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WACHTWOORD :

“ Onafgebroken bewust gemeenschap

MET God.”



VOORWOORD

Waarde Lezer,

Mits deze ontvangt U een verzameling van aan-

tekeningen op de voor velen onvergetelike Bijbel-

studie kursus te Worcester gehouden onder leiding

van Pastor Franson.

Ik heb reeds bij een vorige gelegenheid g( zegd,

dat door genoemde kursus, de Here Jezus en Zijn

werk ons dierbaarder zijn geworden.

Ik was van plan dit werkje met een andere

naam te dopen. Voor de veel geschikter naam, die

’t tans draagt n. 1.
“ Vergaderde Honig,’’ alsmede

voor een woord van aanbeveling, wijzigingen, enz.

ben ik veel dank verschuldigd aan Ds. J. G. Perold.

Ook aan andere vrienden, die mij met hun aan-

tekeningen als anderzins hebben bijgestaan, breng

ik liiermeê mijn hartelike dank.

Met de innige bede dat onze lieve Heer het, tot

de ere Zijns naams, een zegen moge maken voor

velen, en “ sterkte uit de zoetigheid ” moge laten

vloeien, wordt U dit werkje opgedragen.

G. A. W. DE VlLLlERS.

Noorder Paarl,

Augustus, 1907.
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EERSTE AFDELING.

Beschrijving van de Kursus.

TWEEDE AFDELING.

1. Werkzaamheden van de Heilige Geest.
2. Voorwaarden \ an Gebeds Verhoring.
3. Hoe met onbekeerden te handelen.
4. Christus toe te eigenen.

5. De Onvergeeflike zonde.
6. Verscheidene methoden van Bijbel Studie.

7. Hoe Gof-s wil te leren kennen.
8. Gebeurtenissen en verhalen in Lukas.
9. Zeven Kronen.

10.

Trappen der Liefde in Hooglied.

DERDE AFDELING.

Openb.vring.

1. Begeleidende tekening.

2. Verdeling van Openbaring.
3. Tien Zegeningen van 't Duizendjarig Kijk.

4. Inbond van Openbaring.

(1) De woonplaats der afgestorvenen.

(2) De toestand der afgestorvenen

(3) 1 Cor. 15 : 50—58.
(4) De Zionistise Beweging en Daniels Profetie

(5) De Zeventigste Week van Daniël.

Aanhangsel,

Pastor Franson’s Woord van Vaarwel.



“ Vergadei'de Honig”—zo wens ik deze aaiite-

keningen op Pastor Fransons Bijbelstudie kursus te

noemen, naar aanleiding van diens vergelijking van
Gods Woord bij een nest vol met lionig, maar waar-
uit wij de kunst moeten verstaan die honig te

balen. Pastor Pransoii verstaat die kunst. En een
ieder, die bij deze scliotel vergaderde honig gaat
zitten zal, naar ik vertrouw, verzadigd en verkwikt
opstaan—gelijk dat ’t geval met mij is geweest—en

nog lang ’t genuttigde herkauwen.
’t Was een