zijn vertrouwen in God te schokken. Jakob was de wanhoop
nabij, maar hij wist dat hij zonder Gods hulp onherroepelijk verloren was. Hij
had oprecht berouw getoond over zijn grote zonde en had een beroep gedaan op
Gods genade. Hij liet zich niet van zijn doel afleiden, maar klampte zich vast aan
de Engel en bleef aandringen met zijn oprechte, hartverscheurende smeekbede
tot hij overwon.
Zoals Satan Esau heeft opgehitst om tegen Jakob ten strijde te trekken, zal hij
ook de goddelozen aansporen om Gods volk in de tijd der benauwdheid te
vernietigen. Zoals hij Jakob heeft beschuldigd, zal hij ook Gods volk
beschuldigen. Hij beschouwt de bewoners van de aarde als zijn onderdanen.
Alleen de kleine groep die Gods geboden bewaart, verzet zich tegen zijn
heerschappij. Als hij ze van de aarde kon wegvagen, zou zijn overwinning
volledig zijn. Hij ziet dat Gods kinderen door heilige engelen worden beschermd
en maakt daaruit op dat hun zonden zijn vergeven, maar hij weet niet dat er in
het hemelse heiligdom al een beslissing is gevallen over hun lot. Hij weet precies
tot welke zonden hij ze heeft verleid en stelt ze voor in het meest overdreven
licht. Hij beweert dat Gods volk evenmin als hijzelf Gods gunst verdient. Hij
zegt dat God niet rechtvaardig is als Hij hun zonden wèl vergeeft, maar hem en
zijn engelen vernietigt. Hij eist ze op als zijn prooi en wil dat ze in zijn handen
worden overgegeven om vernietigd te worden.
Terwijl Satan Gods kinderen op die manier aanklaagt, zal God toelaten dat hij
hen tot het uiterste beproeft. Hun vertrouwen in God, hun geloof en
standvastigheid zullen zwaar op de proef worden gesteld. Wanneer ze
terugblikken naar het verleden, worden ze moedeloos, want ze kunnen in hun
leven maar weinig goeds ontdekken. Ze zijn zich ten volle bewust van hun
zwakheid en onwaardigheid. Satan probeert hen bang te maken met de gedachte
dat hun geval hopeloos is, dat hun onreinheid nooit zal worden uitgewist. Hij wil
hun geloof op die manier schokken, in de hoop dat ze daarna zullen zwichten

voor zijn verleidingen en God niet meer trouw zullen zijn. Hoewel Gods
kinderen omringd zijn door vijanden die gebrand zijn op hun vernietiging, zijn
ze niet bevreesd voor vervolgingen ter wille van de waarheid. Ze zijn bang dat
ze niet elke zonde hebben beleden en zijn bevreesd dat ze door een persoonlijk
tekort geen aanspraak zullen kunnen maken op de belofte van God: Ik zal u
bewaren voor de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal.
(Openbaring 3:10). Als ze zeker wisten dat al hun zonden waren vergeven,
zouden ze niet terugschrikken voor martelingen of voor de dood, maar als ze
onwaardig bleken te zijn en hun leven door eigen karakterfouten verloren, zou
Gods heilige naam worden besmeurd.
Overal horen ze geruchten van samenzwering en verraad en ze zien hoe de
rebellie om zich heen grijpt. Ze gaan daardoor vurig verlangen naar het einde
van de grote afval en de boosheid van de goddelozen. Ze smeken God om de
rebellie in bedwang te houden, maar komen met een schrijnend gevoel van
zelfverwijt tot de conclusie dat ze zelf geen kracht meer hebben om de machtige
vloedgolf van het kwaad in te dammen en terug te dringen. Ze beseffen dat als ze
hun talenten altijd in dienst van Christus hadden gesteld en er voor hadden
gezorgd dat ze van dag tot dag beter gewapend waren voor de strijd, Satan
minder hardhandig tegenover hen zou kunnen optreden.
Zij verootmoedigen hun ziel voor God, wijzen op hun berouw over hun vele
zonden in het verleden en doen een beroep op de belofte van de Heiland: Laat
hem mijn sterkte aangrijpen, opdat hij vrede met Mij make; en hij zal vrede met
Mij maken (Jesaja 27:5, Nederlands vertaling van de Engelse tekst in de
Authorized Version).
Ze geven hun geloof niet op wanneer hun gebeden niet onmiddellijk worden
verhoord. Ondanks hun grote angst, ondanks de verschrikkingen en de wanhoop
blijven ze toch bidden. Ze klampen zich vast aan Gods kracht zoals Jakob zich
had vastgeklampt aan de Engel en ze zeggen net zoals hij: Ik laat u niet gaan,
tenzij gij mij zegent.
Als Jakob niet van tevoren aan God had gezegd dat hij berouw had over zijn
onrechtmatige daad bij het verkrijgen van het eerstgeboorterecht, zou God zijn
gebed niet hebben verhoord en zijn leven niet genadig hebben gespaard. Als
Gods kinderen in de tijd der benauwdheid, wanneer ze al door vrees en angst
worden gekweld, nog onbeleden zonden zouden hebben, zouden ze bezwijken.

De wanhoop zou hun geloof ondermijnen en ze zouden niet in vertrouwen tot
God kunnen gaan om Hem te smeken of Hij hen zou willen verlossen. Maar
hoewel ze zich ten volle bewust zijn van hun onwaardigheid hebben ze geen
verborgen zonden te belijden. Hun zonden zijn van tevoren in het oordeel gegaan
en zijn uitgedelgd en zij kunnen die zich niet meer herinneren. Door Satans
misleidingen geloven velen dat God hun ontrouw in kleine dingen niet erg vindt,
maar in zijn handelen met Jakob laat de Here zien dat Hij het kwaad op geen
enkele voorwaarde goedkeurt of duldt. Allen die hun eigen zonden willen
goedpraten of verbergen en ze in de boeken des hemels laten staan zonder ze te
belijden en er geen vergiffenis voor vragen, zullen door Satan worden
overwonnen.
Hoe vromer ze zich voordoen en hoe hoger de positie is die ze bekleden, des te
verwerpelijker is hun handelwijze in Gods oog en des te zekerder is de
overwinning van de grote tegenstander. Wie zich nu niet voorbereidt op de dag
des Heren, zal dat in de tijd der benauwdheid of daarna ook niet kunnen doen.
Zulke mensen zijn reddeloos verloren.
Zulke mensen, die zich wel christenen noemen, maar zich niet willen
voorbereiden op de laatste verschrikkelijke strijd, zullen in hun wanhoop hun
zonden belijden met woorden die getuigen van een vreselijke angst. De
goddelozen zullen zich dan verheugen over hun nood. Deze schuldbelijdenissen
zijn zoals die van Esau of Judas: ze jammeren wel over het gevolg van de
overtreding, maar niet over de schuld zelf. Ze hebben niet echt spijt van hun
daden en verafschuwen het kwaad niet. Ze erkennen hun zonde uit vrees voor de
straf, maar ze zouden zoals Farao in het verleden een even uitdagende houding
tegenover God aannemen als het vonnis werd vernietigd.
De geschiedenis van Jakob geeft ons ook de verzekering dat God degenen die
door bedrog, verzoeking en verleiding hebben gezondigd, maar daarna tot inkeer
komen en weer tot God gaan, niet zal afwijzen. Satan wil hen vernietigen, maar
God zal zijn engelen uitzenden om hen op de kritieke ogenblikken te troosten en
te beschermen. De aanvallen van Satan zijn fel en zwaar, zijn misleidingen zijn
verschrikkelijk, maar het oog van de Here rust op zijn volk en zijn oor luistert
naar hun geroep. Ze verkeren in grote nood. De vlammen van de vurige oven
schijnen hen op elk ogenblik te zullen verteren, maar God zal hen uit deze strijd
laten komen als goud dat door het vuur is gelouterd. Gods liefde voor zijn
kinderen in de tijd van hun zwaarste beproeving is even groot als in de tijd van
hun grootste voorspoed. Toch moeten ze in de vurige oven worden geplaatst: al

het aardse dat hen nog aankleeft, moet worden verteerd om het beeld van
Christus volmaakt te weerkaatsen.
In de tijd van benauwdheid en angst die vóór ons ligt, moeten we een geloof
hebben dat bestand is tegen vermoeidheid, uitstel en honger - een geloof dat niet
zal bezwijken, ook al wordt het nog zo zwaar op de proef gesteld. In de
genadetijd die God ons schenkt, moeten wij ons op die tijd voorbereiden. Jakob
heeft overwonnen omdat hij overtuigd was en volhardde. Zijn overwinning
bewijst welke kracht er uitgaat van een volhardend gebed. Iedereen die - zoals
Jakob - Gods beloften ernstig neemt en even oprecht en vastberaden is als hij,
zal overwinnen zoals hij overwonnen heeft. Wie niet bereid is zijn eigen persoon
weg te cijferen, wie niet met God wil worstelen en niet lang en vurig wil bidden
om zijn zegen, zal ook niet gezegend worden. Met God worstelen... zeer weinig
mensen weten wat dat eigenlijk betekent. Zeer weinigen verlangen vurig en met
de inzet van al hun krachten naar God. Zeer weinig mensen klampen zich met
onwankelbaar vertrouwen vast aan Gods beloften wanneer ze bij het bidden door
de wanhoop worden overweldigd.
Wie nu maar zwak staat in zijn geloof, loopt het zeer grote risico dat hij geen
weerstand zal kunnen bieden aan de misleiding van Satan en aan het bevel dat
het geweten aan banden wil leggen. Zelfs als ze de proef doorstaan, zullen ze in
de tijd der benauwdheid in grotere wanhoop en angst verkeren omdat ze niet
gewoon waren vertrouwen in God te stellen. Ze hebben hun geloof niet versterkt
toen de tijd daar gunstig voor was en zullen dat dan moeten doen onder de
verschrikkelijke druk van de ontmoediging.
We zouden God nú moeten leren kennen door zijn beloften ernstig te nemen.
Engelen tekenen elk vurig en oprecht gebed op. We moeten onze zelfzuchtige
genoegens opgeven als we daardoor in verbinding met God kunnen blijven. De
ergste armoede en de grootste zelfverloochening mét Gods zegen zijn te
verkiezen boven rijkdom, eer, een aangenaam leven en vriendschap zónder zijn
zegen.
Wij moeten tijd vrijmaken om te bidden. Als we onze geest volproppen met
wereldse gedachten zou het wel eens kunnen gebeuren dat God ervoor zorgt dat
wij tijd moeten vrijmaken: door ons van onze afgoden - geld, huizen, land - te
verlossen.
De jeugd zou niet tot zonde worden verleid als ze alleen dingen deed waarvoor

ze God om zijn zegen kan vragen. Als de boodschappers die de laatste plechtige
waarschuwing aan de wereld brengen God om zijn zegen zouden smeken, en dat
niet op een onverschillige en lusteloze manier deden, maar met evenveel vuur en
geloof als Jakob, zouden ze op veel plaatsen kunnen zeggen: Ik heb God gezien
van aangezicht tot aangezicht en mijn leven is behouden gebleven (Genesis
32:30). Ze zouden door de hemel worden beschouwd als vorsten die God en de
mensen kunnen overwinnen.
De tijd van benauwdheid, zoals er niet geweest is zal binnenkort aanbreken. Dan
zal ons geestelijk leven een peil moeten hebben bereikt dat we nu nog niet
hebben. Velen zijn trouwens te onverschillig om zoiets mee te maken. Vaak
schijnt de benauwdheid groter dan ze achteraf blijkt te zijn. Deze regel gaat
echter niet op voor de crisis die voor de deur staat. Zelfs de beste beschrijving
kan geen volledig beeld geven van de ernst van de beproeving. In die crisis moet
iedereen voor zichzelf voor God staan. (Al waren) Noach, Daniël en Job daar zo waar Ik leef, luidt het woord van de Here HERE, zij zouden zoon noch
dochter redden. Zij zouden door hun gerechtigheid alleen zichzelf redden
(Ezechiël 14:20). We moeten nú, terwijl onze Hogepriester nog verzoening voor
ons doet, ernaar streven volmaakt te worden in Christus. De Heiland heeft zelfs
niet door een gedachte toegegeven aan de kracht van de verleiding. Satan vindt
in het hart van de mens altijd wel iets waar hij vat op heeft of een zondig
verlangen dat gekoesterd wordt waardoor hij kan verleiden. Maar Christus kon
van Zichzelf zeggen: De overste dezer wereld komt en heeft aan Mij niets
(Johannes 14:30).
Satan kon in de Zoon van God niets vinden dat hem ook maar een kans gaf op de
overwinning. Christus had de geboden van zijn Vader bewaard en er was in Hem
geen enkele zonde waarvan Satan zou kunnen profiteren. In deze toestand zullen
ook degenen die in de tijd der benauwdheid stand willen houden, moeten
verkeren.
In dit leven moeten wij ons van de zonde bevrijden door het geloof in het
verzoenend bloed van Christus. Christus nodigt ons uit om tot Hem te komen,
onze zwakheid met zijn sterkte, onze onwetendheid met zijn wijsheid en onze
onwaardigheid met zijn verdiensten aan te vullen. Gods voorzienigheid is de
school waarin wij de zachtmoedigheid en nederigheid van Jezus leren. Hij wijst
ons niet de weg die wij uit eigen keuze zouden inslaan of de weg die ons
makkelijker en aangenamer schijnt, maar Hij wil ons altijd de ware zin van het
leven leren. Wij moeten met God samenwerken om ons karakter te vormen naar

het goddelijk voorbeeld. Wie dit verwaarloost of uitstelt, brengt zijn geestelijk
leven ernstig in gevaar.
De apostel Johannes hoorde tijdens een visioen een luide stem in de hemel: Wee
de aarde en de zee, want de duivel is tot u nedergedaald in grote grimmigheid,
wetende, dat hij weinig tijd heeft (Openbaring 12:12). De stem in de hemel heeft
deze woorden uitgesproken naar aanleiding van vreselijke gebeurtenissen.
Satans grimmigheid wordt groter naarmate de tijd korter wordt en zijn bedrog en
vernietiging zullen hun hoogtepunt bereiken in de tijd der benauwdheid.
De demonen zullen er binnenkort voor zorgen dat er spectaculaire verschijnselen
van bovennatuurlijke aard aan de hemel te zien zullen zijn. De geesten van
duivelen zullen uitgaan naar de koningen der aarde en naar de gehele wereld om
hen te misleiden en hen over te halen zich achter Satan te scharen in zijn laatste
strijd tegen Gods heerschappij. Satans medewerkers zullen zowel de
machthebbers als hun onderdanen misleiden. Sommige mensen zullen zich voor
Christus uitgeven, en de titel en aanbidding die alleen de Verlosser der wereld
toekomen voor zich opeisen. Ze zullen wonderbaarlijke genezingen verrichten
en zullen beweren dat ze openbaringen uit de hemel hebben ontvangen die
indruisen tegen de leer van de Bijbel.
Dit grote drama van bedrog zal zijn hoogtepunt bereiken wanneer Satan zelf zich
voor Christus uitgeeft. De gemeente kijkt al heel lang uit naar de wederkomst
van Christus als de vervulling van haar zalige hoop. De grote bedrieger zal het
doen voorkomen alsof Christus inderdaad is teruggekomen. In verschillende
delen van de wereld zal Satan zich aan de mensen tonen als een betoverend
wezen met een verblindende glans, een wezen dat min of meer beantwoordt aan
de beschrijving van de Zoon van God, door Johannes in de Openbaring gegeven.
(Openbaring 1:13-15). Zijn heerlijkheid overtreft alles wat stervelingen ooit
hebben gezien. Overal weerklinkt de triomfkreet Christus is gekomen! Christus
is gekomen! De mensen werpen zich in aanbidding voor hem neer, terwijl hij
zijn handen opheft en hen zegent zoals Christus zijn discipelen zegende toen Hij
op aarde was. Zijn stem is zacht en beheerst. Hij is vriendelijk en sympathiek en
verkondigt enkele van de verheven waarheden die Christus ook verkondigde. Hij
geneest de zieken. Maar dan zal deze valse Christus beweren dat hij de sabbat
heeft vervangen door de zondag. Hij geeft aan iedereen het bevel dat ze de dag
moeten heiligen die hij gezegend heeft. Hij zegt dat zij die volharden in het
vieren van de zevende dag hem verwerpen omdat ze niet willen luisteren naar
zijn engelen die hij met licht en waarheid naar hen gezonden heeft. Dit is het

grootste, alles overtreffende bedrog. Zoals de Samaritanen die door Simon de
tovenaar werden bedrogen, wordt de massa, van klein tot groot, ook door deze
toverkracht misleid en zegt: Deze is wat genoemd wordt de grote kracht Gods
(Handelingen 8:10).
Maar Gods volk zal het bedrog inzien. De leer van deze valse Christus is in strijd
met de Bijbel. Hij spreekt zijn zegen uit over de aanbidders van het beest en zijn
beeld. Dat zijn nu precies die mensen over wie Gods gramschap ongemengd zal
worden uitgestort volgens de Bijbel.
Bovendien kan Satan de manier waarop Christus zal terugkomen niet nabootsen.
De Heiland heeft zijn volk tegen deze misleiding gewaarschuwd. Hij heeft
duidelijk voorzegd hoe Hij zal wederkomen.
Er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen
en wonderen doen, zodat zij, ware het mogelijk, ook de uitverkorenen zouden
verleiden...
Indien men dan tot u zegt: Zie, Hij is in de woestijn, gaat er niet heen; zie, Hij is
in de binnenkamer, gelooft het niet. Want gelijk de bliksem komt van het oosten
en licht tot het westen, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn (Mattheüs
24:24-27,31; 25:31; Openbaring 1:7; 1 Tessalonicenzen 4:16,17). Deze
wederkomst kan onmogelijk worden nagebootst. Overal zal men weten wanneer
dit gebeurt. De hele wereld zal het zien.
Alleen zij die de Bijbel grondig hebben bestudeerd en de waarheid liefhebben
zullen ontkomen aan deze machtige verleiding, die de wereld betovert. Aan de
hand van de uitspraken van de Bijbel zullen zij de bedrieger ontmaskeren. Ze
zullen zware beproevingen moeten doorstaan.
De beproeving zal aantonen wie de ware christenen zijn. Is ons geloof in Gods
Woord al zo onwankelbaar dat we niet zullen toegeven aan hetgeen we met onze
zintuigen waarnemen? Zullen we ons in deze crisis houden aan de Bijbel en de
Bijbel alléén?
Satan zal, als hij dat enigszins kan, ervoor zorgen dat we ons niet voorbereiden
om in die tijd stand te houden. Hij zal alles zo leiden dat we overal op onze weg
hindernissen tegenkomen. Hij zal ons vastketenen aan onze aardse bezittingen.
Hij zal ons zware lasten opleggen, zodat we volledig in beslag worden genomen

door de zorgen van dit leven waardoor de dag der beproeving ons als een dief
overvalt. Wanneer de verschillende regeringen in de christelijke landen het bevel
hebben uitgevaardigd tegen hen die de geboden bewaren, en de overheid haar
bescherming heeft ingetrokken, zodat ze worden overgeleverd aan de mensen die
hen willen doden, zullen Gods kinderen uit de steden en dorpen vluchten en in
groepen gaan samenwonen in de meest afgelegen en verlaten plaatsen. De
bergen zullen voor velen een toevluchtsoord zijn. Ze zullen, zoals de christenen
in de dalen van Piémont, van de bergen hun heiligdom maken en God danken
voor de rotsvestingen (Jesaja 33:16).
Maar velen uit alle volken en klassen, hoog en laag, rijk en arm, zwart en blank,
zullen worden overgeleverd aan de onrechtvaardigste en wreedste slavernij.
Gods kinderen zullen zware tijden beleven. Ze zullen in boeien worden
geslagen, worden opgesloten in gevangenissen, ter dood worden veroordeeld.
Sommigen schijnen overgeleverd te zijn om van honger te sterven in donkere,
smerige cellen. Niemand zal aandacht schenken aan hun geroep. Niemand zal
hen helpen.
Zal God zijn kinderen in die beproevingen vergeten? Vergat Hij de trouwe
Noach toen Hij de wereld van vóór de zondvloed verwoestte? Vergat Hij Lot
toen het vuur uit de hemel neerdaalde om de steden van de vlakte te vernietigen?
Vergat Hij Jozef toen hij woonde temidden van de afgodendienaars van Egypte?
Vergat Hij Elia toen de eed van Izebel hem bedreigde met het lot van de
Baälpriesters? Vergat Hij Jeremia in zijn donkere put? Vergat Hij de drie
jongelingen in de vurige oven? Of Daniël in de leeuwenkuil?
Maar Sion zegt: De Here heeft mij verlaten en de Here heeft mij vergeten. Kan
ook een vrouw haar zuigeling vergeten, dat zij zich niet ontfermen zou over het
kind van haar schoot? Al zouden zij die vergeten, toch vergeet Ik u niet. Zie, Ik
heb u in mijn handpalmen gegrift (Jesaja 49:14-16). De Here der heerscharen
heeft gezegd: Wie u aanraakt, raakt mijn oogappel aan (Zacharia 2:8).
Ook al werpen hun vijanden hen in de gevangenis, de gevangenismuren zijn niet
dik genoeg om het contact tussen hen en Christus te verbreken. Hij die al hun
zwakheden kent, die al hun beproevingen kent, staat boven alle aardse machten.
Ze zullen door engelen worden bezocht in hun eenzame cellen en zij zullen hen
licht en vrede uit de hemel brengen. De gevangenis zal als een paleis zijn, want
het is de verblijfplaats van hen die rijk zijn in het geloof.

De sombere muren zullen met een hemels licht worden beschenen zoals toen
Paulus en Silas in de nacht gebeden tot God richtten en lofliederen zongen in de
gevangenis te Filippi.
Gods oordelen zullen komen over hen die zijn volk willen verdrukken en doden.
De goddelozen volharden in hun overtreding omdat God geduldig is, maar ze
zullen zwaar gestraft worden omdat de straf zó lang is uitgesteld.
Want de HERE zal opstaan, zoals op de berg Perasim; Hij zal in beweging
komen, zoals in het dal bij Gibeon, om zijn werk te doen - vreemd zal zijn werk
zijn; en om zijn daad te verrichten - ongewoon zal zijn daad zijn (Jesaja 28:21).
Het voltrekken van die straf is voor onze barmhartige God een vreemde daad. Zo
waar Ik leef, luidt het woord van de Here HERE, Ik heb geen behagen in de
dood van de goddeloze (Ezechiël 33:11). De Here is barmhartig en genadig,
lankmoedig, groot van goedertierenheid en trouw ... Hij vergeeft overtreding,
ongerechtigheid en zonde. Maar de schuldige houdt Hij zeker niet onschuldig.
De HERE is lankmoedig, doch groot van kracht, en de HERE laat geenszins
ongestraft (Exodus 34:6,7; Nahum 1:3).
Door zware, maar rechtvaardige straffen zal God het gezag van zijn overtreden
wet herstellen. Dat de straf die de overtreders te wachten staat zwaar zal zijn,
blijkt uit het feit dat God het vonnis met tegenzin zal voltrekken. De mensen die
Hij zó lang heeft geduld en die Hij pas zal straffen wanneer ze de maat van hun
ongerechtigheid vol hebben gemaakt, zullen tenslotte de beker van de gramschap
Gods ongemengd moeten drinken.
Wanneer het middelaarschap van Christus in het hemelse heiligdom ten einde is,
zal de ongemengde gramschap van God over allen die het beest en zijn beeld
aanbidden en zijn merkteken ontvangen (Openbaring 14:9,10), worden
uitgestort. De plagen die over Egypte kwamen toen God Israël zou verlossen,
waren van dezelfde aard als de nog verschrikkelijkere en algemenere oordelen
die de wereld kort vóór de uiteindelijke verlossing van Gods volk zullen treffen.
De ziener van Patmos zegt in zijn beschrijving van deze vreselijke plagen: Er
kwam een boos en kwaadaardig gezwel aan de mensen, die het merkteken van
het beest hadden en die zijn beeld aanbaden. En de zee, werd als bloed van een
dode, en alle levende wezens, die in de zee waren, stierven. En de rivieren en
waterbronnen ... werden bloed.

Hoe verschrikkelijk deze plagen ook zijn, Gods vonnis is rechtvaardig. De engel
Gods roept uit: Rechtvaardig zijt Gij ... dat Gij dit oordeel hebt geveld. Omdat
zij het bloed der heiligen en der profeten vergoten hebben, hebt Gij hun ook
bloed te drinken gegeven; zij hebben het verdiend! (Openbaring 16:2-6). Ze
hebben Gods volk ter dood veroordeeld en hebben door hun vonnis evenzeer de
schuld van hun bloed op zich geladen als wanneer ze het met eigen handen
hadden vergoten. Jezus verklaarde de Joden van zijn tijd ook schuldig aan al het
bloed van de heiligen dat vergoten was sinds de dagen van Abel, want de Joden
waren met dezelfde geest bezield en wilden dezelfde misdaden plegen als de
moordenaars van de profeten.
Bij de volgende plaag worden de mensen door de zon verschroeid. En de mensen
werden verzengd door de grote hitte (vers 8,9). De profeten beschrijven de
toestand van de aarde in die verschrikkelijke tijd met de volgende woorden:
Verwoest is het veld; de aardbodem treurt ... want de oogst van het veld is
verloren gegaan ... alle bomen des velds zijn verdord. Voorwaar, de blijdschap is
beschaamd van de mensenkinderen weggevlucht.
Verschrompeld zijn de zaadkorrels onder haar aardkluiten; verwoest zijn de
voorraadschuren ... Hoe kreunt het vee! De runderkudden dolen rond, want er is
voor hen geen weide ... de waterbeken zijn uitgedroogd en een vuur heeft de
weiden der woestijn verteerd. De tempelzangen worden tot weeklacht op die
dag, luidt het woord van de Here HERE. Talrijk zijn de lijken! Allerwegen werpt
Hij ze neder! Stil! (Joël 1:10-12,17-20; Amos 8:3). Deze plagen zijn niet
algemeen, want anders zouden alle bewoners van de aarde volledig worden
uitgeroeid. Toch zijn het de vreselijkste plagen die de mensen ooit hebben
meegemaakt. Alle oordelen die de mensheid hebben getroffen vóór het afsluiten
van de genadetijd waren gemengd met Gods genade. Het verzoenend bloed van
Christus beschermde de zondaar tegen de volle maat van zijn straf, maar bij het
eindoordeel wordt de gramschap ongemengd uitgestort.
Op die dag zullen talloze mensen verlangend uitzien naar Gods genade, die ze zo
lang hebben veracht. Zie, de dagen komen, luidt het woord van de Here HERE,
dat Ik een honger in het land zal zenden - geen honger naar brood, en geen dorst
naar water, maar om de woorden des HEREN te horen. Dan zullen zij zwerven
van zee tot zee, en van het noorden naar het oosten zullen zij dolen, om te
zoeken naar het woord des HEREN; maar vinden zullen zij het niet (Amos
8:11,12).

Gods volk zal ook moeten lijden, maar hoewel ze worden vervolgd en verdrukt,
ontbering en honger lijden, zal God hen niet laten omkomen. De God die voor
Elia zorgde, zal geen van zijn offervaardige kinderen in de steek laten. Hij die de
haren op hun hoofd telt, zal voor hen zorgen en ze zullen ondanks de
hongersnood genoeg te eten hebben. Terwijl de ongelovigen van honger
omkomen en door epidemieën sterven, zullen engelen de rechtvaardigen
beschermen en ook in hun behoeften voorzien. De belofte aan degenen die in
gerechtigheid wandelen luidt: Zijn brood is gewis, zijn water verzekerd.
De ellendigen en de armen zoeken naar water, maar het is er niet, hun tong
verdroogt van dorst; Ik, de HERE, zal hen verhoren; Ik, de God van Israël, zal
hen niet verlaten (Jesaja 33:15,16; 41:17).
Al zou de vijgenboom niet bloeien, en er geen opbrengst aan de wijnstokken
zijn, de vrucht van de olijfboom teleurstellen; al zouden de akkers geen spijs
opleveren, de schapen uit de kooi verdreven zijn en er geen runderen in de
stallingen zijn, nochtans zal ik juichen in de HERE, jubelen in de God van mijn
heil (Habakuk 3:17,18).
De HERE is uw Bewaarder, de HERE is uw schaduw aan uw rechterhand. De
zon zal u des daags niet steken, noch de maan des nachts. De HERE zal u
bewaren voor alle kwaad, Hij zal uw ziel bewaren. Want Hij is het, die u redt van
de strik des vogelvangers, van de verderfelijke pest. Met zijn vlerken beschermt
Hij u, en onder zijn vleugelen vindt gij een toevlucht; zijn trouw is schild en
pantser. Gij hebt niet te vrezen voor de verschrikking van de nacht, voor de pijl,
die des daags vliegt; voor de pest, die in het duister rondwaart, voor het verderf,
dat op de middag vernielt.
Al vallen er duizend aan uw zijde, en tienduizend aan uw rechterhand, tot u zal
het niet genaken; slechts zult gij het met uw ogen aanschouwen, en de
vergelding aan de goddelozen zien. Want Gij, o HERE, zijt mijn toevlucht. De
allerhoogste hebt gij tot uw schutse gesteld; geen onheil zal u treffen, en geen
plaag zal uw tent naderen (Psalm 121:5-7; 91:3-10). Toch zullen de mensen
denken dat Gods kinderen, zoals de martelaren vóór hen, spoedig hun getuigenis
met hun bloed zullen moeten bezegelen. Zijzelf zullen vrezen dat de Here hen in
de steek heeft gelaten en hen heeft overgeleverd aan hun vijanden. Het is een tijd
van vreselijke angst. Dag en nacht smeken zij God om hen te verlossen.

De goddelozen verheugen zich en vragen spottend: Hoe staat het nu met jullie
geloof? Waarom verlost God jullie niet uit onze handen; jullie zijn toch zijn
kinderen? Maar zij die op hun verlossing wachten, zullen zich Jezus kruisiging
op Golgotha herinneren, toen de overpriesters en oudsten ook spottend
opmerkten: Anderen heeft Hij gered, Zichzelf kan Hij niet redden. Hij is Israëls
Koning; laat Hij nu van het kruis afkomen en wij zullen aan hem geloven
(Matteüs 27:42). Allen zullen zoals Jakob met God worstelen. Hun gezicht is
bleek en het drukt hun innerlijke strijd uit. En toch blijven ze vurig bidden.
Als de mensen alles konden zien, zouden ze groepen machtige engelen
waarnemen die als wachters zijn opgesteld rondom hen die het woord van
Christus lijdzaamheid hebben bewaard. De engelen hebben vol medelijden hun
wanhoop gezien en hun gebeden gehoord. Ze wachten op het bevel van hun
Leider om hen uit hun gevaarlijke positie te bevrijden. Ze moeten echter nog
even geduld hebben. Gods kinderen moeten de beker van Christus drinken en
met zijn doop gedoopt worden. Deze vertraging, die hun zo zwaar valt, is het
beste antwoord op hun gebeden.
Wanneer ze vol vertrouwen wachten op Gods tussenkomst moeten ze geloof,
hoop en geduld hebben. Dit is juist een van de ernstige gebreken in hun
geestelijk leven geweest. Ter wille van de uitverkorenen zal de tijd der
benauwdheid worden ingekort. Zal God dan zijn uitverkorenen geen recht
verschaffen, die dag en nacht tot Hem roepen... Ik zeg u, dat Hij hun spoedig
recht zal verschaffen (Lucas 18:7,8). Het einde zal er vlugger zijn dan men wel
denkt. Het koren zal in Gods schuur bijeengebracht worden en het onkruid zal in
bossen gebonden en verbrand worden.
De hemelse wachters volgen hun bevel stipt op en blijven waakzaam. Een
algemeen decreet zal het tijdstip bepalen wanneer zij die de geboden bewaren ter
dood mogen worden gebracht, maar hun vijanden zullen in enkele gevallen hun
tijd gewoon niet kunnen afwachten en zullen proberen hen nog vóór de
vastgestelde tijd van het leven te beroven. Maar niemand zal de machtige
wachters, die rondom elke trouwe volgeling van Christus zijn opgesteld, kunnen
passeren. Sommigen worden aangevallen wanneer ze uit de steden en dorpen
vluchten, maar de zwaarden die tegen hen worden opgeheven, zullen breken en
als stro op de grond vallen. Anderen zullen worden beschermd door engelen die
de gedaante van soldaten hebben aangenomen. God heeft door de eeuwen heen
heilige engelen uitgezonden om zijn volk te helpen en te bevrijden. Hemelse
wezens hebben een actieve rol gespeeld in het leven van de mensen. Ze zijn

verschenen in gewaden die schitterden als de bliksem. Ze zijn als reizigers
verkleed tot de mensen gekomen. Engelen zijn in menselijke gedaante aan
godsmannen verschenen. Ze hebben op de middag onder eikenbomen gerust. Ze
hebben bij mensen gelogeerd. Ze hebben reizigers s nachts de weg gewezen. Ze
hebben met eigen handen het vuur op het altaar ontstoken. Ze hebben de deuren
van gevangenissen geopend en Gods boodschappers in vrijheid gesteld. Ze zijn
in volledige hemelse wapenrusting de steen van Christus graf komen wegrollen.
Engelen zijn vaak in de gedaante van mensen op vergaderingen aan de gelovigen
verschenen en ze bezoeken de bijeenkomsten van de ongelovigen - zoals toen ze
naar Sodom gingen - om hun daden op te tekenen en om vast te stellen of ze de
grenzen van Gods geduld hebben overschreden. De Here is barmhartig; ter wille
van enkelen die Hem oprecht dienen, houdt Hij de rampen tegen en laat Hij de
grote massa nog wat met rust. De zondaren beseffen niet dat ze hun leven te
danken hebben aan die paar gelovigen die ze zo graag bespotten en verdrukken.
Hoewel de leiders van deze wereld er zich niet van bewust waren, hebben
engelen vaak op hun vergaderingen gesproken. De mensen hebben naar hen
gekeken, hebben naar hun waarschuwingen geluisterd, hebben zich tegen hun
voorstellen verzet, hebben de spot gedreven met hun adviezen en hebben hen
mishandeld. In raadzalen en rechtbanken hebben deze hemelse boodschappers
blijk gegeven van een grondige historische kennis. Ze hebben laten zien dat ze
de zaak van de verdrukten beter konden verdedigen dan de knapste en
welsprekendste advocaten. Ze hebben plannen en komplotten verijdeld die Gods
werk ernstig zouden vertragen en veel leed over Gods volk zouden hebben
gebracht. In tijden van gevaar en nood legert de Engel des HEREN Zich rondom
wie Hem vrezen, en redt hen (Psalm 34:8).
Gods kinderen zien verlangend uit naar de komst van hun Koning. Wanneer men
de wachters vraagt: Wat is er van de nacht?, antwoorden ze zonder enige
aarzeling: Morgen komt, maar ook nacht (Jesaja 21:11,12). De morgen gloort
boven de bergtoppen. Binnenkort wordt zijn heerlijkheid geopenbaard en weldra
gaat de zon der gerechtigheid op. Zowel de morgen als de nacht zullen spoedig
aanbreken: voor de verlosten, het begin van de eeuwigheid; voor de
ongelovigen, het begin van de eeuwige nacht.
Wanneer Gods strijders tot hun hemelse Vader bidden, zal het zijn alsof de sluier
die hen van het onzichtbare scheidt bijna helemaal is weggeschoven. De hemel
zal stralen door het morgenrood van de eeuwige dag en de woorden: Blijf

getrouw. Uw verlossing is nabij klinken als het lied van de engelen. Christus, de
almachtige Overwinnaar, reikt zijn vermoeide strijders een kroon van
onsterfelijke heerlijkheid. Uit de open poorten klinkt zijn stem: Zie, Ik ben met
u. Wees niet bevreesd. Ik ken uw zorgen. Ik heb uw lijden gedragen. Gij strijdt
tegen geduchte tegenstanders. Ik heb de strijd voor u gestreden en in mijn naam
zijt gij meer dan overwinnaars. Onze liefdevolle Verlosser zal ons helpen
wanneer wij zijn hulp hard nodig hebben. Hij is ons voorgegaan op de weg naar
de hemel. Elke doorn die onze voeten pijn heeft gedaan, heeft ook Hem
verwond, elk kruis dat wij hebben moeten dragen, heeft Hij voor ons gedragen.
God laat de strijd toe om ons voor te bereiden op de vrede. De tijd der
benauwdheid zal een vreselijke beproeving zijn voor Gods volk, maar voor alle
gelovigen zal dan ook de tijd zijn aangebroken om vol vertrouwen uit te kijken
naar de vervulling van Gods beloften.
De vrijgekochten des HEREN zullen wederkeren en met gejubel in Sion komen;
eeuwige vreugde zal op hun hoofd wezen, blijdschap en vreugde zullen zij
verwerven, kommer en gezucht zullen wegvluchten. Ik, Ik ben het, die u troost.
Wie zijt gij, dat gij bevreesd zijt voor een sterfelijk mens, voor een mensenkind,
dat als gras wordt weggeworpen; dat gij vergeet de HERE, uw Maker... dat gij
bestendig, de gehele dag, verschrikt zijt vanwege de grimmigheid van de
verdrukker, wanneer hij uit is op verderven? Waar is nu de grimmigheid van de
verdrukker? IJlings wordt de kromgeslotene ontboeid, hij zal niet sterven, niet in
de groeve dalen en hem zal geen brood ontbreken. Want Ik ben de HERE, uw
God, die de zee opzweep, zodat haar golven bruisen, wiens naam is HERE der
heerscharen. Ik heb mijn woorden in uw mond gelegd en met de schaduw mijner
hand heb Ik u bedekt (Jesaja 51:11-16).
Daarom, hoor toch dit, ellendige, en beschonkene, maar niet van wijn. Zo zegt
uw Here, de HERE en uw God, die de rechtszaak van zijn volk verdedigt: Zie, Ik
neem uit uw hand de beker der bedwelming; de kelk mijner grimmigheid zult gij
niet langer drinken. En Ik geef die in de hand van hen die u verdrukken, die tot u
zeiden: Werp u neer, opdat wij over u heengaan; en gij maaktet uw rug als de
aarde en als een straat voor wie daarover gingen (vers 21-23).
God heeft bij het overzien van de eeuwen zijn aandacht bepaald bij de crisis die
zijn volk zal meemaken wanneer de machten van deze aarde zich in slagorde
tegen hen zullen opstellen. Zoals de kromgeslotenen zullen ze de dood door
honger of geweld vrezen. Maar de Heilige, die de Rode Zee kliefde zodat Israël
kon doortrekken, zal zijn grote kracht tonen en ervoor zorgen dat ze in vrijheid

gesteld worden. Zij zullen Mij ten eigendom zijn, zegt de HERE der
heerscharen, op de dag die Ik bereiden zal. En Ik zal hen sparen, zoals iemand
zijn zoon spaart, die hem dient (Maleachi 3:17).
Als het bloed van Christus getrouwe getuigen op dat ogenblik werd vergoten,
zou het geen zaad zijn dat wordt uitgestrooid om een oogst voor God voor te
bereiden zoals dat wel het geval was met het bloed van de martelaren. Hun
trouw zou geen getuigenis zijn dat anderen van de waarheid kan overtuigen. Het
verharde hart heeft Gods barmhartigheid immers zó vaak verworpen dat het nu
echt te laat is. Als de rechtvaardigen nu aan hun vijanden werden overgeleverd,
zou de vorst van de duisternis weer een overwinning behalen. De dichter van de
Psalmen heeft gezegd: Want Hij bergt mij in zijn hut ten dage des kwaads, Hij
verbergt mij in het verborgene van zijn tent (Psalm 27:5).
Christus advies luidde: Kom, mijn volk, ga in uw binnenkamers, en sluit uw
deuren achter u; verberg u een korte tijd, tot de gramschap over is. Want zie, de
HERE verlaat zijn plaats om de ongerechtigheid der bewoners van de aarde aan
hen te bezoeken (Jesaja 26:20,21). De verlossing van hen die geduldig op
Christus komst hebben gewacht en die zijn opgeschreven in het boek des levens
zal een buitengewone gebeurtenis zijn.

40 - Gods volk verlost
Wanneer zij die Gods wet onderhouden niet meer door menselijke wetten
worden beschermd, zullen er in verschillende landen tegelijkertijd acties op touw
worden gezet om hen te doden. Wanneer de in het decreet bepaalde tijd begint te
naderen, zullen de mensen allerlei plannen maken om de gehate sekte uit te
roeien. Ze zullen besluiten om hen in één nacht de genadeslag toe te brengen, om
voor altijd hun vermanende stem tot zwijgen te brengen.
Gods volgelingen zitten in de gevangenis of houden zich schuil op verlaten
plaatsen in bossen en bergen. Ze bidden God nog altijd om hen te beschermen.
Intussen zijn er overal gewapende benden die worden opgehitst door groepen
boze engelen die zich voorbereiden om hun moordplannen uit te voeren.
Maar juist in deze kritieke ogenblikken zal de God van Israël ingrijpen om zijn
uitverkorenen te verlossen. God zegt in dit verband: Bij u zullen liederen klinken
als in de nacht, waarin men zich wijdt voor een feest, en zal er vreugde des
harten zijn als van iemand die voortschrijdt... om te komen op de berg des
HEREN, tot de Rots van Israël. Dan zal de HERE zijn machtige stem doen horen
en zal Hij doen zien het neerkomen van zijn arm in grimmige toorn: een
verterende vuurvlam, overstroming, stortbui en hagelstenen (Jesaja 30:29,30).
Grote groepen mensen met duistere plannen staan klaar om zich op hun prooi te
werpen. Ze juichen, spotten en vloeken. Dan zal een dichte duisternis, nog
zwarter dan de nacht, de aarde bedekken. Een regenboog die de heerlijkheid van
Gods troon weerspiegelt, zal dan de hemel omspannen. Het is alsof elke groep
biddende gelovigen ook door deze regenboog wordt omringd. De woedende
horden kunnen plots niet verder. Ze spotten niet meer. Ze denken niet meer aan
de mensen die ze wilden vermoorden. Met angstige voorgevoelens kijken ze
naar het teken van Gods verbond. Ze zouden zich wel willen verbergen voor zijn
verblindende helderheid.
Gods volk hoort dan een heldere, welluidende stem, die zegt: Kijk naar omhoog!
Wanneer ze hun ogen opslaan, zien ze de boog der belofte. De zwarte, dreigende
wolken die de hemel bedekten, zijn intussen weggedreven. Zoals Stefanus slaan
ze de ogen ten hemel en zien de heerlijkheid Gods, en Jezus zittende op zijn
troon. Op zijn goddelijk lichaam zien ze de tekenen van zijn vernedering en uit

zijn mond horen ze het verzoek dat tot zijn Vader en de heilige engelen wordt
gericht: Ik wil, dat, waar Ik ben, ook zij bij Mij zijn (Johannes 17:24).
Weer zegt een welluidende stem triomfantelijk: Zij komen! Zij komen! Heilig,
onschuldig en onbevlekt. Zij hebben het woord van mijn lijdzaamheid bewaard.
Zij zullen onder de engelen leven. En de bleke, bevende lippen van hen die het
geloof hebben behouden, uiten een overwinningskreet. Te middernacht toont
God zijn sterkte om zijn volk te verlossen. De zon komt op en schijnt met al haar
kracht. Tekenen en wonderen volgen elkaar snel op. De ongelovigen volgen de
gebeurtenissen met verbazing en ontzetting, terwijl de rechtvaardigen met
plechtige blijdschap kijken naar de tekenen van hun verlossing. Het is alsof heel
de natuur uit haar evenwicht is geslagen. Het water stroomt niet meer. Zware,
donkere wolken verschijnen aan de hemel en botsen tegen elkaar. In het midden
van de dreigende hemel is een lichtende plek van onbeschrijfelijke schoonheid.
Vandaar weerklinkt de stem van God als het geluid van vele wateren. Hij zegt:
Het is geschied (Openbaring 16:17).
Die stem doet de hemel en de aarde beven. En er geschiedde een grote
aardbeving, zo groot als er geen geweest is, sedert een mens op de aarde was: zó
hevig was deze aardbeving, zó groot (vers 17,18). De hemel schijnt zich te
openen en weer te sluiten. Het is alsof de heerlijkheid van Gods troon er
doorheen schittert. De bergen bewegen als strohalmen in de wind en grote
rotsblokken worden naar alle kanten geslingerd. Men hoort een geloei als van
een opkomende storm en het geraas van een orkaan als de stemmen van
demonen die zijn uitgegaan om te vernietigen. De zee wordt opgezweept. De
gehele aarde gaat op en neer als de golven van de zee. De aardkorst scheurt
open. Het is alsof de aarde op instorten staat. Bergketens zinken weg. Bewoonde
eilanden verdwijnen in de diepte. De zeehavens die even goddeloos zijn als
Sodom, worden door de woeste wateren verzwolgen. Het grote Babylon wordt
voor God in gedachtenis gebracht, om daaraan de beker met de wijn van de
gramschap zijns toorns te geven. Grote hagelstenen, een talent zwaar, richten
grote verwoestingen aan. (vers 19,21).
De hoogmoedigste steden van de aarde worden met de grond gelijk gemaakt. De
prachtige paleizen waaraan de groten der aarde hun rijkdom hebben verspild om
zichzelf te verheerlijken, storten voor hun ogen ineen. Gevangenismuren
scheuren en Gods kinderen die om hun geloof in boeien waren geslagen, worden
in vrijheid gesteld.

De graven worden geopend en velen van hen die slapen in het stof der aarde,
zullen ontwaken, dezen tot eeuwig leven en genen tot versmading, tot eeuwig
afgrijzen (Daniël 12:2). Alle doden die tijdens hun leven geloofden in de
boodschap van de derde engel verrijzen met een verheerlijkt lichaam uit het graf
om Gods vredesverbond met hen die zijn wet hebben onderhouden te horen
afkondigen. Ook zij, die Hem hebben doorstoken (Openbaring 1:7), zij die
Christus in zijn doodsstrijd hebben bespot en zij die de felste tegenstanders
waren van zijn waarheid en zijn volk, worden opgewekt om Hem in zijn
heerlijkheid te zien. Ze zien dan ook welke eer de getrouwen en gehoorzamen te
beurt valt.
Er zijn nog steeds zware wolken aan de hemel, maar toch breekt de zon af en toe
door; het is alsof men het wrekende oog van God kan zien. Felle
bliksemschichten tekenen zich grillig af tegen de hemel. De aarde schijnt bedekt
te zijn door een vuurgloed.
Boven het verschrikkelijke gebulder van de donder verkondigen geheimzinnige
en angstaanjagende stemmen de ondergang van de ongelovigen. Niet iedereen
begrijpt de woorden, maar de dwaalleraren weten wel waar het om gaat. Zij die
even voordien nog zó onbezorgd, trots en uitdagend waren en zich zo
verheugden over de wreedheid tegenover de mensen die Gods geboden bewaren,
zijn nu ten prooi aan angst en ontzetting. Hun geroep stijgt boven het woeden
der elementen uit. Deze demonen erkennen de godheid van Christus en beven
voor zijn macht, terwijl de mensen om genade smeken en zich van verschrikking
in het stof werpen. De profeten van het Oude Testament hadden de dag des
Heren in heilige visioenen aanschouwd: Jammert, want de dag des HEREN is
nabij; hij komt als een verwoesting van de Almachtige (Jesaja 13:6). Ga in de
rotskloven en verberg u in de grond voor de verschrikking des HEREN en voor
de luister zijner majesteit. De verwaten ogen der mensen worden vernederd en
de trots der mannen wordt neergebogen en de HERE alleen is te dien dage
verheven. Want er is een dag van de HERE der heerscharen tegen al wat
hoogmoedig is en trots en tegen al wat zich verheft, opdat het vernederd worde.
Te dien dage zal de mens zijn zilveren en gouden afgoden, die hij zich gemaakt
had om zich daarvoor neer te buigen, voor de ratten en de vleermuizen werpen,
bij zijn vlucht in de rotsholten en in de bergspleten vanwege de verschrikking
des HEREN en de luister zijner majesteit, wanneer Hij opstaat om de aarde te
verschrikken (Jesaja 2:10-12,20,21).

Door een spleet in de wolken schittert een ster, die door het contrast met de
duisternis wel vier keer helderder schijnt. Ze is het teken van hoop en vreugde
voor de gelovigen, maar tegelijkertijd het teken van verschrikking en gramschap
voor de overtreders van Gods wet. Zij die alles voor Christus hebben opgeofferd,
voelen zich nu veilig en geborgen in het binnenste van de tent des HEREN. Ze
zijn op de proef gesteld en hebben ten aanschouwen van de wereld en van de
mensen die de waarheid verachtten hun trouw bewezen aan Hem die voor hen
gestorven is. Zij die zelfs in het aanschijn van de dood zuiver zijn gebleven,
hebben een ingrijpende verandering ondergaan. Ze zijn plotseling verlost van de
wrede, verschrikkelijke tirannie van mensen die des duivels waren geworden.
Hun gezichten waarop tot voor kort nog de angst te lezen stond, stralen nu van
verwondering, geloof en liefde. Ze verheffen hun stem in een overwinningslied:
God is ons een toevlucht en sterkte, ten zeerste bevonden een hulp in
benauwdheden. Daarom zullen wij niet vrezen, al verplaatste zich de aarde, al
wankelden de bergen in het hart van de zee. Laat bruisen, laat schuimen haar
wateren, laat de bergen beven door haar onstuimigheid (Psalm 46:2-4).
Terwijl deze woorden, die hun onwankelbaar vertrouwen uitdrukken, tot God
opstijgen, gaan de wolken uit elkaar en worden de sterren aan de hemel
zichtbaar. Ze zijn onbeschrijfelijk mooi in vergelijking met de zwarte, dreigende
wolken aan weerskanten. De luister van de hemelse stad straalt uit de geopende
poorten. Dan verschijnt er aan de hemel een hand die twee toegevouwen stenen
tafelen vasthoudt. Hierover zegt de profeet: Daar verkondigt de hemel zijn
gerechtigheid, want God is rechter (Psalm 50:6).
Deze heilige wet, de uitdrukking van Gods rechtvaardigheid die te midden van
donder en bliksem op de berg Sinaï werd afgekondigd als de enige levensgids,
wordt nu aan de mensen voorgehouden als de enige rechtsnorm in het oordeel.
De hand slaat de tafelen open. Dan ziet men de geboden van de Decaloog, met
een vurige pen geschreven. De woorden zijn zó duidelijk dat iedereen ze kan
lezen. Het geheugen van iedereen is alert, de duisternis van bijgeloof en ketterij
wordt uit elke geest gebannen en Gods Tien Woorden - beknopt, allesomvattend
en gezaghebbend - worden aan alle mensen voorgehouden. De ontzetting en
wanhoop van hen die Gods heilige geboden hebben overtreden is
onbeschrijfelijk. God heeft hun zijn wet gegeven, zij hebben de kans gehad hun
karakter daaraan te toetsen en hun gebreken te ontdekken, toen ze nog tot inkeer
konden komen. Maar ze hebben de geboden verworpen om op goede voet met de
wereld te kunnen leven en hebben anderen die ook laten overtreden. Ze wilden
Gods volk dwingen zijn sabbat te ontheiligen. Nu worden ze veroordeeld door

de wet die ze hebben veracht. Ze zien met verbijstering in dat ze geen enkele
verontschuldiging kunnen aanvoeren. Ze hebben zelf gekozen wie ze wilden
dienen en aanbidden: Dan zult gij tot inkeer komen en wederom het onderscheid
zien tussen de rechtvaardige en de goddeloze; tussen wie God dient, en wie Hem
niet dient (Maleachi 3:18).
De vijanden van Gods wet - van hoog tot laag - hebben een andere opvatting
over de waarheid en over verplichtingen. Wanneer het te laat is, zullen ze inzien
dat de sabbat van het vierde gebod het zegel van de levende God is. Wanneer het
te laat is, zullen ze de ware aard van hun valse sabbat ontdekken en zullen ze tot
de vaststelling komen dat ze op zand hebben gebouwd. Het zal dan tot hen
doordringen dat ze al die tijd tegen God hebben gestreden. Kerkelijke leiders
hebben de mensen in het verderf gestort, terwijl ze beweerden dat ze hen naar de
poorten van het paradijs brachten. Pas op de dag van de afrekening zullen ze
merken welke zware verantwoordelijkheid de verkondigers van Gods Woord
dragen en welke verschrikkelijke gevolgen hun ontrouw heeft gehad. Pas in de
eeuwigheid zullen we ons een juist oordeel kunnen vormen over het verlies van
één enkele ziel. Vreselijk zal het lot zijn van hen tot wie God zal zeggen: Ga weg
van Mij, gij slechte dienstknecht!
Uit de hemel klinkt de stem van God, die de dag en het uur van Jezus komst
aankondigt en het eeuwige verbond aan zijn volk bevestigt. Zijn woorden rollen
als zware donderslagen over de aarde. Gods volk luistert, met de blik naar de
hemel gericht. Hun gelaat wordt verlicht door zijn heerlijkheid en straalt als het
gezicht van Mozes toen hij de berg Sinaï afdaalde. De ongelovigen kunnen niet
naar hen kijken. En wanneer de zegen wordt uitgesproken over hen die God
hebben geëerd door zijn sabbat te heiligen, klinkt een luide overwinningskreet.
Kort daarna verschijnt een kleine zwarte wolk in het oosten, ongeveer half zo
groot als een mensenhand. Het is de wolk die Christus omringt. Van verre is het
alsof hij in duisternis is gehuld. Gods volk weet dat dit het teken is van de Zoon
des mensen. In plechtige stilte kijken ze hoe die wolk dichterbij komt en steeds
lichter en mooier wordt tot het een grote witte wolk is. Aan de onderkant is er
een felle verterende gloed en boven de wolk zien ze de regenboog van het
verbond. Jezus komt op de wolk naar de aarde als een machtig overwinnaar. Hij
komt nu niet als een Man van smarten om vernederd te worden en te lijden, maar
als de Overwinnaar in hemel en op aarde om de levenden en de doden te
oordelen. Hij wordt genoemd Getrouw en Waarachtig, en Hij velt vonnis en
voert oorlog in gerechtigheid. En de heerscharen, die in de hemel zijn, volgden

Hem (Openbaring 19:11,14). Met hemelse lofzangen volgt de ontelbare schare
heilige engelen Hem op zijn weg. Het is alsof de hemel bedekt wordt door
duizend maal duizenden en tienduizend maal tienduizenden schitterende wezens.
Geen menselijke pen kan dit tafereel beschrijven. Geen sterfelijke geest kan zich
de luister daarvan voorstellen. Zijn majesteit bedekt de hemelen, en de aarde is
vol van zijn lof. Er is een glans als van zonlicht (Habakuk 3:3,4). Wanneer deze
levende wolk nog dichterbij komt, ziet elk oog de Levensvorst. Zijn heilig
gezicht is nu niet doorboord door de doornenkroon, maar een diadeem van
heerlijkheid rust op zijn heilig voorhoofd. De glans van zijn gezicht is feller dan
de zon op het middaguur. En Hij heeft op zijn kleed en op zijn dij geschreven de
naam: Koning der koningen en Here der heren (Openbaring 19:16).
Door zijn verschijning krijgt elk gelaat een lijkkleur. Zij die Gods genade
hebben verworpen, worden overweldigd door ontzetting en wanhoop. Verslagen
harten en knikkende knieën... en hun aller aangezicht van kleur beroofd (Jeremia
30:6; Nahum 2:10). De verlosten roepen bevend uit: Wie kan bestaan? Het
gezang van de engelen houdt op. Er volgt een angstaanjagende stilte. Dan zegt
Jezus: Mijn genade is u genoeg. Het gezicht van de verlosten klaart op en hun
hart wordt met blijdschap vervuld. De engelen beginnen weer te zingen, terwijl
ze steeds dichterbij komen.
In vlammend vuur gehuld daalt de Koning der koningen neer op de wolk. De
hemel wijkt terug als een boekrol die wordt opgerold. De aarde beeft voor Hem,
elke berg en elk eiland wordt van zijn plaats gerukt. Onze God komt en zal niet
zwijgen, vuur verteert vóór zijn aangezicht, rondom Hem stormt het geweldig.
Hij roept tot de hemel daarboven, en tot de aarde om zijn volk te richten (Psalm
50:3,4).
En de koningen der aarde en de groten en de oversten over duizend en de rijken
en de machtigen en iedere slaaf en vrije verborgen zich in de holen en de rotsen
der bergen; en zij zeiden tot de bergen en tot de rotsen: Valt op ons en verbergt
ons voor het aangezicht van Hem, die gezeten is op de troon, en voor de toorn
van het Lam; want de grote dag van hun toorn is gekomen en wie kan bestaan?
(Openbaring 6:15-17).
Er wordt niet meer gespot. Er worden geen leugens meer verspreid. Er is een
eind gekomen aan het wapengekletter, het krijgsgewoel met schoenen die
dreunend stampen en mantels in bloed gewenteld (Jesaja 9:4). Men hoort alleen
gebeden, geween en geklaag. De lippen die zoëven nog spotten roepen uit: De

grote dag van hun toorn is gekomen en wie kan bestaan? De goddelozen smeken
om te worden bedolven onder de rotsblokken van de bergen opdat ze de blik van
Hem die ze hebben veracht en verworpen niet zouden zien. Ze kennen deze stem
die doordringt tot het oor van de doden. Hoe vaak heeft deze stem hen niet
vriendelijk opgeroepen om tot inkeer te komen? Hoe vaak hebben ze haar niet
gehoord in de liefdevolle oproep van een vriend, een broeder of van de Verlosser
zelf. Ze veroordeelt de mensen die Gods genade hebben verworpen. Deze stem
heeft zó lang herhaaldelijk aangedrongen: Bekeert u, bekeert u van uw boze
wegen. Want waarom zoudt gij sterven (Ezechiël 33:11).
Was het maar de stem van een vreemde! Jezus zegt: Omdat gij weigerdet, toen Ik
riep, niemand acht gaf, toen Ik mijn hand uitstrekte, gij al mijn raadgevingen in
de wind sloegt, en mijn vermaning niet wildet (Spreuken 1:24,25). Deze stem
roept herinneringen op die zij hadden willen verdringen: waarschuwingen die ze
veracht hebben, uitnodigingen die ze hebben afgeslagen en voorrechten die ze
hebben geweigerd.
Sommigen hebben Christus bespot toen Hij vernederd werd. De ernstige
woorden die de Man van smarten uitsprak toen de hogepriester Hem bij de
levende God bezwoor, flitsen door hun geest: Doch Ik zeg u, van nu aan zult gij
de Zoon des mensen zien, gezeten aan de rechterhand der Macht en komende op
de wolken des hemels (Matteüs 26:64). Nu zien ze Hem in zijn heerlijkheid en
ze zullen Hem ook nog zien zitten aan de rechterhand der Macht.
De mensen die met Christus spotten toen Hij zei dat Hij Gods Zoon was, staan
nu sprakeloos: de hoogmoedige Herodes, die zijn koningschap niet ernstig nam
en zijn soldaten opdracht gaf Hem tot koning te kronen; de mannen die Hem met
hun onheilige handen de scharlaken mantel omdeden, de doornenkroon op zijn
hoofd zetten, Hem het riet gaven, Hem lasterden en bespotten en voor Hem op
de knieën vielen. De mannen die de Levensvorst hebben geslagen en naar Hem
hebben gespuwd, willen zijn indringende blik nu niet zien en willen op de vlucht
slaan voor de overweldigende heerlijkheid van zijn verschijning. Zij die zijn
handen en voeten hebben doorboord, en de soldaat die zijn zij heeft doorstoken,
kijken met ontzetting en gewetenswroeging naar deze tekenen.
De gebeurtenissen op Golgotha komen de priesters en leiders weer vlijmscherp
voor de geest. Bevend van angst herinneren ze zich hoe ze hun hoofd met
satanische vreugde schudden en riepen: Anderen heeft Hij gered, Zichzelf kan
Hij niet redden. Hij is Israëls Koning; laat Hij nu van het kruis afkomen en wij

zullen aan Hem geloven. Hij heeft zijn vertrouwen op God gesteld; laat die Hem
nu verlossen, indien Hij een welgevallen in Hem heeft (Mattheüs 27:42,43).
Duidelijk herinneren ze zich de gelijkenis van Christus over de onrechtvaardige
pachters die de vruchten van de wijngaard niet aan de heer wilden geven en
zowel zijn slaven als zijn zoon doodden. Ze herinneren zich ook het vonnis dat
zij zelf hebben uitgesproken: Een kwade dood zal hij (de heer van de wijngaard)
die kwaden doen sterven. Het dringt nu tot de priesters en tot de oudsten door dat
de zonde en straf van die onrechtvaardige pachters hun eigen houding en hun
eigen rechtvaardige veroordeling voorstellen. Ze slaken een angstkreet. Nog
luider dan het Kruisig Hem! Kruisig Hem!, dat weergalmde door de straten van
Jeruzalem, klinkt nu hun wanhoopskreet: Hij is de Zone Gods, de ware Messias!
Zij willen vluchten voor de Koning der koningen. Ze proberen tevergeefs een
schuilplaats te vinden in de diepe holen van de aarde, die zijn ontstaan door het
ontbranden van de elementen. In het leven van alle mensen die de waarheid
verwerpen, zijn er soms heldere momenten. Ze denken met spijt aan hun
schijnheilig leven. Hun gewetenswroeging is echter volkomen nutteloos. Maar
dit is niets vergeleken met de wroeging op de dag wanneer hun verschrikking zal
komen als een storm en hun verderf zal aansnellen als een wervelwind.
(Spreuken 1:27). Zij die Christus en zijn getrouwe volgelingen wilden doden,
zien hen nu in hun heerlijkheid. In hun angst en verschrikking horen ze de
heiligen vol blijdschap uitroepen: Zie, deze is onze God, van wie wij hoopten,
dat Hij ons zou verlossen (Jesaja 25:9).
Terwijl de aarde op haar fundamenten beeft, terwijl het bliksemt en dondert,
roept de stem van Gods Zoon de slapende heiligen uit hun graf. Hij kijkt naar
hun graven en roept terwijl Hij zijn handen ten hemel heft: Ontwaakt, ontwaakt,
gij die slaapt in het stof en staat op! Over de hele lengte en breedte van de aarde
zullen de doden zijn stem horen en zij die in Christus gestorven zijn, zullen
opstaan. De aarde zal dreunen door de voetstappen van dat zeer grote leger uit
alle volk en stam en taal en natie. Ze komen uit de gevangenis van de dood; ze
zijn bekleed met onsterfelijke heerlijkheid en roepen: Dood, waar is uw
overwinning? Dood, waar is uw prikkel? (1 Korintiërs 15:55). De verlosten die
nog in leven waren en de verrezen heiligen laten een lange, blijde triomfkreet
horen.
Allen verrijzen uit hun graf met de gestalte die ze hadden toen ze in het graf
werden gelegd. Adam is groot en indrukwekkend; hij is iets kleiner dan de Zoon
van God. Er zijn aanzienlijke verschillen tussen hem en de mensen van latere

generaties. Daaruit blijkt duidelijk dat de mensheid is gedegenereerd. Maar allen
verrijzen met de frisheid en kracht van de eeuwige jeugd. De mens werd in den
beginne naar Gods beeld geschapen. Dit had zowel betrekking op zijn karakter
als op zijn verschijningsvorm. Door de zonde is het goddelijke in de mens
ontaard en bijna geheel verdwenen.
Christus is echter gekomen om te herstellen wat verloren ging. Hij zal onze
vernederde lichamen veranderen en ze gelijkvormig maken aan zijn verheerlijkt
lichaam. Het sterfelijke, vergankelijke lichaam, ontdaan van zijn heerlijkheid en
eens bezoedeld door de zonde, wordt volmaakt, schoon en onsterfelijk. Alle
gebreken en misvormingen blijven in het graf achter. De verlosten krijgen weer
toegang tot de boom des levens in het lang geleden verloren paradijs en zullen
opgroeien tot de volle gestalte van de mensheid in haar oorspronkelijke luister.
(Maleachi 4:2). De laatste sporen van de vloek zullen worden verwijderd en
Christus trouwe volgelingen zullen verschijnen in de schoonheid van de Here
onze God om in geest en lichaam het volmaakte beeld van hun Here te
weerkaatsen. Wat een wonderbaarlijke verlossing! - Zo lang besproken en
verwacht, maar nooit ten volle begrepen.
De levende verlosten zullen in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk worden
veranderd. Bij het horen van Gods stem worden ze verheerlijkt. Ze worden dan
onsterfelijk en met de verrezen heiligen worden ze op de wolken weggevoerd, de
Here tegemoet in de lucht. Engelen zullen zijn uitverkorenen verzamelen uit de
vier windstreken, van het ene uiterste der hemelen tot het andere. Heilige
engelen brengen kleine kinderen naar hun moeder terug. Vrienden die lange tijd
door de dood waren gescheiden, worden herenigd om nooit meer uit elkaar te
gaan en varen onder het zingen van vreugdeliederen op ten hemel naar de Stad
Gods. De wolk heeft aan alle kanten vleugels en onderaan zijn er levende
wielen. Terwijl de wagen opstijgt, roepen de wielen heilig en de vleugels roepen
terwijl ze bewegen Heilig! en de engelenscharen roepen: Heilig, heilig, heilig,
Here God almachtig. En de verlosten roepen: Halleluja! Wanneer de wagen
omhoog gaat naar het nieuwe Jeruzalem.
Voordat de verlosten de Stad Gods binnengaan, geeft Christus zijn volgelingen
het overwinningsteken en het embleem van hun koninklijke waardigheid. De
schitterende gelederen staan in een open vierkant opgesteld rondom hun Koning.
Zijn gestalte steekt majestueus uit boven de heiligen en de engelen. Hij kijkt
liefdevol op hen neer. Iedereen in de ontelbare schare van verlosten kijkt naar
Hem, ieder oog ziet de heerlijkheid van Hem wiens gelaat eens zozeer misvormd

was; niet meer menselijk was zijn verschijning, en niet meer als die der
mensenkinderen zijn gestalte. Jezus plaatst de overwinningskroon met zijn
rechterhand op het hoofd van de overwinnaars. Iedereen krijgt een kroon met
zijn eigen nieuwe naam (Openbaring 2:17) en met het opschrift Heilig is de
Here.
Iedereen ontvangt een overwinningspalm en een blinkende citer. Wanneer de
leidinggevende engelen de toon aangeven, glijden de vingers over de snaren en
brengen mooie muziek met rijke, volle akkoorden ten gehore. Elk hart wordt
vervuld met een onuitsprekelijke verrukking en elke stem verheft zich in een lied
van dankbaarheid: (Aan) Hem, die ons liefheeft en ons uit onze zonden verlost
heeft door zijn bloed - en Hij heeft ons tot een koninkrijk, tot priesters voor zijn
God en Vader gemaakt - Hem zij de heerlijkheid en de kracht tot in alle
eeuwigheid! Amen (Openbaring 1:5,6).
Vóór de verloste schare ligt de Heilige Stad. Jezus maakt de paarlen poorten
wijd open en zij die de waarheid hebben bewaard gaan door de poort. Daar zien
ze het paradijs van God, waar Adam woonde toen hij nog niet had gezondigd. Ze
horen een stem, welluidender dan elke muziek die de mens ooit heeft gehoord:
Uw strijd is ten einde. Komt, gij gezegenden mijns Vaders, beërft het Koninkrijk,
dat u bereid is van de grondlegging der wereld af.
Nu wordt het gebed van Christus voor zijn discipelen, Ik wil, dat waar Ik ben,
ook zij bij Mij zijn, verhoord. Onberispelijk voor zijn heerlijkheid in grote
vreugde (Judas 24) stelt Jezus degenen die door zijn bloed zijn vrijgekocht voor
de Vader en zegt: Ziehier Ik en de kinderen, die Gij mij gegeven hebt. Die Gij
Mij gegeven hebt, heb Ik bewaard. Wat een wonder van genade en liefde! Wat
een vreugde zal het zijn wanneer de oneindige Vader zijn eigen beeld in de
verlosten zal zien, wanneer de verstoring en de vloek van de zonde er niet meer
zijn en de mens weer in harmonie met God zal leven!
Met onuitsprekelijke liefde nodigt Jezus zijn getrouwen uit om te delen in zijn
vreugde. Hij is blij omdat Hij de zielen die door zijn doodsstrijd en vernedering
zijn verlost in het Koninkrijk der heerlijkheid kan zien. De verlosten zullen in
zijn vreugde delen wanneer ze de gelovigen zien die door hun gebeden, hun
arbeid en hun liefdevolle offers voor Christus zijn gewonnen. Wanneer ze
vergaderen rondom de grote witte troon zal een grote blijdschap hun hart
vervullen als ze de verlosten zien die zij tot Christus hebben gebracht en merken
dat ook zij anderen tot Christus hebben gebracht en die op hun beurt ook weer

anderen die nu allen zijn aangekomen op deze plaats van rust, waar ze hun kroon
aan de voeten van Jezus leggen en Hem eeuwig loven. Wanneer de verlosten in
de Stad Gods worden verwelkomd, gaat er een geestdriftig gejuich op. De twee
Adams staan op het punt elkaar te ontmoeten. Gods Zoon zal onze stamvader
met open armen ontvangen. Adam is immers het wezen dat Hij schiep, het
schepsel dat tegen zijn Schepper zondigde en door wiens zonde de Verlosser de
littekens van de kruisiging draagt. Wanneer Adam deze littekens ziet, werpt hij
zich niet in de armen van Christus, maar valt in alle ootmoed voor zijn voeten
neer en zegt: Waardig, waardig is het Lam, dat geslacht is! Vol tederheid helpt de
Heiland hem bij het opstaan en nodigt hem uit weer te kijken naar het paradijs
waar hij zo lang geleden uit verdreven werd.
Na zijn verbanning uit Eden was Adams leven op aarde getekend door ellende
en verdriet. Elk verwelkt blad, elk offer dat gebracht werd, elke degeneratie in de
natuur, elke ontaarding van de mens herinnerde hem telkens weer aan zijn zonde.
Zijn geweten knaagde verschrikkelijk toen hij het kwaad zag toenemen. Wanneer
hij de mensen waarschuwde, verweten ze hem dat hij de oorzaak van de zonde
was. Geduldig en nederig droeg hij bijna duizend jaar lang de straf van de
overtreding. Hij beleed oprecht zijn zonde. Hij stelde zijn vertrouwen in de
verdiensten van de beloofde Zaligmaker en stierf in de hoop dat hij eens uit de
doden zou opstaan. Jezus heeft de fout van de mens hersteld en een eind
gemaakt aan de gevolgen van de zondeval. Dankzij Christus verzoening kan
Adam nu weer in zijn oorspronkelijke positie worden hersteld.
Met grote vreugde ziet hij de bomen waar hij vroeger zoveel genoegen aan
beleefde. Het zijn dezelfde bomen waarvan hij de vruchten plukte in de tijd toen
hij nog niet gezondigd had en gelukkig was. Hij ziet de wijnstokken die hij met
eigen hand had geleid, de bloemen waar hij vroeger met zoveel plezier voor
zorgde. Het dringt tot hem door dat dit alles werkelijk bestaat. Hij beseft dat het
paradijs inderdaad is hersteld en nu nog mooier is dan toen hij eruit werd
verbannen.
De Heiland brengt hem naar de boom des levens, plukt de mooie vruchten en
nodigt Adam uit om er ook van te eten. Hij kijkt om zich heen en ziet vele van
zijn familieleden onder de verlosten in Gods paradijs. Dan legt hij zijn
schitterende kroon aan de voeten van Jezus, werpt zich in de armen van Christus
en valt Hem om de hals. Hij laat zijn vingers glijden over de citer en het
hemelgewelf weergalmt het overwinningslied: Waardig, waardig is het Lam, dat
geslacht is en weer leeft! Adams afstammelingen zingen met hem mee. Ze

leggen hun kronen ook aan de voeten van Christus en buigen in aanbidding voor
Hem neer. De engelen, die hebben geweend toen Adam zondigde en blij waren
toen Jezus na zijn opstanding ten hemel voer en daardoor het graf ontsloot voor
allen die in zijn naam zouden geloven, zijn aanwezig bij deze hereniging. Nu
zien ze de voltooiing van het verlossingswerk en zingen een loflied. Aan de
kristallen zee vóór de troon, die door de heerlijkheid Gods schittert als glas met
vuur vermengd, staan de overwinnaars van het beest en van zijn beeld en van het
getal van zijn naam. Het Lam staat met de honderdvierenveertigduizend, die
gekocht zijn uit de mensen op de berg Sion. Ze hebben de citers Gods. Er wordt
een stem gehoord als de stem van vele wateren en als de stem van zware donder,
de stem van citerspelers, spelende op hun citers. Ze zingen een nieuw gezang
vóór de troon, een gezang dat niemand anders kan leren dan de honderd vier en
veertig duizend.
Het is het lied van Mozes en het lied van het Lam - een overwinningslied. Alleen
de honderdvierenveertigduizend kunnen dit lied aanleren, want het is een lied
over hun ervaringen. Geen enkele andere groep heeft deze ervaringen ooit
meegemaakt. Dezen zijn het, die het Lam volgen, waar Hij ook heen gaat. Ze
komen van de aarde, uit de levenden, en worden beschouwd als eerstelingen
voor God en het Lam (Openbaring 15:2,3; 14:1-5).
Dezen zijn het, die komen uit de grote verdrukking; ze hebben de tijd van grote
benauwdheid zoals er niet is geweest sinds er volken bestaan, meegemaakt. Ze
hebben de angst van de tijd van Jakobs benauwdheid doorstaan. Ze zijn zonder
Middelaar geweest tijdens de laatste uitstorting van Gods oordelen. Maar ze zijn
verlost, want zij hebben hun gewaden gewassen en wit gemaakt in het bloed des
Lams. En in hun mond is geen leugen gevonden; zij zijn onberispelijk voor God.
Daarom zijn zij voor de troon van God en zij vereren Hem dag en nacht in zijn
tempel; en Hij, die op de troon gezeten is, zal zijn tent over hen uitspreiden. Ze
hebben gezien hoe de aarde werd getroffen door hongersnoden en epidemieën en
hoe de zon de mensen met grote hitte verschroeide. Ze hebben zelf ook ellende
gekend en honger en dorst gehad. Maar zij zullen niet meer hongeren en niet
meer dorsten, ook zal de zon niet op hen vallen, noch enige hitte, want het Lam,
dat in het midden van de troon is, zal hen weiden en hen voeren naar
waterbronnen des levens; en God zal alle tranen van hun ogen afwissen
(Openbaring 7:14-17).
Door de eeuwen heen zijn Christus uitverkorenen gevormd en gedisciplineerd in
de school der beproeving. Op aarde hebben ze het smalle pad bewandeld. Ze zijn

gereinigd in het vuur van de beproeving. Ze hebben om Jezus wil tegenstand,
haat en laster verdragen. Ze hebben Hem ondanks de zware strijd gevolgd. Ze
hebben zichzelf verloochend en hebben bittere teleurstellingen gehad. Ze hebben
de zonde, haar kracht, ongerechtigheid en ellende aan den lijve ondervonden en
kijken er vol afschuw op neer. Wanneer ze beseffen dat er een oneindig offer
gebracht moest worden om de zonde uit te roeien, worden ze nederig en
dankbaar, en loven God. Dit kunnen de engelen, die nooit gevallen zijn niet
begrijpen. Zij hebben veel lief omdat hun veel vergeven is. Daar ze deel hebben
gehad aan Christus lijden, mogen ze nu delen in zijn heerlijkheid. Gods
erfgenamen komen uit zolderkamertjes, uit krotten, uit gevangenissen, van
schavotten, uit bergen en woestijnen, uit de holen van de aarde en uit de diepten
van de zee. Op aarde hadden ze geleefd onder ontbering, verdrukking en
mishandeling. Miljoenen zijn met schande beladen in het graf gedaald omdat ze
vastberaden weigerden in te gaan op de bedrieglijke eisen van Satan. Ze zijn
door menselijke rechtbanken veroordeeld als de ergste misdadigers. Maar nu
God rechter is (Psalm 50:6) worden de beslissingen van de mensen ongedaan
gemaakt. De smaad van zijn volk zal Hij van de gehele aarde verwijderen (Jesaja
25:8).
En men zal hen noemen: Het heilige Volk, de Verlosten des HEREN. God heeft
beslist om over de treurenden van Sion te beschikken, dat men hun geve
hoofdsieraad in plaats van as, vreugdeolie in plaats van rouw, een lofgewaad in
plaats van een kwijnende geest (Jesaja 62:12; 61:3). Ze zijn niet meer zwak,
ellendig, verspreid en verdrukt. Voortaan zullen ze altijd bij de Here zijn. Zij
staan vóór de troon en dragen kleren die duurder zijn dan die van de hoogst
geplaatsten op aarde. Ze zijn gekroond met diademen die mooier zijn dan die
welke ooit op het hoofd van hun vorsten op aarde zijn geplaatst.
De Koning der heerlijkheid heeft de tranen van alle gezichten gewist. Er is niets
meer dat verdriet brengt. Onder het wuiven van palmtakken zingen ze een
lofzang - helder van toon, zacht en welluidend. Iedereen zingt mee tot het lied
door het hemelgewelf weergalmt: De zaligheid is van onze God, die op de troon
gezeten is, en van het Lam! En alle hemelbewoners zingen ter ere van God:
Amen, de lof en de heerlijkheid, en de wijsheid, en de dankzegging, en de eer en
de macht en de sterkte zij onze God tot in alle eeuwigheden! Amen (Openbaring
7:10,12).
In dit leven kunnen we het prachtige onderwerp van de verlossing maar
gedeeltelijk begrijpen. We kunnen met ons eindig verstand heel diep nadenken

over de schande en de heerlijkheid, het leven en de dood, de rechtvaardigheid en
de barmhartigheid, die in het kruis samenkomen, maar zelfs met de grootste
geestelijke inspanning kunnen we de volle betekenis niet vatten.
Wij hebben maar een vaag idee van de lengte en breedte, de diepte en hoogte van
de verlossende liefde. Zelfs wanneer de verlosten zien zoals ze gezien worden en
kennen zoals ze gekend zijn, zullen ze het verlossingsplan toch niet volledig
begrijpen, want de hele eeuwigheid door zullen er steeds nieuwe waarheden
worden geopenbaard aan de onderzoekende geest. Hoewel er geen verdriet, leed
en verleidingen meer zijn en de oorzaak daarvan is uitgeschakeld, zal Gods volk
toch altijd beseffen welke prijs betaald is voor hun verlossing. Het kruis van
Christus zal voor de verlosten in alle eeuwigheid een onderwerp van studie en
lof zijn. Ze zullen de gekruisigde Christus in de verheerlijkte Christus
terugvinden. Ze zullen nooit vergeten dat Hij wiens macht de ontelbare werelden
van het heelal heeft geschapen en in stand houdt - de geliefde Zoon van God, de
Majesteit des hemels, Hij die met vreugde werd aanbeden door cherubs en serafs
- Zich vernederd heeft om de gevallen mens te verheffen. Ze zullen nooit
vergeten dat Hij de schuld en de schande van de zonde heeft gedragen, dat het
aangezicht van zijn Vader voor Hem verborgen bleef totdat de ellende van een
verloren wereld zijn hart brak en zijn leven verbrijzelde op het kruis van
Golgotha.
Het feit dat de Schepper van alle werelden, de Rechter van alle levens, zijn
heerlijkheid heeft afgelegd en Zich uit liefde voor de mens heeft vernederd, zal
altijd het heelal met verwondering vervullen en tot aanbidding aanzetten.
Wanneer de scharen van verlosten hun Verlosser zien, met de eeuwige
heerlijkheid van de Vader op zijn gezicht, wanneer ze zijn troon, die van
eeuwigheid tot eeuwigheid zal bestaan, zien en beseffen dat er geen eind zal
komen aan zijn Koninkrijk, heffen ze vol geestdrift een lied aan: Waardig,
waardig is het Lam, dat geslacht is en ons met zijn eigen dierbaar bloed heeft
vrijgekocht voor God!!
Het geheimenis van het kruis verklaart alle andere geheimenissen. Het licht dat
straalt van Golgotha toont ons de schoonheid en aantrekkelijkheid van de
eigenschappen van God die ons met vrees en angst hadden vervuld.
Barmhartigheid, tederheid en vaderliefde gaan samen met heiligheid,
rechtvaardigheid en macht. Wanneer we naar zijn hoge, verheven troon opkijken,
zien we de schoonheid van zijn karakter en begrijpen wij beter dan ooit de
betekenis van die lieflijke naam: Onze Vader.

We zullen begrijpen dat Hij die de Wijsheid is, geen beter plan voor onze
verlossing had kunnen uitwerken dan juist het offer van zijn Zoon. Dit offer
wordt gecompenseerd door de vreugde dat er voortaan vrijgekochte, heilige,
gelukkige, en onsterfelijke wezens op deze aarde zullen wonen. De afloop van
de strijd tussen de Verlosser en de machten van de duisternis maakt de verlosten
blij en zal tot in alle eeuwigheid bijdragen tot Gods heerlijkheid. De waarde van
één ziel is zó groot dat de Vader akkoord gaat met de prijs en Christus zelf is ook
tevreden wanneer Hij de resultaten van zijn grote offer ziet.

41 - De aarde verwoest
Want haar zonden hebben zich opgehoopt tot aan de hemel en God heeft aan
haar ongerechtigheid gedacht... Mengt haar het dubbele in de beker, die zij
gemengd heeft; geeft haar zoveel pijniging en rouw, als zij heerlijkheid en
weelde genoten heeft. Want zij zegt in haar hart: Ik troon als koningin, ik ben
geen weduwe en geen rouw zal ik zien. Daarom zullen haar plagen op één dag
komen: dood en rouw en hongersnood, en zij zal met vuur verbrand worden;
want sterk is de Here God, die haar geoordeeld heeft. En de koningen der aarde,
die met haar gehoereerd hebben en weelderig geweest zijn, zullen over haar
wenen en weeklagen... zeggende: Wee, wee, gij grote stad, Babylon, gij sterke
stad, want in één uur is uw oordeel gekomen! (Openbaring 18:5-10).
De kooplieden der aarde, die rijk geworden zijn uit de macht harer
weelderigheid, zullen van verre staan uit vrees voor haar pijniging, wenend en
rouw bedrijvend, en zeggende: Wee, wee die grote stad, die gehuld was in fijn
linnen, purper en scharlaken, en rijk versierd was met goud en edelgesteente en
paarlen, want in één uur is al die zo grote rijkdom verwoest! (Openbaring
18:11,3,15-17).
Deze oordelen komen over Babylon op de dag van Gods gramschap. Ze heeft de
maat van haar ongerechtigheid vol gemaakt. Haar tijd is gekomen. Ze is rijp om
aan de verwoesting te worden prijsgegeven.
Wanneer God de bevrijding van zijn volk aankondigt, worden zij die alles in de
grote strijd hebben verloren zich pijnlijk bewust van de ernst van de toestand. In
de genadetijd hebben ze zich laten verblinden door de drogredenen van Satan en
wilden hun zondig leven goedpraten. De rijken beroemden zich op hun
superioriteit. Ze hebben hun rijkdom echter verworven door de overtreding van
Gods wet.
Ze hebben de hongerigen niet gevoed, de naakten niet gekleed; ze zijn niet
rechtvaardig en barmhartig geweest. Ze wilden zichzelf verheerlijken en door
hun medemensen geëerd worden. Nu hebben ze niets meer. Ze zijn arm en
machteloos. Met ontzetting kijken ze naar de vernietiging van de afgoden die ze
in de plaats van de Schepper hebben gesteld. Ze hebben hun ziel verkocht voor
aardse goederen en plezier en hebben Gods rijkdom van de hand gewezen.

Daardoor is hun leven mislukt, hun plezier vergald en hun rijkdom verrot. De
winst van een heel leven gaat in een oogwenk in rook op. De rijken jammeren
over de vernietiging van hun prachtige huizen en over het verlies van hun goud
en hun zilver. Ze houden daar echter mee op wanneer ze tot hun schrik beseffen
dat ze samen met hun afgoden zullen worden vernietigd.
De ongelovigen hebben geen spijt omdat ze hun verplichtingen tegenover God
en hun medemensen niet zijn nagekomen, maar vinden het wel jammer dat God
de overwinnaar is. Ze hebben geen spijt over hun zonden, maar betreuren de
afloop van de strijd. Als ze de kans kregen, zouden ze geen middel onbeproefd
laten om alsnog te overwinnen.
De wereld ziet dat zij die ze heeft bespot en heeft willen uitroeien, de
epidemieën, stormen en aardbevingen ongedeerd overleven. God is voor de
overtreders van zijn wet een verterend vuur, maar voor zijn volk is Hij een
veilige schuilplaats. Predikanten die de waarheid geweld hebben aangedaan om
de mensen gunstig te stemmen, zien nu de ware aard en invloed van hun leer. Nu
blijkt dat God hen in het oog hield wanneer zij preekten, op straat liepen en met
de mensen omgingen. Bij elke gevoelsuiting, elke regel die zij schreven, elk
woord dat zij gebruikten, elke daad die een bedrieglijke zekerheid aan de
mensen gaf, strooiden zij zaad. Nu zien zij de oogst: de grote groep ellendige,
verloren zielen rondom hen.
God zegt: Zij trachten de breuk van de dochter mijns volks op het lichtst te
genezen door te zeggen: Vrede, vrede, terwijl er geen vrede is. Gij (hebt) het hart
van de rechtvaardige bedroefd (...) met leugen, terwijl Ik hem geen smart
aandeed, en de handen van de goddeloze gesterkt (...), opdat hij zich niet van
zijn boze weg zou bekeren en leven (Jeremia 8:11; Ezechiël 13:22).
Wee de herders, die de schapen welke Ik weid, verderven en verstrooien... Ik
bezoek aan u de boosheid uwer handelingen. Jammert, o herders, schreeuwt het
uit! Wentelt u in het stof, o gebieders der kudde; want voleindigd zijn uw dagen,
dat gij geslacht wordt... Dan ontvalt de herders toevlucht en de gebieders der
kudde ontkoming (Jeremia 23:1,2; 25:34,35).
Het dringt tot de predikanten en hun aanhangers door dat er iets mis was met hun
relatie tot God. Ze beseffen dat ze in opstand zijn gekomen tegen de Ontwerper
van alle goede en rechtvaardige wetten. De verwerping van Gods geboden heeft
geleid tot zeer veel kwaad, tweedracht, haat, ongerechtigheid, zodat de aarde één

groot slagveld en één grote poel van verderf is geworden. Zij die de waarheid
hebben verworpen en de dwaling hebben liefgehad zien dat nu in. Er schieten
woorden tekort om te beschrijven hoe intens de ongehoorzamen en ontrouwen
nu verlangen naar het eeuwige leven, dat ze voor altijd hebben verloren. De
mensen die door de wereld zijn bewonderd om hun talenten en hun
welsprekendheid schatten deze dingen nu op hun juiste waarde. Ze beseffen wat
ze door hun overtredingen hebben verloren en vallen aan de voeten van hen die
ze vroeger hebben bespot en veracht omdat ze God trouw zijn gebleven en geven
toe dat God hen heeft liefgehad.
De mensen geven zich rekenschap van het feit dat ze bedrogen zijn. De één
beschuldigt de ander ervan dat hij hem in het verderf heeft gestort, maar allen
zijn het er over eens dat de predikanten de grootste schuldigen zijn. Ontrouwe
predikanten hebben de mensen zoet gehouden met hun voorzeggingen. Ze
hebben hun aanhangers Gods wet met voeten laten treden en hebben ze opgehitst
om de anderen die de wet wel gehoorzaamden te vervolgen. In hun wanhoop
geven deze leiders openlijk hun bedrog toe. De woedende massa roept: Door
jullie schuld zijn wij verloren. Ze werpen zich op de valse herders. Juist de
mensen die vroeger één en al bewondering waren, zullen de vreselijkste vloeken
over hen uitspreken. Dezelfde handen die hen eens met lauweren hebben
gekroond, zullen hen willen doden. De zwaarden die voor Gods volk waren
bestemd, worden nu gebruikt om hun vijanden te vermoorden. Overal wordt er
gevochten en bloed vergoten. Krijgsrumoer verbreidt zich tot aan het einde der
aarde, want de HERE heeft een rechtsgeding met de volken. Hij houdt gericht
over al wat leeft; de goddelozen geeft Hij over aan het zwaard (Jeremia 25:31).
De grote strijd heeft zesduizend jaar geduurd. Christus en zijn hemelse
boodschappers hebben tegen de macht van de Boze gestreden om de mensen te
waarschuwen, te informeren en te redden. Iedereen heeft nu gekozen. De
ongelovigen staan helemaal aan de zijde van Satan in zijn strijd tegen God. De
tijd is nu aangebroken dat God het gezag van zijn overtreden wet herstelt. De
strijd wordt nu niet alleen tegen Satan, maar ook tegen de mensen gevoerd. De
HERE heeft een rechtsgeding met de volken. De goddelozen geeft Hij over aan
het zwaard.
Het verlossingsteken is aangebracht op de voorhoofden van hen die zuchten en
kermen over al de gruwelen die daar bedreven worden. Nu komt de verderfengel
in actie. Hij wordt in het visioen van Ezechiël voorgesteld door de mannen met
hun vernietigingswapen in de hand, aan wie het bevel wordt gegeven:
Grijsaards, jongelingen en jonge meisjes, kleine kinderen en vrouwen, moet gij

doden en verdelgen; maar niemand die het teken draagt, moogt gij aanraken; bij
mijn heiligdom moet gij beginnen. Toen begonnen zij bij de mannen, de oudsten,
die zich vóór de tempel bevonden (Ezechiël 9:1-6).
De verdelging begint bij hen die zich de geestelijke leiders van het volk noemen.
De valse wachters vallen het eerst. De verderfengel is meedogenloos. Niemand
wordt gespaard. Mannen, vrouwen, jongens, meisjes en kinderen komen allen
om.
Want zie, de HERE verlaat zijn plaats om de ongerechtigheid der bewoners van
de aarde aan hen te bezoeken; dan zal de aarde het op haar vergoten bloed aan
het licht brengen en haar verslagenen niet langer bedekken (Jesaja 26:21).
Dan zal dit de plaag zijn, waarmee de HERE alle volken zal treffen, die tegen
Jeruzalem zijn uitgerukt: Hij zal ieders vlees, terwijl hij nog op zijn voeten staat,
doen wegteren, en ieders ogen zullen wegteren in hun kassen, en ieders tong zal
wegteren in zijn mond. Ja, te dien dage zal er onder hen een grote, door de
HERE bewerkte, ontsteltenis wezen, en ieder zal de hand van een ander grijpen,
en ieders hand zal zich tegen die van een ander verheffen (Zacharia 14:12,13).
In de waanzinnige strijd, ontketend door hun eigen wilde hartstochten en door de
vreselijke uitstorting van Gods ongemengde gramschap, zullen de goddeloze
bewoners van de aarde - priesters, machthebbers, en het volk, rijk en arm, hoogen laagvallen. En zij die door de HERE geveld zijn, zullen te dien dage liggen
van het ene einde der aarde tot het andere, zij zullen niet beklaagd, noch
bijeengezameld, noch begraven worden (Jeremia 25:33). Bij de wederkomst van
Christus zullen alle ongelovigen volledig worden uitgeroeid: ze worden verteerd
door de adem van zijn mond en worden vernietigd door zijn heerlijkheid.
Christus brengt zijn volgelingen naar de stad Gods. De aarde is dan onbewoond.
Zie, de HERE ontledigt en verwoest de aarde, keert haar ondersteboven en
verstrooit haar inwoners.
De aarde wordt volkomen ontledigd en geheel leeggeroofd, want de HERE heeft
dit woord gesproken. Want de aarde is ontwijd door haar bewoners, omdat zij de
wetten hebben overtreden, de inzetting ontdoken, het eeuwig verbond verbroken.
Daarom verslindt een vloek de aarde door een gloed verteerd en blijven er
weinig stervelingen over (Jesaja 24: 1,3,5,6).
De hele aarde is verwoest. De puinhopen van de steden en dorpen die door de

aardbeving zijn getroffen, ontwortelde bomen en de grote rotsblokken die door
de zee zijn uitgespuwd of uit de aarde zijn losgescheurd, liggen over de
oppervlakte van de aarde verspreid, terwijl grote kraters de plaats aanduiden
waar de bergen van hun grondvesten zijn losgerukt.
Nu komt de gebeurtenis die werd voorafgeschaduwd door de laatste plechtige
dienst op de Grote Verzoendag. Wanneer de dienst in het heilige der heiligen was
afgelopen en de zonden van Israël uit het heiligdom waren verwijderd door het
bloed van het zondoffer, werd de zondebok levend voor de Here gesteld. De
hogepriester legde dan in aanwezigheid van de vergadering al de
ongerechtigheden der Israëlieten en al hun overtredingen in al hun zonden op de
kop van de bok. (Leviticus 16:21).
Wanneer het werk in het hemelse heiligdom voltooid is, zullen de zonden van
Gods volk op Satan worden gelegd in aanwezigheid van God, de hemelse
engelen en de schare van de verlosten. Hij zal verantwoordelijk worden gesteld
voor al het kwaad waartoe Hij hen heeft aangezet. Zoals de zondebok werd
weggebracht naar een onvruchtbaar land, zal Satan worden verbannen naar de
verwoeste aarde, die dan een troosteloze, onbewoonde woestenij zal zijn.
De ziener van Patmos heeft de verbanning van Satan en de chaos en
ontreddering van de aarde voorzegd. Hij zegt ook dat deze toestand duizend jaar
zal duren. Na de beschrijving van de gebeurtenissen rond de wederkomst van
Christus en de vernietiging van de ongelovigen zegt de profeet: En ik zag een
engel nederdalen uit de hemel met de sleutel des afgronds en een grote keten in
zijn hand; en hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en de satan, en
hij bond hem duizend jaren, en hij wierp hem in de afgrond en sloot en
verzegelde die boven hem, opdat hij de volkeren niet meer zou verleiden,
voordat de duizend jaren voleindigd waren; daarna moet hij voor een korte tijd
worden losgelaten (Openbaring 20:1-3).
De uitdrukking de afgrond stelt de chaos en duisternis op aarde voor. Dit blijkt
duidelijk uit andere bijbelteksten. De Bijbel zegt dat de aarde in den beginne
woest en ledig was, en duisternis lag op de vloed (Genesis 1:2). Volgens de
profetie zal de aarde - alleszins gedeeltelijk - weer in deze toestand verkeren.
Jeremia heeft de grote dag des Heren van verre gezien en beschreven: Ik zag de
aarde, en zie, zij was woest en ledig; ik zag naar de hemel, en zijn licht was er
niet. Ik zag de bergen, en zie, zij beefden, en alle heuvelen schudden. Ik zag, en
zie, er was geen mens, en al het gevogelte des hemels was weggevlogen. Ik zag,

en zie, de gaarde was woestijn, en al zijn steden waren in puin gestort (Jeremia
4:23-26). De aarde zal duizend jaar lang de woonplaats van Satan en zijn
engelen zijn. Hij zal op aarde moeten blijven en zal geen toegang hebben tot de
andere werelden om degenen die nooit zijn gevallen te verleiden en te kwellen.
In die betekenis is hij gebonden: er is niemand meer over wie hij kan heersen.
Hij kan het bedrog en de vernietiging waaraan hij eeuwenlang zoveel plezier
heeft beleefd niet meer voortzetten.
De profeet Jesaja heeft de ondergang van Satan in een visioen gezien: Hoe zijt
gij uit de hemel gevallen, gij morgenster, zoon des dageraads; hoe zijt gij ter
aarde geveld, overweldiger der volken! En gij overlegdet nog wel: Ik zal ten
hemel opstijgen, boven de sterren Gods mijn troon oprichten ... Ik wil mij aan de
Allerhoogste gelijkstellen. Integendeel, in het dodenrijk wordt gij neergeworpen,
in het diepste der groeve. Wie u zien, beschouwen u, letten op u: Is dit de man,
die de aarde deed sidderen, die koninkrijken deed beven; die de wereld tot een
woestijn maakte en haar steden afbrak; die zijn gevangenen niet naar huis liet
keren (Jesaja 14:12-17).
Satan heeft door zijn opstand de aarde zesduizend jaar lang doen sidderen. Hij
heeft de wereld tot een woestijn gemaakt en haar steden verwoest. Hij heeft zijn
gevangenen niet naar huis laten keren. Zesduizend jaar lang hebben Gods
kinderen in zijn gevangenis gezeten en hij zou hen voor eeuwig gevangen
hebben gehouden als Christus hun ketenen niet had verbroken om hen in vrijheid
te stellen.
Zelfs de ongelovigen zijn nu buiten het bereik van Satan. Hij blijft alleen achter
met zijn engelen om de rampzalige gevolgen van de zonde te zien. De koningen
der volken liggen allen met ere, ieder in zijn woning (het graf), maar gij zijt
weggeworpen, ver van uw graf, als een verafschuwde scheut... Gij wordt met
hen niet in een graf verenigd, omdat gij uw land te gronde hebt gericht, uw volk
gedood (Jesaja 14:18-20).
Satan zal duizend jaar lang op de verwoeste aarde rondzwerven om de gevolgen
van zijn opstand tegen Gods wet te overzien. In deze duizend jaar lijdt hij
vreselijk. Hij heeft sinds zijn val door zijn onafgebroken activiteit geen ogenblik
kunnen nadenken, maar nu is hij machteloos en kan hij zich wel verdiepen in de
rol die hij heeft gespeeld sinds het begin van zijn opstand tegen Gods
heerschappij. Hij wacht angstig de vreselijke dag af wanneer hij zal moeten
boeten voor al het kwaad dat hij heeft gedaan en gestraft zal worden voor de

zonden waartoe hij de mensen heeft verleid.
Gods volk zal blij zijn wanneer Satan gebonden is. De profeet zegt: En het zal
geschieden ten dage, wanneer de HERE u rust geeft van uw smart en van uw
onrust en van de harde dienst die men u heeft laten verrichten, dat gij dit spotlied
op de koning van Babel (Satan) zult aanheffen: Hoe heeft de drijver opgehouden.
. De HERE heeft de stok der goddelozen verbroken, de scepter der heersers, die
in verbolgenheid zonder ophouden natiën sloeg, die in toorn volken vertrad in
meedogenloze vervolging (vers 3-6). Tijdens de duizend jaren tussen de eerste
en de tweede opstanding vindt het oordeel over de ongelovigen plaats. Volgens
de apostel Paulus zal dit oordeel na de wederkomst van Christus plaatshebben.
Daarom, velt geen oordeel vóór de tijd, dat de Here komt, die ook hetgeen in de
duisternis verborgen is, aan het licht zal brengen en de raadslagen der harten
openbaar maken (1 Korintiërs 4:5). Daniël zegt dat toen de Oude van dagen
kwam recht verschaft werd aan de heiligen des Allerhoogsten (Daniël 7:22).
In die tijd heersen de verlosten als koningen en priesters van God. In de
Openbaring zegt Johannes: En ik zag tronen, en zij zetten zich daarop, en het
oordeel werd hun gegeven. Zij zullen priesters van God en van Christus zijn en
zij zullen met Hem als koningen heersen, (die) duizend jaren (Openbaring
20:4,6). Tijdens de duizend jaren zullen de heiligen de wereld oordelen, zoals
Paulus voorzegde. (1 Korintiërs 6:2).
Samen met Christus zullen ze over de ongelovigen oordelen door hun daden met
het Wetboek, de Bijbel, te vergelijken. Ze zullen over elk geval afzonderlijk
recht spreken op grond van de daden van de betrokkenen. Dan wordt de straf die
de ongelovigen moeten krijgen vastgesteld naardat hun werken zijn en naast hun
naam in het boek des doods opgetekend.
Christus en zijn volgelingen oordelen over Satan en zijn boze engelen. Paulus
zegt in dit verband: Weet gij niet, dat wij over engelen oordelen zullen?(vers 3).
En volgens Judas heeft Hij de engelen, die aan hun oorsprong ontrouw werden
en hun eigen woning verlieten, voor het oordeel van de grote dag met eeuwige
banden onder donkerheid bewaard gehouden (Judas 6).
Aan het einde van de duizend jaren vindt de tweede opstanding plaats. De
goddelozen zullen dan uit de doden opstaan en voor God verschijnen voor de
voltrekking van het vonnis dat in de boeken staat opgetekend. Na zijn
beschrijving van de opstanding van de rechtvaardigen zegt Johannes: De overige

doden werden niet weder levend, voordat de duizend jaren voleindigd waren
(Openbaring 20:5). En Jesaja zegt over de goddelozen: En zij zullen
bijeengebracht worden, zoals men gevangenen bijeenbrengt in een kuil, en zij
zullen opgesloten worden in een kerker, en na vele dagen zullen zij bezocht
worden (Jesaja 24:22).

42 - Het einde van de strijd
Aan het einde van de duizend jaren komt Christus nog eens naar de aarde met de
grote menigte verlosten en een gevolg van engelen. Wanneer Hij in zijn
ontzagwekkende majesteit neerdaalt, roept Hij de doden die Hem niet als hun
Verlosser hebben aangenomen uit het graf om hun straf te ondergaan. Een grote
groep, talloos als het zand der zee, verrijst uit het graf. Maar er is een enorm
verschil tussen hen en de verlosten, die zijn opgestaan bij de eerste opstanding!
De verlosten kregen de onsterfelijkheid en de eeuwige schoonheid. Zij die voor
eeuwig verloren gaan, dragen de sporen van ziekte en dood.
Alle ogen van die grote menigte zijn gericht op de heerlijkheid van Gods Zoon.
De ongelovigen zeggen in koor: Gezegend is Hij, die komt in de naam des
Heren! Ze doen dit niet uit liefde voor Jezus. Ze worden door de kracht van de
waarheid gedwongen deze woorden uit te spreken. De ongelovigen verrijzen uit
het graf zoals ze erin gelegd zijn: ze staan nog even vijandig tegenover Christus
en zijn nog even opstandig. Ze krijgen geen tweede kans om de fouten uit hun
vorig leven te herstellen. Het zou toch niets baten. Ze zijn tijdens hun zondig
leven geen betere mensen geworden. Ze zouden hun tweede kans dan ook op
dezelfde manier gebruiken als de eerste: ze zouden Gods geboden wéér
overtreden en wéér tegen Hem in opstand komen.
Christus daalt neer op de Olijfberg, vanwaar Hij na zijn opstanding ten hemel
was gevaren en waar engelen de belofte dat Hij zou terugkomen hebben
herhaald. De profeet zegt: En de HERE, mijn God, zal komen, alle heiligen met
Hem. Zijn voeten zullen te dien dage staan op de Olijfberg, die vóór Jeruzalem
ligt aan de oostzijde; dan zal de Olijfberg middendoor splijten ... tot een zeer
groot dal. En de HERE zal koning worden over de gehele aarde; te dien dage zal
de HERE de enige zijn, en zijn naam de enige (Zacharia 14:5,4,9). Wanneer het
Nieuwe Jeruzalem in zijn verblindende pracht neerdaalt uit de hemel, zal het
rusten op de plaats die is gereinigd en gereed is gemaakt om het te ontvangen, en
Christus zal met zijn verlosten en met de engelen zijn intocht maken in de
Heilige Stad.
Op dat ogenblik zal Satan zich klaarmaken voor de laatste machtsgreep. Toen de
vorst van het kwaad gebonden was en niemand kon misleiden, voelde hij zich
ellendig en terneergeslagen. Maar wanneer de ongelovigen opstaan en hij de

grote menigte ziet die aan zijn kant staat, vat hij weer moed. Hij is vastbesloten
de grote strijd niet op te geven. Hij wil de grote groep ter doodveroordeelden
onder zijn banier scharen en ze gebruiken om zijn plan te verwezenlijken.
De ongelovigen zijn de gevangenen van Satan. Door hun verwerping van
Christus hebben zij het bewind van de aartsrebel aanvaard. Zij zijn bereid op zijn
voorstellen in te gaan en zijn bevelen op te volgen. Maar hij is nog altijd even
sluw en zegt niet wie hij is. Hij beweert de vorst en rechtmatige eigenaar van de
wereld te zijn, wiens bezit hem op een onwettige manier is ontnomen. Hij zegt
aan zijn misleide onderdanen dat hij hun bevrijder is en geeft hun de verzekering
dat hij ze uit het graf heeft opgewekt en dat hij op het punt staat ze van een
wrede tirannie te bevrijden. Christus heeft zich teruggetrokken, en Satan verricht
wonderen om zijn beweringen te bewijzen. Hij geeft de zwakken kracht en
bezielt iedereen met zijn satanische geest. Hij stelt hun voor om onder zijn
leiding naar het kamp van de heiligen op te trekken om de Stad Gods te
veroveren. Met duivelse vreugde wijst hij op de ontelbare miljoenen die uit het
graf zijn verrezen en hij beweert dat hij als hun leider de stad wel zal kunnen
innemen om zijn troon en heerschappij te heroveren. In die grote menigte zijn er
talloze mensen die leefden vóór de zondvloed en een hoge ouderdom hebben
bereikt. Het zijn fors gebouwde en buitengewoon intelligente mensen, die zich
aan de gevallen engelen hebben onderworpen en al hun talenten en kennis
hebben gebruikt om zichzelf te verheerlijken. Het zijn mannen die vanwege hun
artistieke gaven als afgoden zijn behandeld. Hun wreedheid en hun boosaardige
uitvindingen hebben de aarde verpest en het beeld van God ontluisterd.
Daarom heeft God hen moeten verdelgen. Er zijn koningen en generaals die de
volken hebben overwonnen, dappere mannen die nooit een veldslag hebben
verloren, trotse en eerzuchtige strijders die door hun opmars koninkrijken deden
beven. In het graf zijn ze niet veranderd. Wanneer ze verrijzen, hebben ze nog
steeds dezelfde ideeën. Ze zijn nog altijd even oorlogszuchtig als toen ze
sneuvelden.
Satan pleegt eerst overleg met zijn engelen en daarna met deze koningen,
veroveraars en machthebbers. Ze zien hoe talrijk en sterk zij zijn en zeggen dat
het leger in de heilige stad klein is in vergelijking met het hunne. Ze denken dan
ook dat ze zullen winnen. Ze beramen een krijgsplan om zich meester te maken
van de rijkdom en heerlijkheid van het Nieuwe Jeruzalem. Iedereen maakt zich
onmiddellijk klaar voor de strijd. Bekwame vakmensen maken het oorlogstuig.
Militaire leiders die beroemd zijn geworden door hun overwinningen op het

slagveld verdelen de strijdbare mannen in compagnieën en divisies.
Dan wordt het aanvalssein gegeven. Ontelbare mensen komen in beweging.
Vroegere wereldveroveraars hebben nooit zon groot leger op de been gebracht.
Dit leger overtreft de totale gevechtskracht van alle legers uit de hele
krijgsgeschiedenis van onze aarde. Satan, de machtigste strijder, leidt de
voorhoede. Zijn engelen bundelen al hun krachten voor deze eindstrijd.
Koningen en krijgers volgen hem op de voet en daarachter komt de grote
menigte in dichte drommen, elk onder zijn eigen aanvoerder. Met militaire
precisie rukken de gesloten gelederen op naar de Stad Gods over het opengereten
en ruwe aardoppervlak. Christus geeft het bevel de poorten van het Nieuwe
Jeruzalem te sluiten. Satans legerbende omsingelt de stad en maakt zich gereed
voor de aanval.
Dan verschijnt Christus opnieuw voor zijn vijanden. Ver boven de stad verrijst
een hoge troon op een voetstuk van schitterend goud. Op deze troon zit de Zoon
van God en rondom Hem staan de onderdanen van zijn Koninkrijk. De macht en
luister van Christus zijn in geen taal weer te geven en met geen pen te
beschrijven. De heerlijkheid van de Eeuwige Vader omstraalt de Zoon. De
schitterende glans van zijn tegenwoordigheid vervult de Stad Gods, straalt tot
buiten de poorten en overspoelt de hele aarde met zijn gloed. Het dichtst bij de
troon staan zij die eens trouwe slaven van Satan waren. Ze zijn echter als
brandhout uit het vuur gerukt en hebben hun Verlosser oprecht en toegewijd
gevolgd. Dan komen zij die ondanks het bedrog en het ongeloof van de wereld
een volmaakt christelijk karakter hebben ontwikkeld en zij die Gods wet hebben
onderhouden toen de christelijke wereld dacht dat ze was afgeschaft, en tenslotte
de miljoenen van alle eeuwen die om hun geloof als martelaren zijn gestorven.
Nog verder staat een grote schare, die niemand tellen kon, uit alle volk en
stammen en natiën en talen ... voor de troon en voor het Lam, bekleed met witte
gewaden en met palmtakken in hun handen. (Openbaring 7:9).
Hun strijd is ten einde, ze hebben de overwinning behaald. Ze hebben in de
renbaan gelopen en hebben de prijs ontvangen. De palmtakken in hun handen
zijn het symbool van hun overwinning; de witte gewaden zijn het zinnebeeld van
de volmaakte gerechtigheid van Christus waar ze nu in delen.
De verlosten zingen een lied dat weergalmt door het hemelgewelf: De zaligheid
is van onze God, die op de troon gezeten is, en van het Lam! (vers 10). De
engelen en serafs zingen ook dit lied. Wanneer de verlosten zien hoe machtig en

slecht Satan is, beseffen ze meer dan ooit dat ze alleen dankzij de kracht van
Christus konden winnen. Onder de verlosten is er niemand die denkt dat hij
zichzelf heeft gered of dat hij door eigen kracht en goedheid heeft overwonnen.
Niemand zegt iets over zijn werken en lijden, maar de inhoud van elk lied is: De
zaligheid is van onze God en van het Lam!
In aanwezigheid van alle bewoners van de aarde en van de hemel vindt de
kroningsplechtigheid van de Zoon van God plaats. De Koning der koningen is
nu bekleed met de hoogste majesteit en macht. Hij spreekt het oordeel uit over
allen die tegen zijn heerschappij in opstand zijn gekomen en voltrekt het vonnis
aan de overtreders van zijn wet en de onderdrukkers van zijn volk. De profeet
Gods beschrijft deze gebeurtenis: En ik zag een grote witte troon en Hem, die
daarop gezeten was, voor wiens aangezicht de aarde en de hemel vluchtten, en
geen plaats werd voor hen gevonden. En ik zag de doden, de groten en de
kleinen, staande voor de troon, en er werden boeken geopend. En nog een ander
boek werd geopend, het (boek) des levens; en de doden werden geoordeeld op
grond van hetgeen in de boeken geschreven stond, naar hun werken (Openbaring
20:11,12).
Wanneer de boeken des hemels worden geopend en Christus de ongelovigen
aankijkt, worden ze zich bewust van elke zonde die ze hebben gedaan. Ze weten
precies waar ze van het pad der reinheid en heiligheid zijn afgeweken. Ze
beseffen heel duidelijk dat ze Gods wet door hun hoogmoed en rebellie hebben
overtreden. De verleidingen die ze door hun overgave aan de zonde hebben
uitgelokt, de zegeningen die ze voor zichzelf tot een vloek hebben gemaakt, de
boodschappers van God die ze hebben veracht, de waarschuwingen die ze
hebben verworpen, de stromen van genade die ze door hun koppigheid en
onboetvaardigheid hebben afgewezen - dit alles verschijnt in vurige letters voor
hun geest. Boven de troon verschijnt het kruis, gevolgd door een reeks beelden
die de verleiding en zondeval van Adam en de verschillende stadia van het
verlossingsplan voorstellen: de geboorte van Christus in armoedige
omstandigheden; zijn jeugd doorgebracht in eenvoud en gehoorzaamheid; zijn
doop in de Jordaan; het vasten en de verzoeking in de woestijn; zijn openbaar
optreden om de rijkste zegeningen van de hemel aan de mensen bekend te
maken; zijn dagen vol liefde en barmhartigheid; zijn nachten biddend en wakend
doorgebracht in de eenzaamheid van de bergen; de samenzweringen,
geïnspireerd door afgunst, haat en boosheid, waarmee zijn goedheid werd
beloond; de vreselijke, geheimzinnige angst in Gethsémane onder het
verpletterende gewicht van de zonden van de hele wereld; het verraad, waardoor

Hij aan een moordlustige bende werd overgeleverd; de vreselijke gebeurtenissen
tijdens die verschrikkelijke nacht toen Hij zich als gevangene niet verzette, toen
Hij door zijn meest geliefde discipelen in de steek werd gelaten en werd
voortgesleept door de straten van Jeruzalem; toen Hij, de Zoon van God, moest
verschijnen voor Annas, in het paleis van de hogepriester, in de rechtszaal van
Pilatus, voor de laffe en wrede Herodes, toen Hij bespot, gelasterd, gefolterd en
ter dood veroordeeld werd. Al deze gebeurtenissen worden op een aangrijpende
manier afgebeeld.
Daarna verschijnen de laatste beelden. De deinende menigte ziet de Man van
smarten op weg naar Golgotha; de Hemelkoning hangend aan het kruis; de
hoogmoedige priesters en het spottende gepeupel dat lacht om zijn doodsstrijd.
Ze zien ook de bovennatuurlijke duisternis, de aardbeving, de gespleten rotsen
en de geopende graven op het ogenblik dat de Verlosser de geest gaf.
Deze vreselijke gebeurtenissen worden getrouw weergegeven. Satan, zijn
engelen en zijn onderdanen moeten naar deze beelden, die hun eigen werk aan
het licht brengen, kijken. Iedereen die een rol heeft gespeeld in dit drama,
herinnert zich wat hij gedaan heeft: Herodes, die de onschuldige kinderen van
Bethlehem vermoordde in de hoop dat hij ook de Koning van Israël zou doden;
de gemene Herodias, die het bloed van Johannes de Doper heeft laten vergieten;
de slappeling Pilatus, die zijn huik naar de wind hing; de spottende soldaten; de
priesters, de oversten en de waanzinnige menigte die riep:
Zijn bloed kome over ons en over onze kinderen! Allen zien ze hoe groot hun
schuld is. Ze proberen zich tevergeefs te verbergen voor de goddelijke lichtglans
van Christus gezicht, die de schittering van de zon verre overtreft. De verlosten
leggen hun kroon voor de voeten van Christus en roepen: Hij is voor mij
gestorven!
Onder de verlosten zijn ook de apostelen van Christus: de moedige Paulus, de
vurige Petrus, de geliefde en liefhebbende Johannes en hun oprechte
volgelingen, en bij hen staat de grote groep martelaren. Buiten staan allen die
hen vervolgd, gevangen genomen en vermoord hebben. In gezelschap van al het
verfoeilijke, gemene gespuis. Daar staat Nero, dat wrede, gemene monster. Hij
ziet de vreugde en blijdschap van allen die hij eens gemarteld heeft. Hun
doodsangst verschafte hem zon satanisch genoegen. Zijn moeder is er ook. Ze
ziet hoe de slechte karaktertrekken die ze aan haar zoon heeft doorgegeven en de
hartstochten die zij door haar voorbeeld heeft aangemoedigd en ontwikkeld,

hebben geleid tot de misdaden die de wereld met afgrijzen vervulden. Daar staan
ook de priesters en prelaten van Rome, die zich uitgaven voor Christus gezanten,
maar intussen de pijnbank, de kerker en de brandstapel gebruikten om het
geweten van de mensen te beheersen. Daar staan de trotse pausen, die zichzelf
boven God hebben verheven en zich het recht hebben toegeëigend de wet van de
Allerhoogste te veranderen.
De zogenaamde kerkvaders zullen rekenschap aan God moeten afleggen en
zouden zich heel graag aan deze plicht willen onttrekken. Nu het te laat is
beseffen ze dat de Alwetende waakt over zijn wet en dat Hij de schuldige
geenszins onschuldig zal houden. Nu beseffen ze dat Christus solidair is met zijn
volgelingen die moesten lijden. Nu dringt de volle betekenis van Christus
woorden tot hen door: Voorwaar, Ik zeg u, in zoverre gij dit aan één van deze
mijn minste broeders hebt gedaan, hebt gij het Mij gedaan (Mattheüs 25:40).
Alle ongelovigen staan nu voor Gods rechterstoel op beschuldiging van
hoogverraad tegen Gods heerschappij. Ze hebben niemand die hen zal
verdedigen. Ze kunnen geen enkele verontschuldiging aanvoeren en worden tot
de eeuwige dood veroordeeld.
Het is nu voor iedereen duidelijk dat het loon dat de zonde geeft niet vrijheid,
onafhankelijkheid en het eeuwige leven is, maar slavernij, ondergang en dood.
De ongelovigen realiseren zich wat ze door hun opstandig leven hebben
verspeeld. Ze hebben het alles verre te boven gaand eeuwig gewicht der
heerlijkheid dat hun werd aangeboden verworpen. Nu zien ze wat ze zullen
missen. Zij die verloren gaan zeggen: Ik had dit ook kunnen hebben, maar ik heb
het gewoon genegeerd. Erg onverstandig van mij! Ik heb ellende, schande en
wanhoop gekozen in plaats van vrede, geluk en eer. Iedereen erkent dat hij
terecht uitgesloten is. Tijdens hun leven hadden ze gezegd: Wij willen niet, dat
deze (Jezus) koning over ons wordt.
De ter doodveroordeelden hebben de kroning van Gods Zoon in extase gevolgd.
Ze zien de tafelen van Gods wet - de wetten die zij hebben veracht en overtreden
- in zijn hand. Ze zien de verwondering, blijdschap en aanbidding van de
verlosten. Wanneer de menigte buiten de stad de melodie van het lied hoort,
roept ze in koor uit: Groot en wonderbaar zijn uw werken, Here God,
Almachtige; rechtvaardig en waarachtig zijn uw wegen, Gij, Koning der
volkeren! (Openbaring 15:3). Ze buigen in het stof en aanbidden de Levensvorst.

Satan schijnt verlamd wanneer hij de heerlijkheid en majesteit van Christus ziet.
Hij was eens een beschuttende cherub en herinnert zich nu van welke hoogte hij
is gevallen. Hij was een morgenster, een zoon des dageraads! Hij is erg
veranderd en zeer diep gezonken! Hij heeft nooit meer zitting in de raad waarin
hij eens een hoge functie bekleedde. Hij ziet nu een andere naast de Vader staan
die Gods heerlijkheid omsluiert. Hij heeft een engel met een verheven gestalte
en een luisterrijke verschijning de kroon op het hoofd van Christus zien plaatsen
en weet dat hij die hoge positie had kunnen innemen. Hij denkt aan de tijd toen
hij nog onschuldig en rein was en aan de vrede en het geluk die hij kende
voordat hij God van alles en nog wat begon te beschuldigen en jaloers werd op
Jezus. Zijn beschuldigingen, zijn opstand, zijn bedrog om in de gunst bij de
engelen te komen, zijn koppige weigering om tot inkeer te komen toen God hem
wilde vergeven, komen hem nu duidelijk voor de geest. Hij denkt na over zijn
activiteiten onder de mensen en aan de gevolgen - de vijandschap onder de
mensen, de vreselijke verwoesting van mensenlevens, de opkomst en ondergang
van koninkrijken, de omverwerping van tronen, de lange opeenvolging van
oproer, strijd en revolutie.
Hij denkt aan zijn onafgebroken inspanningen om het werk van Christus tegen te
werken en de mens steeds dieper te laten zinken. Hij ziet dat zijn duivelse
intriges niets hebben kunnen uitrichten tegen de gelovigen die hun vertrouwen in
Jezus hadden gesteld. Wanneer Satan nadenkt over het rijk dat hij heeft
opgericht, ziet hij alleen mislukkingen en puinhopen. Hij heeft de massa
ingefluisterd dat ze de Stad Gods makkelijk zouden kunnen innemen, maar hij
weet dat het een leugen is. In de grote strijd heeft hij steeds weer de nederlaag
geleden en heeft hij altijd de aftocht moeten blazen. Hij kent de kracht en
majesteit van de Eeuwige uit eigen ervaring.
De aartsrebel heeft er altijd naar gestreefd zichzelf wit te wassen en het bewijs
willen leveren dat Gods heerschappij de oorzaak is van de opstand. Hij heeft er
al zijn krachten voor ingezet. Hij heeft de zaak systematisch en met overleg
aangepakt. Hij heeft met buitengewoon succes talloze mensen kunnen
overtuigen van zijn versie van de grote strijd, die nu al zó lang duurt. Duizenden
jaren lang heeft deze opstandelingenleider waarheid voor leugen laten doorgaan.
Maar de tijd is aangebroken dat zijn opstand voorgoed zal worden neergeslagen.
Nu zal de levensloop en het karakter van Satan aan het licht worden gebracht.
De aartsbedrieger wordt volledig ontmaskerd door zijn laatste grote inspanning,

die erop gericht is Christus van de troon te stoten, zijn volk te vernietigen en de
Stad Gods in te nemen. Zij die zich bij hem hebben aangesloten, zien dat zijn
zaak hopeloos is. Christus volgelingen en de getrouwe engelen doorzien nu zijn
complot tegen Gods heerschappij ten volle. Hij wordt door iedereen
verafschuwd.
Satan weet dat er door zijn moedwillige opstand geen plaats voor hem is in de
hemel. Hij heeft zijn krachten ingespannen om tegen God te strijden. De
reinheid, vrede en harmonie in de hemel zouden voor hem de ergste kwelling
zijn. Zijn beschuldigingen tegen de barmhartigheid en rechtvaardigheid van God
blijken zinloos te zijn. Hij draagt de volle schuld die hij op God wilde schuiven.
Ook Satan moet buigen. Hij erkent dat God rechtvaardig was in zijn oordeel.
Wie zou niet vrezen, Here, en uw naam niet verheerlijken? Immers, Gij alleen
zijt heilig. Want alle volken zullen komen en zullen voor U nedervallen in
aanbidding, omdat uw gerichten openbaar zijn geworden. (vers 4). Alle
problemen in verband met waarheid en dwaling die in de eeuwenlange strijd zijn
gerezen, zijn nu opgelost. De gevolgen van de opstand en van de overtreding van
Gods geboden zijn aan het licht gebracht voor alle met rede begaafde
schepselen. Het ganse heelal heeft de tegenstelling tussen de heerschappij van
Satan en die van God kunnen zien. Satan wordt door zijn eigen werken
veroordeeld. Gods wijsheid, rechtvaardigheid en goedheid zijn overduidelijk
bewezen. Iedereen kan vaststellen dat Gods handelen in de grote strijd altijd
bepaald is geweest door het eeuwige geluk van zijn kinderen en het welzijn van
alle werelden die Hij heeft geschapen. Al uw werken zullen U loven, HERE, uw
gunstgenoten zullen U prijzen (Psalm 145:10). De geschiedenis van de zonde zal
in alle eeuwigheid bewijzen dat het geluk van al Gods schepselen onlosmakelijk
verbonden is met het bestaan van zijn wet. Nu iedereen alle feiten van de grote
strijd kent, zal het ganse heelal, zowel Gods getrouwen als de opstandelingen in
koor uitroepen: Rechtvaardig en waarachtig zijn uw wegen, Gij, Koning der
volkeren!
Het heelal weet nu welk groot offer door de Vader en de Zoon voor de verlossing
van de mens is gebracht. Het ogenblik dat Christus zijn rechtmatige plaats gaat
innemen en verheerlijkt wordt boven elke overheid en macht en elke naam die
genoemd wordt, is aangebroken.
Jezus heeft om de vreugde van de verlossing die voor Hem lag, het kruis
gedragen en niet op de schande gelet. Hoewel zijn verdriet en de schande

onvoorstelbaar groot waren, zijn de vreugde en de heerlijkheid veel groter. Hij
kijkt naar de verlosten. Ze zijn vernieuwd naar zijn beeld. Hij herkent het
goddelijke in elk hart en de kenmerken van hun Koning op elk gezicht. Hij vind
de resultaten van zijn zielestrijd in hen terug en is tevreden. Dan zegt Hij met
luider stem, zodat de verlosten en de verlorenen het kunnen horen: Deze heb Ik
met mijn bloed gekocht. Voor hen heb Ik geleden, voor hen ben Ik gestorven,
opdat ze in alle eeuwigheid bij Mij zouden kunnen zijn. En de verlosten die in
witte gewaden rondom de troon staan, zingen een lied: Het Lam, dat geslacht is,
is waardig te ontvangen de macht en de rijkdom, en de wijsheid en de sterkte, en
de eer en de heerlijkheid en de lof (Openbaring 5:12).
Ondanks het feit dat Satan Gods rechtvaardigheid moest erkennen en voor de
heerschappij van Christus moest buigen, is zijn karakter niet veranderd. De geest
van opstandigheid breekt weer los als een woeste vloedgolf. Hij wordt
waanzinnig en besluit de grote strijd niet op te geven. Hij wil een laatste,
wanhopige slag leveren tegen de Koning des hemels. Hij gaat als een razende
tekeer onder zijn aanhangers en probeert hen met zijn eigen razernij te bezielen.
Hij wil hen tot de strijd aanzetten. Maar geen van die ontelbare miljoenen die hij
tot opstand heeft verleid, erkent hem nog als hun leider. Het is afgelopen met
zijn heerschappij. De ongelovigen haten God even erg als hij, maar ze beseffen
dat ze reddeloos verloren zijn en dat ze niet tegen God zijn opgewassen. Ze
worden woedend op Satan en met een demonische waanzin storten zijn eigen
handlangers zich op hem.
God heeft gezegd: Omdat gij in uw hart uzelf gelijkgesteld hebt met een god,
daarom, zie Ik breng vreemdelingen over u, de gewelddadigste der volken; die
zullen hun zwaarden trekken tegen de luister van uw wijsheid en uw glans
ontwijden. In de groeve zullen zij u doen neerdalen. Ik deed u weg, gij
beschuttende cherub, van tussen de vlammende stenen. ... Ter aarde wierp Ik u
neer, en maakte u tot een schouwspel voor koningen ... Ik maakte u tot as op de
grond voor de ogen van allen die u zagen. ... Een verschrikking zijt gij
geworden, verdwenen zijt gij - voor altijd! (Ezechiël 28:6-8, 16-19). Want elke
schoen die dreunend stampt, en elke mantel, in bloed gewenteld, zal verbrand
worden, een prooi van het vuur. Want de HERE koestert toorn tegen alle volken
en grimmigheid tegen al hun heer; Hij heeft hen met de ban geslagen, hen ter
slachting overgegeven. Hij regent op de goddelozen vurige kolen en zwavel,
schroeiende wind is het deel van hun beker (Jesaja 9:4; 34:2; Psalm 11:6).
God laat vuur uit de hemel neerdalen. De aarde wordt opengereten. De wapens

die in haar schoot verborgen lagen, komen naar boven: uit elke gapende afgrond
schieten vlammen omhoog. Zelfs de rotsen staan in brand. De dag die zou
branden als een oven is aangebroken. De elementen smelten weg. De aarde en de
werken die daarop zijn verbranden. (Maleachi 4:1; 2 Petrus 3:10). Het
aardoppervlak schijnt één gesmolten massa - een uitgestrekte, kokende vuurzee.
Het is de tijd van het oordeel en van de definitieve vernietiging van de
ongelovigen - een dag van wraak, een jaar van vergelding in Sions rechtsgeding
(Jesaja 34:8).
De goddelozen ontvangen hun straf op aarde. Zij (zullen) zijn als stoppels, en de
dag die komt, zal hen in brand steken - zegt de HERE der heerscharen (Maleachi
4:1). Sommigen worden in een oogwenk vernietigd, terwijl anderen vele dagen
lijden. Iedereen wordt gestraft naar zijn werken. De zonden van de verlosten zijn
op Satan overgedragen en hij moet niet alleen voor zijn eigen opstand boeten,
maar voor alle zonden waartoe hij Gods volk heeft verleid. Zijn straf zal veel
groter zijn dan die van hen die hij heeft misleid. Wanneer allen die het
slachtoffer zijn geworden van zijn bedrog dood zijn, zal hij verder leven en nog
moeten lijden. De goddelozen worden met wortel en tak definitief uitgeroeid.
Satan is de wortel en zij zijn de takken. De straf is voltrokken. Het recht heeft
zijn loop gehad. De hemel en de aarde zijn daar getuige van geweest en
verkondigen Gods rechtvaardigheid.
Er is voorgoed een einde gekomen aan Satans vernietigend werk. Zesduizend
jaar lang heeft hij naar eigen goeddunken gehandeld. Hij heeft de aarde in
ellende gedompeld en verdriet gebracht in het heelal. De ganse schepping heeft
in al haar delen gezucht en is in barensnood geweest. Nu zijn Gods schepselen
voorgoed van hem en zijn verleidingen verlost. De gehele aarde heeft rust, is stil;
men (de verlosten) breekt uit in gejubel (Jesaja 14:7).
Het trouwe universum brengt God lof en juicht om de overwinning. Johannes
hoorde als een stem van een grote schare en als een stem van vele wateren en als
een stem van zware donderslagen, zeggende: Halleluja! Want de Here, onze
God, de Almachtige, heeft het koningschap aanvaard (Openbaring 19:6). Terwijl
de aarde in een vuurzee is, zijn de verlosten veilig in de Heilige Stad. De tweede
dood heeft geen macht over hen die deel hadden aan de eerste opstanding. God
is een verterend vuur voor de ongelovigen, maar voor zijn kinderen is Hij een
zon en een schild. (Openbaring 20:6; Psalm 84:12).
En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de

eerste aarde waren voorbijgegaan (Openbaring 21:1). Het vuur dat de
ongelovigen verteert, reinigt tegelijkertijd de aarde. Elk spoor van de vloek is
uitgewist. Er is geen eeuwig brandende hel die de verlosten voortdurend
herinnert aan de vreselijke gevolgen van de zonde.
Er blijft maar één herinnering aan het verleden: de littekens van de kruisiging
blijven altijd zichtbaar. Op Christus hoofd, in zijn zijde en op zijn handen en
voeten zijn de enige sporen van de wreedheid van de zonde. De profeet
Habakuk, die Christus in zijn heerlijkheid zag, zei: Er is een glans als van
zonlicht, lichtstralen heeft Hij aan zijn zijde en daar is het omhulsel zijner kracht
(Habakuk 3:4).
In die doorboorde zijde waaruit het bloed stroomde dat de mensheid met God
verzoende, ligt de heerlijkheid van Christus. Daar is het omhulsel zijner kracht.
Door het offer van de verlossing is Hij in staat om te bevrijden en kan Hij dus
het vonnis voltrekken aan hen die Gods genade hebben verworpen. De tekenen
van zijn vernedering zijn voor Hem de hoogste eer. De wonden van het kruis
zullen in alle eeuwigheid zijn lof en zijn macht verkondigen.
En gij, Migdal-Eder, Ofel der dochter Sions, tot u zal genaken en komen de
heerschappij van voorheen, het koningschap der dochter van Jeruzalem. (Micha
4:8). Dit is het ogenblik waar heilige mannen vol verlangen naar hebben
uitgezien sinds de dag dat het flikkerend zwaard het eerste mensenpaar uit het
paradijs verdreef. Het is de tijd voor onze erfenis, tot verlossing van het volk.
(Efeziërs 1:14).
De aarde was oorspronkelijk het koninkrijk van de mens, maar hij heeft zijn
heerschappij aan Satan overgedragen. Deze machtige vijand heeft eeuwenlang
over de aarde geheerst. Dankzij het verlossingsplan krijgt de mens zijn
koninkrijk terug. Hij heeft alles wat hij door de zonde had verloren weer in zijn
bezit. Want zo zegt de HERE ... die de aarde geformeerd en haar gemaakt heeft,
Hij heeft haar gegrondvest; niet tot een baaierd heeft Hij haar geschapen, maar
ter bewoning heeft Hij haar geformeerd (Jesaja 45:18). De bedoeling die God
oorspronkelijk had toen Hij de aarde schiep, is werkelijkheid geworden: de aarde
is voortaan de eeuwige woonplaats van de verlosten. De rechtvaardigen beërven
het land en wonen daarin voor immer (Psalm 37:29). Uit vrees voor een te
materialistische voorstelling van de toekomstige erfenis hebben velen de
waarheid in verband met ons eeuwig tehuis vergeestelijkt. Christus gaf zijn
discipelen de verzekering dat Hij heenging om hun plaats te bereiden in het huis

van de Vader. Zij die Gods Woord aannemen, kunnen al het een en ander te
weten komen over hun hemels tehuis. Toch heeft de Here voor degenen die Hem
liefhebben iets weggelegd wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord
en (...) in geen mensenhart is opgekomen (1 Korintiërs 2:9).
Wij kunnen met onze taal de beloning van de verlosten nooit volledig
weergeven. Alleen zij die het in werkelijkheid zien, zullen er zich ten volle
rekenschap van kunnen geven. Ons begrensd verstand kan zich onmogelijk een
beeld van de heerlijkheid van Gods paradijs vormen.
In de Bijbel wordt de erfenis van de verlosten een vaderland genoemd.
(Hebreeën 11:14-16). Daar leidt de hemelse Herder zijn kudde naar de rivier met
het water des levens. De boom des levens geeft elke maand zijn vrucht en de
bladeren van de boom zijn tot genezing der volkeren. De rivieren stromen altijd
en hun water is helder als kristal. Op hun oevers staan bomen die zorgen voor
schaduw op het pad van de verlosten.
De uitgestrekte vlakten gaan over in prachtige heuvels en de bergen van God
verheffen hun hoge toppen. Op deze weidse vlakten en op de oevers van deze
stromen van levend water zullen Gods kinderen, die zo lang als pelgrims hebben
rondgezworven, eeuwig wonen. En mijn volk zal in een verblijf des vredes
wonen, in veilige woningen, in oorden van ongestoorde rust. Van geen geweld
zal in uw land meer gehoord worden, van verwoesting noch verderf in uw
gebied; en gij zult uw muren Heil noemen en uw poorten Lof. Zij zullen huizen
bouwen en die bewonen, wijngaarden planten en de vrucht daarvan eten; zij
zullen niet bouwen, opdat een ander er wone; zij zullen niet planten, opdat een
ander het ete ... en van het werk hunner handen zullen mijn uitverkorenen
genieten (Jesaja 32:18; 60:18;65:21,22).
De woestijn en het dorre land zullen zich verblijden, de steppe zal juichen en
bloeien als een narcis. Voor een doornstruik zal een cypres opschieten, voor een
distel zal een mirt opschieten. Dan zal de wolf bij het schaap verkeren en de
panter zich nederleggen bij het bokje ... en een kleine jongen zal ze hoeden. Men
zal geen kwaad doen noch verderf stichten op gans mijn heilige berg, zegt de
Here (Jesaja 35:1; 55:13; 11:6-9).
In de hemel kan er geen lijden zijn. Er zullen geen tranen, geen begrafenissen en
geen tekenen van rouw meer zijn. En de dood zal niet meer zijn, noch rouw,
noch geklaag, noch moeite zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn

voorbijgegaan. En geen inwoner zal zeggen: Ik ben ziek; het volk dat daar
woont, zal vergeving van ongerechtigheid hebben (Openbaring 21:4; Jesaja
33:24). Daar is het Nieuwe Jeruzalem, de hoofdstad van de verheerlijkte nieuwe
aarde, een sierlijke kroon in de hand des HEREN, een koninklijke tulband in de
hand van uw God. Haar glans geleek op een zeer kostbaar gesteente, als de
kristalheldere diamant. En de volken zullen bij haar licht wandelen en de
koningen der aarde brengen hun heerlijkheid in haar. De Here zegt: En Ik zal
juichen over Jeruzalem en Mij verblijden over mijn volk. Zie, de tent van God is
bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen zijn volken zijn en God zelf
zal bij hen zijn (Jesaja 62:3; Openbaring 21:11,24; Jesaja 65:19; Openbaring
21:3).
In de Stad Gods zal er geen nacht zijn. Niemand zal rust nodig hebben of ernaar
verlangen. Men zal nooit genoeg krijgen van het doen van Gods wil en het loven
van zijn naam. We zullen altijd de koelte van de eeuwige morgen voelen. En zij
hebben geen licht van een lamp of licht der zon van node (Openbaring 22:5).
Het licht van de zon zal worden vervangen door een lichtglans die niet verblindt,
maar toch oneindig helderder is dan de zon op haar hoogtepunt. De heerlijkheid
van God en het Lam overspoelen de Heilige Stad met een eeuwig schijnend
licht. De verlosten wandelen in de heerlijkheid van de eeuwige dag.
En een tempel zag ik in haar niet, want de Here God, de Almachtige, is haar
tempel, en het Lam (Openbaring 21:22). Gods volk zal het voorrecht genieten de
Vader en de Zoon van aangezicht tot aangezicht te zien. Nu zien wij nog door
een spiegel, in raadselen (1 Korintiërs 13:12). Wij zien het beeld van God,
weerkaatst als in een spiegel, in de natuur en in zijn handelen met de mens, maar
dan zullen we Hem van aangezicht tot aangezicht zien, zonder de sluier die Hem
aan ons gezicht onttrekt. We zullen in zijn tegenwoordigheid staan en zijn
heerlijkheid zien.
Daar zullen de verlosten kennen zoals zij gekend zijn. De liefde en de
genegenheid die God zelf in ons heeft gelegd, zullen er op de heerlijkste en
fijnste manier worden uitgedrukt. De zuivere gemeenschap met heilige wezens,
het harmonieuze contact met de engelen en met de gelovigen van alle eeuwen
die hun gewaden hebben gewassen in het bloed van het Lam en de heilige
banden van alle geslacht in de hemelen en op de aarde (Efeziërs 3:15), dragen bij
tot het geluk van de verlosten.

Daar zullen onsterfelijke wezens zich in eeuwige verrukking verdiepen in de
wonderen van de scheppingskracht en in de verborgenheden van de verlossende
liefde. Er zal geen wrede, misleidende vijand zijn om de mensen van God af te
leiden. Elk talent zal worden ontwikkeld en verbeterd. Het verwerven van kennis
zal de geest niet vermoeien, noch het verstand uitputten. Daar zullen de grootste
ondernemingen tot een goed eind worden gebracht en de hoogste ambities
werkelijkheid worden.
Toch zal men steeds hogere toppen bereiken, en zich verbazen over nieuwe
wonderen. Men zal nieuwe waarheden doorgronden en nieuwe onderwerpen
ontdekken die de volledige inzet van geest, ziel en lichaam zullen vergen. De
verlosten zullen alle schatten van het heelal kunnen bestuderen. Ze zijn
onsterfelijk geworden en zweven in onvermoeibare vlucht naar verafgelegen
werelden - naar werelden die bedroefd waren toen ze de ellende van de
mensheid zagen en van blijdschap juichten wanneer een ziel uit de handen van
Satan werd verlost. Met onuitsprekelijke vreugde delen de mensen nu in de
blijdschap en wijsheid van wezens die nooit hebben gezondigd. Ze hebben ook
toegang tot de schatten van kennis en inzicht die in de loop der eeuwen zijn
verworven door de bestudering van Gods werken.
Met een onsterfelijke blik zullen ze kunnen kijken naar de pracht van de
schepping - naar zonnen, sterren en melkwegstelsels, die nauwkeurig hun baan
rond de troon van God beschrijven. Op alles, van het kleinste tot het grootste,
staat de naam van de Schepper geschreven en in alle dingen komt de rijkdom
van zijn kracht tot uiting.
In de loop van de eeuwigheid zullen ze God en Christus steeds beter leren
kennen. Liefde, eerbied en geluk zullen net zoals de kennis steeds groter worden.
Hoe beter de mensen God leren kennen, des te meer zullen ze zijn karakter
bewonderen. Naarmate Jezus de verborgenheden van de verlossing en de
hoogtepunten in de grote strijd tegen Satan voor hen ontsluiert, zullen de harten
van de verlosten met nog meer toewijding worden vervuld; ze zullen de gouden
citers met intensere vreugde bespelen. Duizend maal duizenden en tienduizend
maal tienduizenden zullen Gods lof zingen.
En alle schepsel in de hemel en op de aarde en onder de aarde en op de zee en
alles wat daarin is, hoorde ik zeggen: Hem, die op de troon gezeten is, en het
Lam zij de lof en de eer en de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheden
(Openbaring 5:13).

De grote strijd is dan ten einde. De zonde en de zondaren zijn er niet meer. Het
ganse heelal is gereinigd. Overal in de schepping is er eendracht en blijdschap.
Van Hem die alles geschapen heeft, komen stromen van leven, licht en vreugde,
die alle delen van de oneindige ruimte bereiken. De kleinste atomen en de
grootste werelden, alle levende wezens en alle levenloze voorwerpen
verkondigen in hun oneindige schoonheid en volmaakte vreugde: God is liefde.

99 - Aanhangsel
HOOFDSTUK 3
TITELS VAN DE PAUS.
De paus wordt met een betrekkelijk groot aantal titels aangeduid. Vroeger waren
zijn aanspreektitels: Beatitudo Vestra, Magnitudo Vestra, Excellentia Vestra,
Majestas Vestra. De meest gebruikte titels zijn Pontifex Maximus, Sumus
Pontifex, die eertijds aan de bisschoppen en aartsbisschoppen werden gegeven,
Sanctitas et Sanctissime Pater (Zijne Heiligheid, Zeer Heilige Vader). De titel
Plaatsbekleder van Christus werd aan de bisschop van Rome gegeven en later
ook aan bisschoppen en koningen, maar wordt pas sinds de dertiende eeuw
uitsluitend voor de paus gebruikt. De bekende titel Dienaar der Dienaren Gods
(Servus servorum Dei) komt voor het eerst voor in een brief van Augustinus.
Deze titel was één van de vele die Gregorius I voor zichzelf gebruikte. Pas onder
Innocentius III wordt hij algemeen gebruikt en tegen het midden van de 15de
eeuw komt hij uitsluitend voor in pauselijke bullen (ontleend aan P. Larousse,
Dictionnaire Universel, art. Papauté, vol. XII, p.137).
Sinds Innocentius III hebben de pausen, die geen genoegen meer namen met de
benaming opvolger of plaatsbekleder van Petrus of niet meer tevreden waren
over het feit dat ze met deze apostel werden vereenzelvigd (Gregorius VII!), de
titel plaatsbekleder van Christus of plaatsbekleder van God aangenomen.
Innocentius verklaarde in dit verband: Wat de paus in de Kerk doet, is niet door
een mens gedaan, maar door God zelf, door bemiddeling van zijn plaatsbekleder.
Innocentius uitleggers beweren dat dit gebeurt krachtens een coeleste arbitrium,
waardoor hij de aard der dingen kan wijzigen, alsook het recht kan ombuigen en
dat hij daar geen ander argument voor hoeft aan te voeren dan dat het zijn wil is.
De monnik Augustinus Triumphus zei: Niemand kan tegen een oordeel van de
paus bij God in beroep gaan, aangezien het vonnis van de paus dan van God zelf
is (unum consistorium et ipsius papae et ipsius Dei). Hij is zoals Christus de
Bruidegom van de Kerk; hij oordeelt de hele wereld en kan door niemand
geoordeeld worden. Tenslotte deinsde Zizelinus, specialist in het canoniek recht,
er niet voor terug hem Dominum Deum nostrum papam te noemen en de
Normandische dichter Geoffoy de Visinaut verklaarde dat God bij het scheppen
van de wereld twee bestuursgebieden had ingesteld: de hemel voor Hem en de
aarde voor Innocentius III (Etienne Chastel, Histoire du Christianisme depuis

son origine jusquà nos jours, vol III, pp.188, 189 Parijs, Fischbacher, 1885).
In een passage van het rooms-katholieke kanoniek recht of Corpus Juris
Canonici verklaart Innocentius III dat de paus stedehouder op aarde is - niet van
een gewoon mens, maar van God zelf. In een aantekening bij deze tekst wordt
gezegd dat dit zo is omdat hij de stedehouder is van Christus, die werkelijk God
en werkelijk mens is. Zie Decretales Domini Gregorii Papae IX (Decretalen van
de Heer Paus Gregorius IX), liber 1, de translatione Episcoporum, titel 7,
hoofdst. 3; Corpus Juris Canonici (2de druk Leipzig, 1881), kol. 99; (Parijs,
1612). deel 2, Decretales, kol.205). De documenten van de Decretalen werden
verzameld door Gratianus, die omstreeks 1140 aan de universiteit van Bologna
doceerde. Zijn werk werd uitgebreid en opnieuw uitgegeven door paus
Gregorius IX in een uitgave van 1234. Van tijd tot tijd verschenen nog meer
documenten, met inbegrip van de Extravagantes, die tegen het einde van de
vijftiende eeuw werden toegevoegd. Al deze documenten werden samen met het
Decretum van Gratianus in 1582 uitgegeven onder de titel Corpus Juris
Canonici. In 1904 gaf paus Pius X toestemming om het tot kanoniek recht te
codificeren. Het wetboek dat daaruit voortkwam, werd in 1918 van kracht. Wat
de titel Here God de Paus betreft, zie aantekening bij de Extravagantes van Paus
Joannes XXII, titel 14, hoofdst. 4, Declaramus. In een Antwerpse uitgave van de
Extravangantes uit het jaar 1584 komen de woorden Dominum Deum nostrum
Papam voor in kolom 153. In een Parijse editie van 1612 komen ze voor in
kolom 140. In verscheidene edities na 1612 is het woord Deum (God)
weggelaten.
Ook de lijst van pauselijke functies en wereldlijke, kerkelijke, lokale, regionale
en universele bevoegdheden is bepaald indrukwekkend te noemen. De paus is:
· plaatsbekleder van Jezus Christus
· opvolger van Petrus
· opperherder van de universele kerk
· patriarch van het Westen
· primaat van Italië
· aartsbisschop en metropoliet van de Romeinse kerkprovincie
· bisschop van Rome
· soeverein van de staat Vaticaanstad
Prof. Dr. J. C. Groot maakt over deze bonte mengeling van functies de volgende
opmerkingen:

Deze verstrengeling van heterogene grootheden heeft reeds een lange
geschiedenis. De Vaticaanse staat heeft via de schenking van Pippijn de Korte in
754 zijn wortels tot in de 4de eeuw; de metropolitane rechten van Rome in Italië
dateren uit de tijd vóór Ambrosius; de patriarchale rechten ten aanzien van
geheel het Westen en van Afrika kregen hun eerste uitdrukking in de 6de eeuw,
ten tijde van keizer Justinianus I. Daarom is het niet verwonderlijk dat in de
uitoefening van het pausschap een verwarring van functies is binnengeslopen,
waardoor men niet goed meer weet waarmee men nu eigenlijk te maken heeft.
Niet alleen dreigen bisschoppelijke beleidslijnen voor het bisdom Rome (bijv. de
Romeinse synode onder paus Johannes XXIII) omhangen te worden met de
glans van het opperherderlijk gezag over de universele kerk, maar omgekeerd
kon ook het opperherderlijk beleid de gestalte gaan aannemen van het
patriarchaal of metropolitaan functioneren bijv. door benoeming of eventuele
afzetting van bisschoppen). Dit kon dan tot gevolg hebben dat andere patriarchen
of metropolieten zich in hun rechten bedreigd gingen voelen, niet alleen in het
Oosten, maar ook in het Westen. Zo kwam in de 9de eeuw Hincmar van Reims
herhaaldelijk in verzet tegen de toenmalige pausen wegens vermeende aantasting
van zijn metropolitane bevoegdheden. Een duidelijk onderscheid in de veelheid
van titels en van functies die in de loop der eeuwen de paus zijn toebedacht, is
daarom niet zonder belang voor de feitelijke uitoefening van het pausschap.
Overigens berust de exclusieve toekenning van de naam paus en van die van
plaatsbekleder van Christus op het diepgewortelde rooms-katholieke besef dat in
de bisschoppen van Rome de functie van Petrus als rots van de kerk voortleeft.
Het ,Gij zijt Petrus (Matt. 16:18) wordt dan ook onomwonden met de pausen in
verband gebracht. Grote Winkler Prins, deel 15 (Elsevier, Amsterdam-Brussel,
MCMLXXII).

ONFEILBAARHEID.
Zie voor de leer van de onfeilbaarheid zoals die op Vaticanum I (1870-1871) is
uiteengezet, Philip Schaff, The Creeds of Christendom, vol. 2, Dogmatic
Decrees of the Vatican Council, pp. 234-271, waarin zowel de Latijnse als de
Engelse tekst worden gegeven. Voor commentaar zie, voor de rooms-katholieke
visie, The Catholic Encyclopedia, vol 7, art. Infallibility door Patrick J. Toner, p.
790 e.v.; James kardinaal Gibbons, The Faith of Our Fathers (Baltimore: John
Murphy Company, 110de druk, 1917), in het Nederlands vertaald door E.H.
Blaisse en uitgegeven door J.R. van Rossum, Utrecht (1920, 4de druk), hoofdst.
7, 11. Voor verzet van rooms-katholieke zijde tegen de leer van de pauselijke
onfeilbaarheid, zie Johann Joseph Ignaz von Döllinger (pseudoniem Janus) The

Pope and the Council (New York: Charles Scribners Sons, 1869) en W.J.
Sparrow Simpson, Roman Catholic Opposition to Papal Infallibility (London;
John Murray, 1909). Voor een niet-katholiek standpunt, zie George Salmon,
Infallibility of the Church (London: John Murray, herziene uitgave 1914), en V.
Norskov Olsen, Pausdom en godsdienstvrijheid (Tekenen des Tijds, Brussel,
uitg. 1974).
Een recente, geruchtmakende publikatie is het boek van de rooms-katholieke
hoogleraar Hans Küng, met de veelzeggende titel Unfehlbar? (Benziger Verlag,
1970), in het Nederlands vertaald onder de titel Onfeilbaar? (1970).
Verschuerens Modern Woordenboek (1961) zegt in dit verband: Als wettig
opvolger van de H. Petrus, heeft de paus, krachtens goddelijke instelling, het
hoogste, onvergankelijk kerkelijk oppergezag of primaatschap. Dit omvat de
macht om te besturen, te oordelen en te straffen. Als hij ex cathedra spreekt is hij
onfeilbaar.

BEELDENDIENST.
De eerste christenen hadden de vormen van hun eredienst rechtstreeks ontleend
aan de diensten in de synagoge en hadden uiteraard geen beelden. Ze vonden de
bijgelovige verering van de heidenen voor de zichtbare voorstelling van hun
goden gewoon bespottelijk. Dit is trouwens één van de themas die de apologeten
bij voorkeur behandelen. De verdedigers van de oude godsdienst maakten
precies hetzelfde onderscheid als de rooms-katholieken van vandaag tussen het
beeld op zichzelf en degene die het voorstelt, maar ze slaagden er evenmin als
zij in het bezwaar dat uit de praktijk voortvloeide uit te schakelen (Lactantius,
Divinae Institutiones, II, 2)...
Bij de massale toetreding van de heidenen tot de kerk in de vijfde eeuw maakte
deze oorspronkelijk strengheid evenwel geleidelijk plaats voor meer soepelheid.
Het duurde niet lang of de heilige afbeeldingen werden vereerd en deze verering
ontaardde spoedig in afgoderij. Enkele bisschoppen probeerden dit misbruik te
bestrijden...
Maar Rome was altijd geneigd deze devotie eerder aan te moedigen dan te
beperken, hoewel Gregorius de Grote streng de hand hield aan het verbod van
elke vorm van aanbidding van beelden die door de mens waren gemaakt. Dit
nam niet weg dat de massa verder ging op deze gevaarlijke weg... In Byzantium

werd de eerste poging gedaan om het tij te keren. Zij die deze hervorming
wilden invoeren, wensten de christelijke kerk te zuiveren van de blaam dat ze
afgodendienaars waren. Deze beschuldiging kwam van de moslims en was
wellicht één van hun opvallendste verwijten...
In 754 riep Constantijn Copronymus (keizer van Byzantium) een oecumenisch
concilie bijeen te Constantinopel. Geen van de patriarchen was aanwezig, maar
de 338 bisschoppen die in deze stad vergaderden, verklaarden dat alleen Satan de
aanbidding van (beelden en ) schepselen had kunnen invoeren... Ze betoogden
ook dat de beeldendienst in strijd was met de Heilige Schrift (Johannes 4:24;
1:18; 20:29; Deuteronomium 5:8,9; Romeinen 1:23; 2 Korintiërs 5:7; Romeinen
10:17) en door de kerkvaders was veroordeeld. Zij die een tegengestelde mening
verdedigden, werden vervloekt, en alle geestelijken moesten het decreet
onderschrijven. ... PAUS STEPHANUS III VERWIERP HET DECREET VAN
754, en in 769 liet zijn opvolger, STEPHANUS IV, DE TEGENSTANDERS
VAN DE BEELDENDIENST VEROORDELEN DOOR EEN LATERAANS
CONCILIE. ... In 787 (TWEEDE CONCILIE VAN NICEA) WERD HET
DECREET VAN 754 VEROORDEELD, en werd bepaald dat men de beelden
hulde en verering verschuldigd was, waarbij een onderscheid werd gemaakt met
de eigenlijke aanbidding, die alleen God toekwam.
De beeldenstrijd in de Byzantijnse kerk had zijn weerslag in het Westen. ... Het
concilie van Frankfort (794), verwierp ondanks de aanwezigheid van de legaat
de in Nicea opgestelde decreten met eenparigheid van stemmen en sprak een
vloek uit over iedereen die de beelden servitium aut adorationem (hulde of
verering) bewees. Zolang Karel de Grote leefde, bleef het verzet tegen de
beeldendienst in het Frankische rijk en in Bretagne bestaan. Het pauselijk hof
durfde alleen maar enkele gedempte protesten te laten horen. ...
Maar deze individuele of plaatselijke inspanningen konden de geleidelijke
invasie van de beeldendienst, die steeds door Rome was aangemoedigd, niet
tegenhouden. Langzamerhand vond het grofste bijgeloof, waarvan Rome de bron
was, ingang (F. Lichtenberger, Encyclopédie des Sciences religieuses, Parijs,
Fischbacher, 1879, vol. VI, pp. 486-490, art. Images (Querelle des), door A
Réville).
In de door E.G. White Trustees goedgekeurde aantekeningen bij The Great
Controversy wordt over dit onderwerp het volgende gezegd:

De beeldendienst ... is één van de misbruiken van het christendom die heimelijk
en bijna ongemerkt de kerk zijn binnengeslopen. Dit misbruik is niet zoals
andere ketterijen ineens ontstaan, want dan zou het onherroepelijk zijn
afgewezen en veroordeeld. Het deed zijn intrede in een fraaie vermomming en
de invoering van allerlei praktijken die er verband mee hielden was zó
geleidelijk dat de kerk op den duur doordrongen was van afgoderij, waar
niemand zich werkelijk tegen verzette of ernstig tegen protesteerde. Toen er later
pogingen werden gedaan om het uit te roeien, was het kwaad al te diepgeworteld
om het nog te vernietigen. ... Het moet worden toegeschreven aan de afgodische
neiging van het menselijk hart en aan de zucht van de mens het schepsel meer te
eren dan de Schepper. ...
Beelden en schilderijen werden aanvankelijk niet in kerken aangebracht om te
worden aanbeden, maar ze werden gebruikt in plaats van boeken om de
gelovigen die niet konden lezen aanschouwelijk onderwijs te geven en de
anderen die dat wel konden tot vroomheid aan te sporen. Het is de vraag of ze
ooit aan dit doel hebben beantwoord. Zelfs als we aannemen dat dit enige tijd
wel het geval was, heeft het zeker niet lang geduurd en kan men vaststellen dat
de schilderijen en beelden die men in de kerken had geplaatst de geesten van de
analfabeten eerder verduisterden dan verlichtten en de vroomheid van de
kerkgangers eerder deed afnemen dan toenemen. Ook al waren ze bedoeld om de
geesten naar God te richten, op den duur keerden de mensen zich toch van God
af en begonnen ze de voorwerpen te aanbidden - J. Mendham, The Seventh
General Council, the Second of Nicaea, Introduction, pp. III - VI.
Voor het verslag van handelingen en besluiten van het tweede concilie van Nicea
(787 na Chr.), dat bijeengeroepen was om de beeldendienst officieel in te stellen,
zie Baronius, Ecclesiastical Annals, vol. 9, pp. 391-407 (Antwerpen, 1612); J.
Mendham, The Seventh General Council, the Second of Nicaea; Ed.
Stillingfleet, Defense of the Discourse Concerning the Idolatry Practiced in the
Church of Rome (London, 1686); A Select Library of Nicene and Post-Nicene
Fathers, tweede serie, vol. 14, pp. 521-587 (New York, 1900); Charles J. Hefele,
A History of the Councils of the Church, From the Original Documents, b. 18,
ch.1, sec. 332,333; ch.2, sec. 345-352 (T. en T. Clark, ed., 1896), vol.5, pp. 260304, 342-372. Zie ook: abbé Fleury, Histoire Ecclésiastique, vol. IX, Brussel,
1721; C.J. Hefele, Histoire des Conciles, 7 vol. 1855-1874, 2de druk, 1873).

DE ZONDAGSWETTEN VAN CONSTANTIJN

De wet die op 7 maart 321 door keizer Constantijn werd uitgevaardigd met het
oog op het officieel instellen van een rustdag luidt als volgt:
Alle rechters, alle stedelingen en alle ambachtslieden moeten op de
gedenkwaardige Dag van de Zon rusten. De bewoners van het platteland mogen
echter vrij op het land werken omdat het vaak voorkomt dat geen enkele andere
dag zó geschikt is om het graan te zaaien of om wijnstokken te planten. Daarom
mogen zij de zegeningen van de hemel niet door hun rust verloren laten gaan Joseph Cullen Ayer, A Source Book for Ancient Church History (New York:
Charles Scibners Sons, 1913), div.2, per.1, ch.1, sec.59, g. pp. 284, 285.
De oorspronkelijke Latijnse tekst kan men vinden in Codex Justiniani (Codex
van Justinianus), lib. 3, titel 12, lex. 3. Philip Schaff geeft in zijn History of the
Christian Church zowel de Latijnse tekst als de Engelse vertaling (vol. 3, 3rd
period, ch. 7, sec. 75, p. 380, voetnoot 1); ook in James A, Hessey, Bampton
Lectures, Sunday, lecture 3, par. 1, 3d ed. (Murray, 1866, p.58). Zie bespreking
in Schaff (supra) en in Albert Henry Newman, A Manual of Church History
(Philadelphia: The American Baptist Publication Society, ed. 1933), herz. uitg.,
vol.1, pp. 305-307; en in LeRoy E. Froom, The Prophetic Faith of Our Fathers
(Washington, D.C.: Review and Herald Publishing Association, 1950), vol.1, pp.
378-381.

PROFETISCHE TIJDPERKEN
Een belangrijk beginsel bij het verklaren van profetieën met een tijdsaanduiding
is ,het jaar-dag principe: één dag in de profetie betekent één jaar in de
geschiedenis. Voordat de Israëlieten het land Kanaän binnengingen, zonden ze
twaalf verspieders uit om het land te verkennen. De verspieders bleven veertig
dagen weg. Toen de Hebreeën na hun terugkeer het verslag hoorden wilden ze
het Beloofde Land niet in bezit nemen. Toen sprak de Here een oordeel over hen
uit: Overeenkomstig het aantal dagen, gedurende welke gij het land verspied
hebt, veertig dagen, zult gij uw ongerechtigheden veertig jaar lang boeten, voor
elke dag één jaar (Numeri 14:34). Ook de profeet Ezechiël gebruikte deze
methode om de profetische tijd te berekenen. Het koninkrijk Juda zou veertig
jaar moeten boeten voor zijn ongerechtigheden. De Here zei: Als gij dit hebt
volbracht, zult gij opnieuw gaan liggen, op uw rechterzijde; dan zult gij de
ongerechtigheid dragen van het huis van Juda: veertig dagen; voor elk jaar leg Ik
u een dag op (Ezechiël 4:6). Dit ,jaar-dag principe wordt ook gebruikt bij de
berekening van de tweeduizenddriehonderd avonden en morgens (Daniël 8:14)
en de periode van 1260 dagen, die ook wordt aangeduid als een tijd en tijden en

een halve tijd (Daniël 7:25), de ,,twee en veertig maanden (Openbaring 11:2;
13:5), de ,,twaalfhonderd zestig dagen (Openbaring 11:3; 12:6) en de ,,drie en
een halve dag (Openbaring 11:9).
Zie verder ook de aantekening onder PROFETISCHE TIJDPERKEN EN
TIJDREKENING.

VERVALSINGEN
Onder de documenten die tegenwoordig door iedereen als vervalsingen worden
beschouwd, nemen de ,,Donatio Constatini en de Pseudo-Isidorische Decretalen
een zeer belangrijke plaats in. ,,Donatio Constantini is de naam die men al sinds
het einde van de Middeleeuwen gebruikt voor een document dat door
Constantijn de Grote zou zijn geschreven aan paus Sylvester I en waarvan de
oudst bekende versie voorkomt in een Parijs handschrift (Codex lat. 2777),
waarschijnlijk uit het begin van de negende eeuw. Het is sinds de elfde eeuw
gebruikt als een sterk argument voor de aanspraken van de paus en heeft dan ook
sinds de twaalfde eeuw geleid tot een hevige strijd. Dit document heeft ook een
grote invloed gehad op de geschiedenis van Europa omdat het de mogelijkheid
schept het pausdom te beschouwen als de schakel tussen het Romeinse rijk en
het middeleeuwse Roomse Rijk, waardoor het de theoretische basis legt voor de
aanvaarding van het Romeinse recht in de Middeleeuwen - The New SchaffHerzog Encyclopedia of Religious Knowledge, vol.3, art ,,Donation of
Constantine, pp. 484-485.
De belangrijkste bepalingen van de Donatio Constantini luiden:
,,Aan de allerheiligste en gezegende vader der vaderen, Sylvester, bisschop van
de stad Rome en paus, en aan alle opvolgers, de kerkvorsten, die op de stoel van
de Heilige Petrus zullen zitten, tot aan de tijd van het einde ... maken wij bekend,
dat deze Heilige Roomse Kerk met eer bekroond zal worden; en dat, meer nog
dan onze keizerlijke macht en onze aardse troon, de allerheiligste stoel van St.
Petrus glorierijk verhoogd moet worden doordat wij Constantijn haar de
keizerlijke macht, waardigheid, aanzien en eer verlenen ... dat zij dientengevolge
de oppermacht zal bezitten over de vier andere belangrijke zetels ... als ook over
de kerken van God in de gehele wereld ... dat zij vereerd zal worden met macht
en glorie in de gehele wereld, met meer nog dan de waardigheid van een aardse
heerser.
Zie, wij geven aan de reeds dikwijls genoemde meest gezegende opperpriester,

onze vader Sylvester, de paus over de gehele wereld, niet slechts ons paleis,
zoals reeds vermeld is, maar ook de stad Rome en al de provincies, plaatsen en
steden van Italië en van de westelijke gebiedsdelen; die wij geven bij deze
onherroepelijke gift over in de macht en de heerschappij van Sylvester en van
zijn opvolgers in het pausdom. (geciteerd in V. Norskov Olsen, Pausdom en
Godsdienstvrijheid, Tekenen des Tijds, Brussel 1974, pp. 44,45).
De historische theorie die in de ,,Donatio wordt uiteengezet, is grondig
besproken in Henry E. kardinaal Manning, The Temporal Power of the Vicar of
Jesus Christ, Londen, 1862. De argumenten van de Donatio waren scholastisch
van inslag en pas bij het ontstaan van de moderne historische kritiek in de
vijftiende eeuw is de mogelijkheid geopperd dat het een vervalst document zou
kunnen zijn. Nicolaus Cusanus was één van de eersten die tot de conclusie kwam
dat Constantijn nooit zon schenking had gedaan. De Italiaan Lorenza Valla heeft
in 1450 op een schitterende manier bewezen dat het een vervalst document is
(zie Christopher B. Coleman, Treatise of Lorenzo Valla on the Donation of
Constantine (New York, 1927). Toch geloofden sommigen een eeuw later nog
altijd in de authenticiteit van de Donatio en de Decretalen. Luther geloofde
aanvankelijk ook dat de decretalen echt waren, maar na enige tijd zei hij aan
Eck: ,,Ik aanvaard deze decretalen niet; en aan Spalatinus (Burckhardt) zei hij:
,,Hij (de paus) ontluistert en kruisigt Christus, dat wil zeggen de waarheid, in
zijn decretalen.
Het is bewezen dat de Donatio 1) een vervalst document is, 2) het werk is van
één man of van één periode, 3) de vervalser gebruik gemaakt heeft van oudere
documenten, 4) de vervalsing gebeurd is tussen 752 en 778. Sinds Baronius,
Ecclesiastical Annals, 1592, verdedigen de rooms-katholieke de authenticiteit
van dit document niet meer. Voor de beste tekst verwijzen wij naar K. Zeumer, in
de Festgabe für Rudolf van Gneist (Berlin, 1888). Het is vertaald in Coleman,
Treatise, cfr supra, en in Ernest F. Henderson, Select Historical Documents of
the Middle Ages (New York, 1892) p. 319; Briefwechsel (Wiemar e.d.), pp.
141,161. Zie ook The New Schaff-Herzog Encyclopedia of Religious
Knowledge (1950), vol. 3, p. 484; F. Gregorovius, Rome in the Middle Ages,
vol. 2, p. 329; en Johann Joseph Ignaz von Döllinger, Fables Respecting the
Popes of the Middle Ages (Londen, 1871).
Naast de Donatio zijn er nog andere vervalsingen. De beruchtste daarvan zijn
wel de Pseudo-Isidorische Decretalen. Deze decretalen zijn gefingeerde brieven
die aan de ,,vroege pausen - van Clemens (100 na Chr.) tot Gregorius de Grote

(600) - worden toegeschreven. Ze komen voor in een verzameling van de
negende eeuw die afkomstig zou zijn van ,,Isidorus Mercator. De naam ,,PseudoIsidorische Decretalen wordt gebruikt sinds de opkomst van de historische
kritiek in de vijftiende eeuw.
Pseudo-Isidorus heeft voor zijn vervalsingen een verzameling authentieke
canons, de Hispana Gallica Augustodunensis, gebruikt om minder makkelijk
betrapt te worden, want zulke verzamelingen worden gewoonlijk gemaakt door
toevoeging van nieuwe canons aan reeds bestaande. De vervalsingen zouden dus
minder opvallen als ze werden opgenomen tussen authentiek materiaal. De
vervalsing van de Pseudo-Isidorische Decretalen is nu onbetwistbaar bewezen
door intern bewijsmateriaal, bronnenonderzoek, de gebruikte methodes en door
het feit dat dit materiaal vóór 852 onbekend was. De historici zijn het erover
eens dat de verzameling hoogstwaarschijnlijk omstreeks 850 of 851 voltooid is,
daar dit document voor het eerst vermeld wordt in de Admonitio van de
capitularia van Quiercy, 857 na Chr.
De vervalser is niet bekend. Waarschijnlijk zijn deze vervalsingen ontstaan in de
agressieve nieuwe richting in de kerk die begonnen is te Reims (Frankrijk) in de
negende eeuw. Men is het erover eens dat bisschop Hincmar van Reims deze
Decretalen heeft gebruikt bij de afzetting van Rothad van Soissons, die de
Decretalen in 864 naar Rome bracht en ze aan paus Nicolaas I voorlegde.
Nicolaus Cusanus (1401-1464), Charles Dumoulin (1500-1566) en George
Cassender (1513-1564) hebben de authenticiteit van de Decretalen in twijfel
getrokken. Het onweerlegbare bewijs van de vervalsing werd door David
Blondel in 1628 geleverd.
Een vroegere editie van de decretalen kan men vinden in Migne Patrologia
Latina, CXXX. Voor het oudste en beste manuscript, zie P. Hinschius, Decretales
Pseudo-Isidorianiae at capitula Angilramni (Leipzig, 1863). Zie ook The New
Schaff-Herzog Encyclopedia of Religious Knowledge (1950), vol. 9, pp. 343345; en H.H. Milman, Latin Christianity (9 vols.); vol. 3; Johann Joseph Ignaz
von Döllinger, The Pope and the Council (1869); en Kenneth Scott Latourette, A
History of the Expansion of Christianity (1939), vol. 3; The Catholic
Encyclopedia, vol.5, art. ,,False Decretals en Fournier, ,,Etudes sur les Fausses
Décrétales in Revue dHistoire Ecclésiastique (Leuven), vol.7 (1906) en vol.8
(1907).

Het is in dit verband interessant te wijzen op enkele rooms-katholieke
commentaren op deze vervalsingen:
In zijn werk Le Pouvoir du pape sur les souverains du Moyen Age (Parijn, 1839)
schrijft M. (Gosselin), directeur van het Seminarie van St. Sulpice, over de
Constantijnse Schenking het volgende: ,,... Men meende dat het wereldlijk gezag
van de paus over verschillende Europese staten berustte op de Constantijnse
Schenking, dat wil zeggen op een plechtig besluit waardoor deze vorst de stad
Rome, Italië en alle westelijke provincies van het Romeinse rijk voor altijd aan
de Heilige Stoel had geschonken. Wij geloven dat het overbodig is om deze
zogenaamde schenking aan een onderzoek te onderwerpen. Dit document wordt
sedert de Renaissance door de moderne critici algemeen als en apocrief stuk
beschouwd.
Over de Decretalen schrijft abbé Fleury in zijn Histoire ecclésiastique (vol. IX,
b. 45, par.22, pp. 445,446, Brussel, 1721):
,,De verzameling waarin ze voorkomen, draagt de naam van Isidorus Mercator,
die een Spanjaard schijnt te zijn geweest. ... Hij zegt helemaal niet waar hij deze
documenten heeft gevonden. Denys-le-Petit, die tweehonderd jaar daarvoor de
decretalen van de pausen had verzameld, kende ze niet. ... Ze hebben trouwens
de duidelijk zichtbare kenmerken van een vervalsing. Ze zijn allemaal in
dezelfde stijl opgesteld, die meer bij de achtste dan bij de eerste drie eeuwen
past: ze zijn langdradig en doorspekt met gemeenplaatsen: bij nader onderzoek is
ook gebleken dat ze veel passages van de heilige Leo, en heilige Gregorius en
van andere schrijvers die leefden ná de pausen naar wie ze zijn genoemd. Bijna
alle tijdsaanduidingen zijn vervalst. ... De Decretalen zijn grof van opzet, maar
hebben toch de Latijnse kerk beïnvloed en georiënteerd. Deze valse Decretalen
zijn ruim acht eeuwen als authentiek beschouwd. Men heeft het geloof in hun
echtheid pas in de vorige eeuw schoorvoetend opgegeven. Vandaag is er wel
niemand die nog in hun echtheid gelooft, ook al is men maar oppervlakkig
bekend met deze materie.
Dr. Du Pin, die aan de Sorbonne promoveerde, verklaarde in Nouvelle
Bibliographie des auteurs ecclésiastiques, p. 215, Utrecht, 1731: ,,Het feit dat de
Decretalen die aan de pausen worden toegeschreven vals zijn, is nu zó algemeen
bekend dat we er niets meer over hoeven te zeggen (geciteerd in Gaussen, Le
Canon des Ecritures, vol. II, p.169).

Naar aanleiding van ,,de vele apocriefe of vervalste documenten" zegt het
Dictionnaire de Théologie catholique: ,,In de negentiende eeuw werd de
vervalser nog verdedigd door Dumont en abbé Darras, maar tegenwoordig
protesteren alle geleerden, zonder onderscheid van land of godsdienst, unaniem
tegen het betreurenswaardige succes van deze ergerlijke schurkenstreek (art.
,,Les fausses Décrétales), kol. 214 en 221. Letouzey et Ané, ed., Parijs).

DICTATUS PAPAE.
"Op die manier was het geestelijk oppergezag van de roomse opperpriesters in
het Westen volledig. Men gaf hun universele administratieve bevoegdheid door
middel van legaten, alsook de hoogste grondwettelijke, gerechtelijke en
wetgevende bevoegdheden. Deze bevoegdheden werden reeds ex professo
verkondigd in het zogenaamde Dictatus Gregorii VII, waarvan de echtheid wordt
betwist, en ze werden in elk geval af en toe opgeëist in de brieven van Gregorius
VII en in de verschillende besluiten van zijn pontificaat (Etienne Chastel,
Histoire du Christianisme, vol. III, p.188).
Voor de oorspronkelijke Latijnse tekst, zie Baronius, Annales Ecclesiastici, ann.
1076, vol.17, pp. 405,406 van de editie van Parijs, 1869; en de Monumenta
Cermaniae Historica Selecta, vol.3, p.17. Voor de engelse vertaling, zie Frederic
A. Ogg, Source Book of Medieval History (New York: American Book Co.,
1907), ch.16, sec. 45, pp. 262-264; en Oliver J. Thatcher en Edgar H. McNeal,
Source Book for Medieval History (New York: Charles Scrbners Sons, 1905),
sec. 3, item 65, pp. 136-139. Voor een bespreking van de achtergronden van het
Dictatus Papae, zie James Bryce, The Holy Roman Empire, rev. ed., ch. 10; en
James w. Thompson en Edgar N. Johnson, An Introduction to Medieval Europe,
300-1500, pp. 377-380.

HET VAGEVUUR.
Dr. J. Verschueren, S.J., omschrijft ,,het vagevuur als ,,een reiniging door lijden
die de in Gods liefde gestorven zielen voor de nog uit te boeten dagelijkse
zonden en straffen ondergaan, op. cit. Dr. Joseph Faa Di Bruno definieert het als
volgt: ,,Het vagevuur is een lijdenstoestand na dit leven, die de zielen enige tijd
moeten ondergaan. De bezoedeling, de schuld en de eeuwige pijn van hun
doodzonden zijn wel vergeven, maar ze moeten vanwege hun zonden toch nog
enige tijd boeten. In die toestand verkeren ook de zielen die deze wereld verlaten
en alleen schuldig zijn aan dagelijkse zonden - Catholic Belief (ed. 1884),

imprimatur aartsbisschop van New York, p. 196.
Zie ook K.R. Hagenbach, Compendium of the History of Doctrines (T. en T.
Clark, ed.) vol. 1, pp. 234-237, 405, 408; vol. 2, pp. 135-150, 308, 309; Charles
Elliot, Delineation of Roman Catholicism, b.2, ch. 12; The Catholic
Encyclopedia, vol. 12, art. ,,Purgatory, James kardinaal Gibbons, The Faith of
Our Fathers, in het Nederlands vertaald: "Het Geloof onzer vaderen (J.R. van
Rossum, Utrecht 1920), pp. 248-264.

AFLATEN
Voor een grondige behandeling van de geschiedenis van de leer van de aflaten,
zie Mandell Creigton, A History of the Papacy From the Great Schism to the
Sack of Rome (London; Longmans, Green and Co., 1911), vol. 5, pp. 56-64; 71;
W.H. Kent, ,,Indulgences, The Catholic Encyclopedia, vol. 7, pp. 783-789; H.C.
Lea, A History of Auricular Confession and Indulgences in the Latin Church
(Philadelphia: Lea Brothers and Co., 1896); Thomas M. Lindsay, A History of
the Reformation (New York: Charles Scribners Sons, 1917), vol. 1, pp. 216-227;
Albert Henry Newman, A Manual of Church History (Philadelphia: The
American Baptist Publication Society, 1953), vol. 2, pp. 53,54,62; Leopold
Ranke, History of the Reformation in Germany (2de London ed., 1845, vertaald
door Sarah Austin, vol. 1, pp. 331, 335-337, 343-346; Preserved Smith, The Age
of the Reformation (New York: Henry Holt and Company, 1920), pp. 23-25, 66.
Voor de praktische aspecten van de aflatenleer in de tijd van de Hervorming, zie
o.a. dr. Berkhof, Geschiedenis der Kerk, pp. 144-146 en 149-160 (Callenbach,
Nijkerk, 1950); dr. W.J. Kooiman, Luther, zijn weg en werk (ten Have,
Amsterdam, 1959); een artikel van dr. H.C. Lea, ,,Indulgences in Spain, in
Papers of the American Society of Church History, vol. 1, pp. 129-171. Over de
waarde van Spanjes bijdrage zegt dr. Lea in zijn inleiding: ,,Spanje trok zich
helemaal niets aan van de strijd die woedde tussen Luther, Eck en Sylvester
Prierias, maar bleef de oude platgetreden paden bewandelen en verschaft ons
onbetwistbare officiële documenten, waardoor wij dit onderwerp in het zuivere
licht van de geschiedenis kunnen onderzoeken.

DE MIS
Voor de opvattingen van het concilie van Trente over de mis, zie Catechismus
van het Concilie van Trente, pp. 259-316 (Dessain, Mechelen, 1935); The

Canons and Decrees of the Council of Trent in Philip Schaff, Creeds of
Christendom, vol. 2, pp. 126-139, waarin zowel de Latijnse als de Engelse
teksten zijn opgenomen. Zie ook H.G. Schroeder, Canons and Decrees of the
Council of Trent (St. Louis, Missouri: B. Herder, 1941).
Voor de behandeling van de mis, zie brochures 12 en 13, Rondgang door de
rooms-katholieke kerk, Una Sancta Cursus, Den Haag; The Catholic
Encyclopedia, vol. 5, art. ,,Eucharist door Joseph Pohle, p. 572 e.v.; Nikolaus
Gihr, Holy Sacrifice of the Mass, Dogmatically, Liturgically, Ascetically
Explained, 12de dr. (St. Louis, Missouri: B. Herder, 1937); Joseph Andreas
Jungmann, The Mass of the Roman Rite, Its Origins and Development, uit het
Duits vertaald door Francis A. Brunner (New York: Benziger Bros., 1951). Voor
een niet-katholiek standpunt, zie Johannes Calvijn, Institutie en Edward
Bouverie Pusey, The Doctrine of the Real Presence (Oxford, England: John H.
Parker, 1855).
In de tijd van de Hervorming verklaarde dr. Guy Furbity van de Sorbonne, op
wie men in 1533 een beroep had gedaan om het evangelie in Genève te
bestrijden:
",Een priester die de hostie en de wijn consacreert, staat hoger dan de heilige
Maagd, want zij heeft Christus slechts één maal het leven geschonken, terwijl de
priester Hem iedere dag schept, zo dikwijls als hij dat wil. ... O! de priester! ...
Men zou hem niet alleen moeten begroeten, maar ook voor hem neerknielen en
in aanbidding voor hem neervallen.
Dergelijke beweringen kan men geregeld vinden in rooms-katholieke kranten of
in werken die de rooms-katholieke devotie willen bevorderen. In december 1912
stond bijvoorbeeld in de Messager du Très-Saint Sacrament (Montreal, Canada)
onder de titel ,,Le Prêtre (de Priester) een artikel waar wij twee regels ontlenen:
Des hommes revêtus de grâce surhumaine
Parlent, et Dieu soudain se fait obéissant.
(Mannen begiftigd met bovennatuurlijke genade spreken, en God gehoorzaamt
onmiddellijk). HOOFDSTUK 4

DE WALDENZEN EN DE SABBAT
Sommige schrijvers beweren dat alle Waldenzen de sabbat vierden. Ze zijn tot
deze opvatting gekomen door de Latijnse bronnen waarin staat dat de Waldenzen
de dies dominicalis vierden. Deze uitdrukking betekent ,dag des Heren of
,zondag. In de vertalingen van deze bronnen werd echter het woord sabbat
gebruikt. De vertaling ,sabbat voor ,dies dominicalis komt voor vanaf de
zestiende eeuw.
Toch zijn er historische bewijzen dat er wel degelijk gevallen van sabbatviering
waren. In een verslag van een kerkelijke rechtbank waarvoor enkele Waldenzen
uit Moravië in het midden van de vijftiende eeuw moesten verschijnen komt de
zin voor: Velen vieren sabbat, zoals de Joden - Johan Joseph Ignaz von
Döllinger, Beitrage zur Sekten-geschichte des Mittelalters (Bijdrage tot de
geschiedenis van de sekten in de Middeleeuwen), München, 1890, 2de deel, p.
661. Het lijdt niet de minste twijfel dat het in deze bron gaat om de viering van
de sabbat op de zevende dag van de week.

DE WALDENZEN EN DE BIJBEL
Voor recente ontdekkingen van Waldenzische handschriften, zie M. Esposito,
Sur quelques manuscrits de lancienne littérature des Vaudois du Piémont in
Revue dHistoire ecclésiastique (Leuven, 1951) p. 130 e.v.; F. Jostes, Die
Waldenzerbibeln in Historisches Jahrbuch, 1894; D. Lortsch, Histoire de la Bible
en France (Paris, 1910), ch. 10.
Een klassiek geworden werk van één van de Waldenzische barbes is Jean Leger,
Histoire générale des Eglises évangéliques des Vallées de Piémont (Leiden,
1669), dat geschreven werd in een tijd van zware vervolgingen. Het versterkt
informatie uit de eerste hand en is geïllustreerd met tekeningen.
Voor de letterkunde van de Waldenzen, zie A. deStefano, Civiltà Medioevale
(1944); en Riformatori ed erètici nel medioèvo (Palermo, 1938); J.D. Bounous,
The Waldensian Patois of Pramol (Nashville, 1936); en A. Dondaine, Archivum
Fratrum Praedicatorum (1946).
Enkele recentere, betrouwbare werken over de geschiedenis van de Waldenzen
zijn: E. Comba, History of the Waldenses in Italy (zie latere Italiaanse uitgave,
Torre Pellice, 1934); E. Gebhardt, Mystics and Heretics (Boston, 1927); G.
Gonnet, II Valdismo Medioevale, Prolegomeni (Torre Pellice, 1935); en Jalla,

Histoire des Vaudois et leurs colonies (Torre Pellice, 1935).

EDICT TEGEN DE WALDENZEN.
Een groot gedeelte van de pauselijke bul die in 1487 door Innocentius VIII tegen
de Waldenzen werd uitgevaardigd (de oorspronkelijke tekst berust in de
universiteitsbibliotheek te Cambridge) is in het Engels vertaald in John Dowling,
History of Romanism (ed. 1871), b. 6, ch. 5, sec. 62. Zie ook Jean Léger,
Histoire générale des Eglises vaudoises, en Etienne Chastel, Histoire du
Christianisme, vol. III, pp. 476-479. HOOFDSTUK 5
Voor ,Aflaten, zie aantekeningen van hoofdstuk 3.

WYCLIF.
Deze naam wordt op verschillende manieren gespeld. Voor een uitgebreide
behandeling, zie J. Dahmus, The Prosecution of John Wyclyf (New Haven; Yale
University Press, 1952, p.7.

ONFEILBAARHEID
Zie aantekening van hoofdstuk 3. Voor de oorspronkelijke tekst van de
pauselijke bullen die zijn uitgevaardigd tegen Wyclif met hun vertaling in het
Engels, zie J. Dahmus, The Prosecution of John Wyclyf (New Haven): Yale
University Press, 1952), pp. 35-49; en John Foxe, Acts and Monuments of the
Church (London: Pratt Townsend, 1870), vol. 3, pp. 4-13.
Voor een samenvatting van deze bullen, die werden gezonden naar de
aartsbisschop van Canterbury, koning Edward en de rector magnificus van de
universiteit van Oxford, zie Merle dAubigné, The History of the Reformation in
the Sixteenth Century (London: Blackie and Son, 1885), vol. 4, div. 7, p. 93;
August Neander, General History of the Christian Church (Boston: Crocker and
Brester, 1862), vol. 5, pp. 146,147; George Sargeant, History of the Christian
Church (Dallas: Frederick Publishing House, 1948), p. 323; Gotthard V. Lechler,
John Wycliffe and His English Precursors (London: The Religious Tract Society,
1878), pp. 162-164; Philips Schaff, History of the Christian Church (New York:
Charles Scribners Sons, 1915, vol. 5, deel 2, p. 317) HOOFDSTUK 6
Voor ,Aflaten, zie aantekening van hoofdstuk 3.

HET CONCILIE VAN KONSTANZ
Een primaire bron voor het concilie van Konstanz is Richendal Ulrich, Das
Concilium so zu Constanz gehalten ist worden (Augsburg, 1483, incun.). Een
interessante recentere studie van deze tekst, gebaseerd op de Aulendorf Codex,
is opgenomen in de ,Spencer Collection van de New York Public Library en is
uitgegeven door Karl Küp, Ulrich von Richentals Chronicle of the Council of
Constance (New York, 1936). Zie ook H. Finke (ed.), Acta Concilii
Constanciensis (1896), vol. 1; Hefele, Konziliengeschichte (9 vol.), vol. 6, 7; L.
Mirbt, Quellen zur Geschichte des Papsttums (1934); Milman, Latin Christianity,
vol. 7, pp. 426-524; Pastor, The History of the Popes (34 vols.), vol. 1, p. 194
e.v.; abbé Fleury, Histoire ecclésiastique, Brussel 1726, vol. 21; Lenfant, Histoire
du Concile de Constance, 1714-1727.
Recentere publikaties over het concilie zijn: K. Zähringer, Das Kardinal
Kollegium auf dem Konstanzer Konzil (Münster; 1935); Th. F. Grogau, The
Conciliar Theory as It Manifested Itself at the Council of Constance
(Washington, 1949); Fred. A. Kremple, Cultural Aspects of the Council of
Constance and Basel (Ann Arbor, 1955); John Patrick McGrowan, dAilly and
the Council of Constance (Washington: Catholic University, 1936).
Voor Johannes Hus, zie John Hus, Letters, 1904; E.J. Kitts, Pope John XXIII and
Master John Hus (London, 1910); D. S. Schaff, John Hus (1915); Schwarze,
John Hus (1915); en Matthew Spinka, John Hus an the Czech Reform (1941).
HOOFDSTUK 7
Voor ,De Mis, zie aantekening van hoofdstuk 3. HOOFDSTUK 8
Voor het proces dat tegen Luther is gevoerd, zie het recente werk van de bekende
Franse historicus, tevens rooms-katholiek priester, verbonden aan het Hoger
Instituut voor Oecumenische Studies te Parijs, Le procès Luther (Fayard, Parijs,
1971); Nederlandse vertaling, ingeleid door prof. dr. H.A.M. Fiolet, Het Proces
Luther (Ambo, Bilthoven, 1973).
In deze publikatie beschrijft de auteur de opzienbarende ontwikkeling in het
denken van de beklaagde in de loop van de vier jaren die het proces heeft
geduurd:
· in 1518 was Maarten Luther nog roomser dan de paus;
· in 1519 geloofde hij niet meer dat de paus nog rooms-katholiek genoemd kon
worden;

· in 1520 was hij de verdediger van een christendom zonder paus.
Ook maakt de schrijver enkele uiterst interessante opmerkingen over de
onverzoenlijke tegenstelling tussen de pontifex - de behoeder van de gevestigde
orde, het kerkelijk establishment, de verdediger van het apparaat, het instituut,
de kerkadministratie, de echte apparatsjik, die een heilige vrees heeft voor
wanorde, dat wil zeggen: vernieuwingen, spontaneïteit, bezieling - en de profeet,
die de platgetreden paden verlaat, een (nieuwe) boodschap heeft, het nog niet
geziene of gehoorde moet openbaren. HOOFDSTUK 12

JEZUÏETEN
In een artikel in het Dictionnaire dHistoire ecclésiastique van J.A. Bost
(Fischbacher, Parijs, en Beroud, Genève, 1884) wordt over dit onderwerp
ondermeer het volgende gezegd:
De orde werd in 1534 door Ignatius van Loyola gesticht en in 1540 door paus
Paulus III goedgekeurd. Ze wordt ook de Sociëteit van Jezus (Societas Jesu)
genoemd. In het begin had ze verschillende doelstellingen, maar heel kort na
haar stichting moest ze door omstandigheden de strijd aanbinden tegen de
Hervorming. Ze deed dat met een niets en niemand ontziende hardvochtigheid
en behaalde daarbij successen die haar stoutste verwachtingen overtroffen. ...
Door haar regels wil de orde van elk ordelid een absoluut willoos instrument van
zijn superieuren maken. ... De theorie van de passieve gehoorzaamheid,
waardoor het individuele geweten in zijn ontwikkeling wordt gefnuikt, is samen
met het pelagianisme, dat ten grondslag ligt aan het hele stelsel, de inspirerende
kracht van de jezuïetenmoraal ... waarvan sommige voorschriften streng zijn, en
bedoeld zijn voor mensen die de godsdienst ernstig nemen, terwijl andere
schrikwekkend toegeeflijk zijn voor alle verdorvenheden, voor alle gepleegde of
nog te plegen misdaden. ...
De jezuïetenmoraal wordt ook gekenmerkt door, de oriëntatie van de bedoeling;
men mag stelen, lasteren en doden op voorwaarde dat men zich verre houdt van
,de schuldige bedoeling en zich houdt aan ,de toegelaten bedoeling,
bijvoorbeeld: het verlangen om rijk te zijn om goed te doen, het verlangen om
zijn eer en misschien zijn leven te redden. ...
Dat de spreekwoordelijke kadavergehoorzaamheid van de jezuïeten geen fabeltje
is, blijkt ook uit de volgende citaten. Niemand minder dan de stichter van de

orde overtuigt ons daarvan door zijn voorschrift: zij behoren zich te gedragen als
een lijk, met andere woorden ,als een kadaver.
Enkele leden van deze orde hebben de oorsprong, de beginselen en de
doelstellingen van de Societas Jesu uiteengezet in Concerning Jesuits, ed. Rev.
John Gerard, S.J., uitgegeven in Londen (1902) door de Catholic Truth Society.
In dit werk lezen wij: Het leidmotief van de hele organisatie van de
jezuïetenorde is absolute gehoorzaamheid. St Ignatius schrijft in dit verband:
,Laat iedereen zichzelf ervan overtuigen dat zij die in gehoorzaamheid leven zich
moeten laten leiden door de goddelijke Voorzienigheid die door hun superieuren
werkt. Zij behoren zich te gedragen als een lijk, dat zich ook overal laat dragen
en zich elke behandeling laat welgevallen, of als de stok van een oude man, die
met zijn stok kan doen wat hij wil.
Deze absolute onderwerping wordt veredeld door de beweegredenen en zou
volgens de stichter ,stipt, blijmoedig en volhardend moeten zijn; ... het
gehoorzame lid van de orde doet met blijdschap wat zijn superieuren hem voor
het algemeen welzijn hebben opgelegd en is ervan overtuigd dat hij daardoor
volledig in overeenstemming met Gods wil handelt - Comtesse R. de Courson, in
Concerning Jesuits, p. 6.
Zie ook: dr. H. Berkhof, De Geschiedenis der kerk, pp. 200-203, Callenbach,
Nijkerk 1950), L.E. Dupin, A Compendious History of the Church, 16de eeuw
(cent. 16), ch. 33 (London, 1713, vol. 4, pp. 132-135); Mosheim, Ecclesiastical
History, cent. 16, sec. 3, pt. 1, ch. 1 par. 10 (met inbegrip van de voetnoten); The
Encyclopedia Britannica, art. Jesuits; C. Paroissen, The Principles of the Jesuits,
Developed in a Collection of Extracts From Their Own Authors (London, 1860 er is ook een vroegere editie uit 1839); W.C. Cartwright, The Jesuits, Their
Constitution and Teaching (London, 1876); E.L. Taunton, The History of the
Jesuits in England, 1580-1773 (London, 1901).
Zie ook: H. Boehmer, The Jesuits (vertaling uit het Duits, Philadelphia, Castle
Press, 1928); E. Goethein, Ignatius Loyola and the Gegenreformation (Halle,
1895); T. Campbell, The Jesuits, 1534-1921 (New York, 1922); E.L. Taunton,
The History of the Jesuits in England, 1580-1773 (London, 1901).

DE INQUISITIE
Voor het rooms-katholieke standpunt, zie The Catholic Encyclopedia, vol. 8, art.

Inquisition door Joseph Blötzer, p. 26 e.v.; en E, Vacandard, The Inquisition; A
Critical and Historical Study of the Coercive Power of the Church (New York:
Longmans, Green and Company, 1908).
Mgr. Baudrillard, rector van het Institut Catholique te Parijs, schrijft: De roomskatholieke kerk eerbiedigt geweten en vrijheid. ... Voor ketters beperkt zij zich
echter niet tot het overtuigen. Verstandelijke en morele argumenten acht zij niet
voldoende. Zij gebruikt geweld, legt straffen op en past folteringen toe. Ze stelt
rechtbanken in, bijvoorbeeld de Inquisitie. Ze doet een beroep op de wetten van
de Staat. Zij organiseert desnoods een kruistocht, voert een heilige oorlog of een
godsdienstoorlog. ... In Italië, in de Nederlanden en vooral in Spanje heeft ze de
brandstapels van de Inquisitie aangestoken. In Frankrijk heeft ze de ketters
gefolterd ten tijde van Frans I en Hendrik II. In Engeland heeft ze dat gedaan
onder Mary Tudor. In Frankrijk en in Duitsland heeft ze in de tweede helft van
de 16de eeuw en in de eerste helft van de 17de eeuw godsdienstoorlogen
uitgelokt, of in elk geval aangemoedigd en op doeltreffende manier gesteund
(LEglise catholique, la Renaissance, le Protestantisme, lezingen gehouden in
1904, 3de druk, pp. 221-223, Parijs, Libraire Bloud & Cie). Zie ook Oosthoeks
Encyclopedie, art. Albigenzen.
Voor het anglo-katholieke standpunt, zie Hoffman Nickerson, The Inquisition; A
Political and Military Study of Its Establishment. Voor het niet-katholieke
standpunt, zie Philip Van Limborch, History of the Inquisition; Henry Charles
Lea, A History of the Inquisition of the Middle Ages, 3 vol.; A History of the
Inquisition of Spain, 4 vol., en The Inquisition in the Spanish Dependencies;
H.S. Turberville, Medieval Heresy and the Inquisition (London: C. Lockwood
and Son, 1920 - een tussenpositie). HOOFDSTUK 15

OORZAKEN VAN DE FRANSE REVOLUTIE
Voor de vérstrekkende gevolgen van de verwerping van de Bijbel en de
godsdienst van de Bijbel door de Fransen, zie H. von Sybel, History of the
French Revolution, b.5, ch. 1, par. 3-7; Henry Thomas Buckle, History of
Civilization in England, ch. 8, 12,14 (New York, 1895, vol. 1, pp. 364-366, 369371, 437, 540, 541, 550,); Blackwoods Magazine, vol. 34, no. 215 (november
1833), p. 739; J.G. Lorimer, An Historical Sketch of the Protestant Church in
France, ch. 8, par. 6,7.
Voor een behandeling van deze problematiek door Franse specialisten, zie Edgar

Quinet, Des Dragonnades à la Terreur, Le Christianisme et la Révolution
Française, 1845, en Philosophie de lHistoire de France, 1854 (La Révolution,
vol. 2); Charles Bost, Histoire des Protestants de France, éd. Cause, Neuilly-surSeine, 1925, pp. 79-126; Etienne Chastel, Histoire du Christianisme, vol. 4, p.
203.

POGINGEN OM DE BIJBEL TE VERBIEDEN EN TE VERNIETIGEN
Het concilie van Toulouse, dat omstreeks de tijd van de kruistocht tegen de
Albigenzen bijeenkwam, bepaalde: Leken mogen geen exemplaren van het Oude
en Nieuwe Testament in hun bezit hebben. ... Het is hun ten strengste verboden
de hierboven aangeduide boeken in de volkstaal te hebben.
De districtsbestuurders moeten de ketters opsporen in hun huizen en in de
bossen. Zelfs hun ondergrondse schuilplaatsen moet men volledig vernietigen. Concil. Tolosanum, paus Gregorius IX, Anno chr. 1229. Canons 14 en 2. Dit
concilie werd gehouden tijdens de kruistocht tegen de Albigenzen.
Deze plaag (de Bijbel) had zich zó verspreid dat sommigen hun eigen priesters
hadden aangesteld en zelfs enkele evangelisten hadden benoemd die de waarheid
van het evangelie verdraaiden en haar geweld aandeden. Ze hadden hun eigen
nieuwe evangeliën verzonnen ... hoewel ze weten dat het leken absoluut
verboden is de Bijbel te verkondigen en uit te leggen - Acts of the Inquisition,
Philip van Limborch, History of the Inquisition, ch. 8.
Het concilie van Tarragona (1234) bepaalde: Niemand mag de boeken van het
Oude en Nieuwe Testament in de volkstaal in zijn bezit hebben. Indien dit wel
het geval is, moeten de boeken binnen de acht dagen na de afkondiging van dit
decreet bij de plaatselijke bisschop worden ingeleverd om te worden verbrand,
anders zal men - of men nu geestelijke of leek is - als verdacht worden
beschouwd tot het tegendeel is bewezen - D. Lortsch, Histoire de la Bible en
France, 1910, p. 14.
Op het concilie van Konstanz (1414-1418) werd Wyclif postuum veroordeeld
door Arundel, aartsbisschop van Canterbury, die zie: Die vervloekte ketter heeft
een nieuwe vertaling van de Schrift in zijn moedertaal verzonnen.
De rooms-katholieke kerk is zich in de loop der eeuwen blijven verzetten tegen
de Bijbel en heeft zich vooral gekant tegen de verspreiding toen de
bijbelgenootschappen werden opgericht. Paus Pius IX heeft op 8 december 1866

in zijn encycliek Quanta cura een lijst van acht dwalingen onder tien
verschillende titels opgesomd. Onder titel IV lezen we: Socialisme,
communisme geheime genootschappen, bijbelgenootschappen. ... Deze
pestilentiën moeten met alle mogelijke middelen worden bestreden.
De rooms-katholieke kerk schijnt thans wel een andere houding aan te nemen,
maar ze blijft zich toch het recht voorbehouden te bepalen wat de bijbelteksten al
dan niet betekenen.

HET SCHRIKBEWIND
Voor een betrouwbare, korte inleiding tot de geschiedenis van de Franse
Revolutie, zie L. Greshoy, The French Revolution (1932); G. Lefebvre, The
Coming of the French Revolution (Princeton, 1947); en H. von Sybel, History of
the French Revolution (1869), 4 vol.
De Moniteur Officiel was het Franse staatsblad tijdens de Franse Revolutie. Het
is een primaire bron met gegevens over de beslissingen van de Nationele
Vergadering, volledige teksten van de documenten, enz. Het is later opnieuw
uitgegeven. Zie ook A. Aulard, Christianity and the French Revolution (London,
1927), waarin de schrijver de lijn doortrek tot 1802: een uitstekende studie; W.H.
Jervis, The Gallican Church and the Revolution (London, 1882); een
nauwkeurige studie door een anglicaan, die het vaak opneemt voor het roomskatholicisme.
Voor de betrekkingen tussen Kerk en Staat in Frankrijk tijdens de Franse
Revolutie, zie Henry H. Walsh, The Concordate of 1801; A Study of Nationalism
in Relation to Church and State (New York, 1933); Charles Ledre, LEglise de
France sous la Révolution (Paris, 1949).
Enkele werken over de godsdienstige betekenis van de Franse Revolutie die in
de tijd van de Revolutie zelf geschreven zijn: G. Chais de Sourcesol, Le Livre
des Manifestes (Avignon, 1800), waarin de schrijver de oorzaken van de
omwenteling, de godsdienstige betekenis, enz. behandelt; James Bicheno, The
Signs of the Times (London, 1794); James Winthrop, A Systematic Arrangement
of Several Scripture Prophecies Relating to Antichrist; With Their Application to
the Course of History (Boston, 1795); en Lathrop, The Prophecy of Daniël
Relating to the Time of the End (Springfield, Massachusetts, 1811).

Voor de toestand van de kerk tijdens de Revolutie, zie W.M. Sloan, The French
Revolution and Religious Reform (1901); P.F. la Gorce, Histoire religieuse de la
Révolution (Paris, 1909).
Voor de betrekkingen met het pausdom, zie G. Bourgin, La France et Rome de
1788-1797 (Paris, 1808), gebaseerd op geheime dossiers in het Vaticaan; A.
Latreille, LEglise catholique et la Révolution (Paris, 1950), vooral interessant
voor Pius VI en de godsdienstige crisis, 1775-1799.
Voor de toestand van de protestanten tijdens de Revolutie, zie Pressensé (red.),
The Reign of Terror (Cincinnati, 1869).

DE VOLKSMASSA EN DE BEVOORRECHTE STANDEN
Voor de behandeling van de maatschappelijke toestand in Frankrijk vóór de
Franse Revolutie, zie H. von Holst, Lowell Lectures on the French Revolution,
lecture 1; ook Taine, Ancien Régime en A. Young, Travels in France.

VERGELDING
Voor nadere bijzonderheden over het vergeldend karakter van de Franse
Revolutie, zie Thos. H. Gill, The Papal Drama, b. 10; Edmond de Pressensé, The
Church and the French Revolution, b. 3, ch. 1. Zie ook opmerkingen onder
OORZAKEN VAN DE FRANSE REVOLUTIE.

DE GRUWELEN TIJDENS HET SCHRIKBEWIND.
Zie M. A. Thiers, History of the French Revolution, vol. 3, pp. 42-44, 62-74, 106
(New York, 1890, vertaald door F. Shoberl); F.A. Mignet, History of the French
Revolution, ch 9, par. 1 (Bohn, 1894); A. Alison, History of Europa, 1789-1815,
vol. 1, ch. 14 (New York, 1872, vol. 1, pp. 293-312).

DE VERSPREIDING VAN DE BIJBEL
Volgens William Canton van het Brits en Buitenlands Bijbelgenootschap waren
er in 1804 over de hele wereld niet veel meer dan vier miljoen bijbels in
handschrift of in druk. ... Deze vier miljoen exemplaren waren geschreven in een
vijftigtal talen, met inbegrip van dode talen zoals het Gotisch van Wulfila en het
Oudengels van Beda - What is the Bible Society?, herziene uitgave, 1904, p. 23.

Volgens het Amerikaanse Bijbelgenootschap zijn er tussen 1816 en 1955
481.149.365 bijbels, testamenten of bijbelgedeelten verspreid. Daarnaast heeft
het Brits en Buitenlands Bijbelgenootschap 600.000.000 bijbels of
bijbelgedeelten verspreid. In 1955 alleen heeft het Amerikaanse
Bijbelgenootschap in totaal 23.819.733 bijbels, testamenten of bijbelgedeelten
over de hele wereld verspreid.
In 1973 werden in de wereld 249.152.091 bijbels of bijbelgedeelten verspreid
dat is 14,1% meer dan in 1972.
In 1973 was de Bijbel volledig of gedeeltelijk vertaald in 1.526 talen en elk jaar
wordt de Bijbel in nog meer talen vertaald. In 1972 was het laatstgenoemde
cijfer bijvoorbeeld 1500.

BUITENLANDSE ZENDING
De zendingsactiviteit van de eerste christengemeente is pas in onze tijd
geëvenaard. Tegen het jaar 1000 was er van zending bijna geen sprake meer.
Omstreeks die tijd begonnen de militaire veldtochten die bekend staan als de
Kruistochten. Tijdens de Hervorming heeft men heel weinig aan buitenlandse
zending gedaan. Alleen jezuïeten vormden een uitzondering op deze regel. Door
het piëtistisch reveil werden er enkele zendelingen uitgezonden. Het werk van de
Moravische Broeders in de achttiende eeuw was merkwaardig en er werden
enkele zendingsgenootschappen door de Britten gesticht om het evangelie te
verkondigen in de toenmalige kolonie Noord-Amerika. De grote herleving van
de buitenlandse zending begint echter omstreeks 1800, in de eindtijd (Daniël
12:4). In 1792 werd het Baptistisch Zendingsgenootschap (Baptist Missionary
Society) gesticht en werd Carey naar India uitgezonden. In 1795 werd de
London Missionary Society georganiseerd. Er werd ook een ander genootschap
gesticht in 1799, dat in 1812 de Church Missionary Society werd. Kort daarna
werd de Wesleyan Missionary Society opgericht. In Amerika werd de Raad voor
de Buitenlandse Zending (Board of Commissioners for Foreign Missions) in
1812 geïnstalleerd en in hetzelfde jaar ging Adoniram Judson naar Calcutta. Het
jaar daarop vestigde hij zich in Birma. In 1814 werd de American Baptist
Missionary Union gevormd. De Presbyteriaanse Raad voor de Buitenlandse
Zending (Presbyterian Board of Foreign Missions) werd in 1837 ingesteld.
In 1800 ... waren de meeste christenen afstammelingen van mensen die al vóór

1500 voor het evangelie waren gewonnen. ... In de negentiende eeuw, werd het
christendom weer op grote schaal verspreid. Het is niet zo dat het evangelie toen
voor het eerst in evenwel nieuwe werelddelen of belangrijke nieuwe landen werd
verkondigd, zoals dat in de driehonderd jaar daarvoor wel het geval was. Dat
was gewoon onmogelijk, want het christendom werd al vóór 1800 in alle
werelddelen behalve Australië verkondigd en had al ingang gevonden onder alle
grote volken en in alle gebieden met een hoge beschaving. In de negentiende
eeuw kreeg men vaste voet in gebieden en onder volken die vroeger het
evangelie al hadden gehoord en kon het evangelie zowel vanuit de nieuwe centra
op een nooit gekende schaal worden verspreid. Het christendom werd toen
ingevoerd in de meeste landen, eilanden, volken en stammen die het evangelie
nog nooit hadden gehoord. ...
De verspreiding van het christendom in de negentiende eeuw was in de eerste
plaats te danken aan een nieuwe opbloei van het geestelijk leven door de impuls
van het christendom. ... De stuwkracht die van het christendom uitging, had nog
nooit tevoren in dezelfde tijdspanne zoveel nieuwe bewegingen doen ontstaan.
Het had nog nooit zon grote invloed op de West-Europese volken gehad. De
zendingsbeweging die in de negentiende eeuw de getalsterkte en de invloed van
het christendom zo verbeterde, was een uitvloeisel van deze grote stuwkracht Kenneth Scott Latourette, A History of the Expansion of Christianity, vol. IV,
The Great Century A.D. 1800 - A.D. 1914 (New York: Harper and Brothers,
1941) pp. 2-4. HOOFDSTUK 18

PROFETISCHE DATA
Volgens de Joodse kalender duurde de vijfde maand (Ab) van het zevende jaar
van Artaxerxes (Artachsasta) regeringsperiode van 23 juli tot 21 augustus 457 v.
Chr. Het decreet van de koning werd van kracht na Ezras aankomst in Jeruzalem
in de herfst van dat jaar. Wij zijn er absoluut zeker van dat het zevende jaar van
Artaxerxes in 457 v. Chr. viel; zie S.H. Horn en L.H. Wood, The Chronology of
Ezra 7 (Washington, D.C.: Review and Herald Publishing Association, 1953);
E.G. Kraeling, The Brooklyn Museum Aramaic Papyri (New Haven - Londen,
1953) pp. 191-193; The Seventh-day Adventist Bible Commentary (Washington,
D.C.: Review and Herald Publishing Association, 1954), vol. 3, pp. 97-110. Zie
ook het werk van de rooms-katholieke theoloog Mémain, Les 70 semaines de la
Prophétie de Daniel, pp. 31-48, éd. Haton - Parijs, 1904, en van de protestantse
theoloog J.A. Bost, Histoire des Macchabées, p. 7,17.

VAL VAN HET OTTOMAANSE RIJK
De invloed van het mohammedaanse Turkije op Europa na de val van
Constantinopel in 1453 was even erg als de rampzalige veroveringen van de
mohammedaanse Saracenen op het Oostromeinse rijk tijdens de 150 jaar na de
dood van Mohammed. In de tijd van de Hervorming was Turkije een permanente
bedreiging aan de oostgrens van het Europese christendom. De hervormers
hebben de Ottomaanse macht talloze keren in hun publikaties veroordeeld.
Christelijke schrijvers hebben zich van toen af zorgen gemaakt over de rol van
Turkije in toekomstige wereldgebeurtenissen. De onderzoekers van de profetie
meenden dat de opkomst en de val van de Turkse macht in de Bijbel was
voorzegd.
Volgens Josiah Litch zou er een eind komen aan de onafhankelijkheid van
Turkije in augustus 1840. Het standpunt van Litch is volledig uitgewerkt in zijn
publikatie. The Probability of the Second Coming of Christ About A.D. 1843
(juni 1838); An Address to the Clergy (lente 1840); een tweede druk verscheen
in 1841 en verschaft historische gegevens om de nauwkeurigheid van vroegere
berekeningen van de profetische periode, die reikte tot aan de val van het
Ottomaanse rijk, te bewijzen; en in een artikel in Signs of the Times and
Expositor of Prophecy, 1 augustus 1840. Zie ook een artikel in Signs of the
Times and Expositor of Prophecy, 1 februari 1841; en J.N. Loughborough, The
Great Advent Movement (ed. 1905), pp. 129-132. Uriah Smith behandelt de
profetische tijdrekening van deze profetie op pp. 506-517 van zijn boek
Thoughts on Daniel and the Revelation (herz. druk, 1944).
Zie voor de begingeschiedenis van het Ottomaanse rijk en de val van het Turkse
rijk, William Miller, The Ottoman Empire and Its Successors, 1801-1927
(Cambridge University Press, 1936); George G.S.L. Eversly, The Turkish
Empire From 1288 to 1914 (London; T. Fisher Unwin, Ltd., 2de druk, 1923).
Joseph von Hammer-Purgstall, Geschichte des Osmannischen Reiches (Pesth:
C.A. Hartleben, 2de druk, 1934-36), 4 vol.; Herbert A. Gibbons, Foundation of
the Ottoman Empire, 1300-1403 (Oxford University Press, 1916); Arnold J.
Toynbee en Kenneth B. Kirkwood, Turkey (London, 1926).

DE KATHOLIEKE KERK EN DE BIJBEL
Voor het eeuwenlang gevoerde beleid van de rooms-katholieke kerk met
betrekking tot de verspreiding van de Heilige Schrift in de volkstaal onder de

leken, zie The Catholic Encyclopedia, art. Bible ook G.P. Fisher, The
Reformation, ch. 15, par 16 (ed. 1873, pp. 530-532); J. kardinaal Gibbons, The
Faith of Our Fathers, ch. 8 (49ste druk, 1897), pp. 98-117; John Dowling,
History of Romanism, b. 7, ch. 2, sec. 14; en b. 9, ch. 3, sec. 24-27 (ed. 1871, pp.
491-496, 621-625); L.F. Bungener, History of the Council of Trent, pp. 101-110
(2de dr. Edinburgh, 1853, vertaling D. D. Scott); G.H. Putman, Books and Their
Makers During the Middle Ages, vol. 1, pt. 2, ch. 2, par. 49,54-56; J. Gibbons,
Het Geloof onzer Vaderen, hoofdst. 8 (4de uitg., Utrecht, 1920), pp. 91-117.
Zie ook William Muir, The Arrested Reformation (Morgan and Scott, 1912), pp.
37-43; Harold Grimm, The Reformation Era (Macmillan, 1954), p. 285; Index of
Prohibited Books (Vatican Polyglot Press, 1930), pp. ix, x; Timothy Hurley, A
Commentary on the Present Index Legislation (New York: Benziger Brothers,
1908), p. 71; Translation of the Great Encyclical Letters of Leo XIII (New York:
Benziger Brothers, 1903), p. 413.
Het is wellicht niet overbodig nogmaals te wijzen op de enigszins gewijzigde
houding van de rooms-katholieke kerk van vandaag tegenover de Bijbel, al valt
het te betreuren dat zij zich nog altijd beschouwt als de enige die de tekst kan en
mag uitleggen. HOOFDSTUK 20

HEMELVAARTSKLEDEREN
Het verhaal dat de adventisten speciale kleren hadden gemaakt waarmee ze
zouden opvaren om de Here in de lucht te ontmoeten is een verzinsel van de
tegenstanders van de Adventboodschap. Dit verhaal werd overal rondgebazuind
waardoor velen het geloofden, maar een nauwkeurig onderzoek heeft uitgewezen
dat deze praatjes van elke grond zijn ontbloot. Men heeft jarenlang een grote
beloning uitgeloofd als iemand kon bewijzen dat er inderdaad minstens één
geval was geweest, maar het bewijs is nooit geleverd. Niemand die de
verschijning van Christus liefhad was zó onwetend om te veronderstellen dat de
Bijbel voorschreef dat er speciale kleren voor die gelegenheid moesten worden
gemaakt. Het enige kleed dat de heiligen zullen nodig hebben om de Here te
ontmoeten is de gerechtigheid van Christus (zie Jesaja 61:10, Openbaring 19:8).
Voor een grondige weerlegging van de legende van de hemelvaartsklederen zie
Francis D. Nichol, Midnight Cry (Washington, D.C.: Review and Herald
Publishing Association, 1944), ch. 25-27 en Appendices H-J; zie ook LeRoy
Edwin Froom, Prophetic Faith of Our Fathers (Washington, D.C.: Review and

Herald Publishing Association, 1954), vol. 4, pp. 822-826.

PROFETISCHE TIJDPERKEN EN TIJDREKENING
Dr. George Bush, hoogleraar in de Hebreeuwse taal en oosterse letterkunde aan
de New York City University, heeft in een brief aan William Miller
(gepubliceerd in de Advent Herald en Signs of the Times Reporter, Boston, 6 en
13 maart 1844) enkele opmerkingen gemaakt over diens berekening van de
profetische tijdperken. Dr. Bush schreef: Volgens mij kan men het u of uw
vrienden niet ten kwade duiden dat u zoveel tijd en aandacht heeft besteed aan
de studie van de profetische tijdrekening en dat u zich zoveel moeite heeft
getroost om de begin- en einddata van de grote tijdperken vast te leggen. Als de
Heilige Geest inderdaad deze periodes in de profetische boeken heeft laten
opschrijven, was dat zonder enige twijfel met de bedoeling dat ze bestudeerd
zouden worden, zodat men ze op den duur waarschijnlijk helemaal zou
begrijpen. Niemand die dit in alle eerbied probeert te doen, mag van aanmatiging
en dwaasheid worden beschuldigd. ... Uw interpretatie dat één dag in de profetie
één jaar op de kalender betekent, wordt gesteund door de beste exegese en door
bekende figuren als Mede, Sir Isaac Newton, bisschop Newton, Kirby, Scott,
Keith en vele anderen die lang geleden tot hetzelfde inzicht als u waren
gekomen. Zij zijn het er allen over eens dat de grote periodes van Daniël en de
Openbaring ongeveer in deze tijd verstrijken en men moet er wel een heel
eigenaardige logica op na houden, als men u van ketterij beschuldigt, terwijl u in
feite dezelfde standpunten inneemt als deze bekende theologen. De resultaten
van uw onderzoek schijnen mij niet zo buitenissig dat ze ook maar één van de
grote waarheden of verplichtingen in het gedrang zouden brengen. Mijns inziens
ligt uw vergissing niet in uw tijdberekening. U heeft zich echter helemaal vergist
in de aard van de gebeurtenissen die zich aan het eind van deze periodes moeten
voordoen. Hier ligt de oorzaak van uw verkeerde verklaring. Zie ook Leroy
Edwin Froom, Prophetic Faith of Our Fathers (Washington, D.C.: Review and
Herald Publishing Association, 1950), vol. 1, ch. 1,2. HOOFDSTUK 25

EEN DRIEVOUDIGE BOODSCHAP
In Openbaring 14:6,7 wordt de verkondiging van de boodschap van de eerste
engel voorzegd. Dan zegt de profeet: En een andere, een tweede engel, volgde,
zeggende: Gevallen, gevallen is het grote Babylon ... En een andere engel, een
derde, volgde hen. Het woord volgde betekent ,meegaan, vergezellen. Zie Henry
George Little en Robert Scott, Greek English Lexicon (Oxford, Clarendon Press,

1940), vol. 1, p. 52; George Abbott-Smith, A Manual Greek Lexicon of the New
Testament (Edinburgh: T. and T. Clark, 1950), p. 17. Hetzelfde Griekse woord
wordt ook gebruik in Marcus 5:24: En Hij ging met hem mede en een grote
schare volgde Hem en zij drongen tegen Hem op. Het wordt ook gebruikt in
verband met de honderd vier en veertig duizend, over wie Johannes in
Openbaring 14:4 schrijft: Dezen zijn het, die het Lam volgen, waar Hij ook heen
gaat. In beide teksten treedt de betekenis ,samengaan, vergezellen duidelijk op
de voorgrond. In 1 Korintiërs 10:4 lezen wij over de kinderen van Israël dat zij
dronken uit een geestelijke rots, welke met hen medeging, waarin ook hetzelfde
woord in de grondtekst wordt gebruikt. Hieruit blijkt dat de tweede en de derde
engel niet op een later tijdstip dan de eerste kwamen, maar dat ze in feite
tegelijkertijd samengingen. De drie boodschappen worden na elkaar verkondigd,
maar gaan onafscheidelijk samen.

SUPREMATIE VAN DE BISSCHOPPEN VAN ROME
Enkele van de belangrijkste omstandigheden die hebben geleid tot de
opperheerschappij van de bisschoppen van Rome worden behandeld in Robert
Francis kardinaal Bellarminus, Power of the Popes in Temporal Affairs (Engelse
vertaling in de Library of Congress, Washington, D.C.); Henry Edward kardinaal
Manning, The Temporal Power of the Vicar of Jesus Christ (London: Burns and
Lambert, 2de druk, 1862); en James kardinaal Gibbons, Faith of Our Fathers
(Baltimore: John Murphy Co., 110 dr., 1917), ch. 5, 9, 10, 12. Voor het
protestantse standpunt, zie Trevor Gervase Jalland, The Church and the Papacy
(London; Society for Promoting Christian Knowledge, 1944, een z.g. Bampton
Lecture); en Richard Frederick Littledale, Petrine Claims (London: Society for
Promoting Christian Knowledge, 1899). Voor bronnen over het ontstaan van de
theorie over het primaatschap van Petrus, zie James T. Shotwell en Louise Ropes
Loomis, The See of Peter (New York: Columbia University Press, 1927. Voor de
vervalste Donatio Constantini, zie Christopher B. Coleman, The Treatise of
Lorenzo Valla on the Donation of Constantine (New York, 1914), die een
volledige Latijnse tekst met een Engelse vertaling geeft, alsook een grondige
kritiek op de documenten en de aanspraken; J. Gibbons, Het Geloof onzer
Vaderen (van Rossum - Utrecht, 1920, 4de uit.); Mosheim, Histoire
ecclésiastique, vol. 2, hoofdstuk 4, sect. 9-11). HOOFDSTUK 35

DE ETHIOPISCHE KERK EN DE SABBAT
De Koptische Kerk van Ethiopië heeft tot zeer onlangs nog sabbat gevierd. De

Ethiopiërs hebben ook de zondag, de eerste dag van de week, in hun hele
geschiedenis als christelijk volk gevierd. Op deze dagen waren er speciale
diensten in de kerken. Tegenwoordig wordt de sabbat in Ethiopië praktisch niet
meer gevierd (A. P. Stanley, Lectures on the History of the Eastern Church, N.Y.,
1862, pp. 96-97). Voor ooggetuigenverslagen van godsdienstige feestdagen in
Ethiopië, zie Pero Gomes de Teixeira, The Discovery of Abyssinia by the
Portuguese in 1520 (Engelse vertaling, London, British Museum, 1938), p. 79;
Francisco Alverez, Narrative of the Portuguese Embassy to Abyssinia During
the Years 1520-1527, in de Records of the Hakluyt Society (London, 1881), vol,
64, pp. 22-49; Michael Russell, Nubia and Abyssinia (citeert Lobo, een
missionaris in Ethiopië in 1622) (New York: Harper and Brothers, 1837), pp.
226-229; S. Giacomo Baratti, Late Travels Into the Remote Countries of
Abyssinia (London: Benjamin Billingsley, 1670), pp. 134-137; Job Ludolphus, A
New History for Ethiopia (London: S. Smith, 1682), pp. 234-357; Samuel Gobat,
Journal of Three Years Residence in Abyssinia (New York: ed. 1850), pp. 55-58,
83-98. Voor andere werken in verband met dit probleem zie Peter Heylyn,
History of the Sabbath, 2de dr., 1636, vol. 2, pp. 198-200; Arthur P. Stanley,
Lectures on the History of the Eastern Church (New York: Charles Scribners
Sons, 1882), lecture 1, par. 1; C. F. Rey, Romance of the Portuguese in Abyssinia
(London: F.H. en G. Witherley, 1929), pp. 59, 253-279.

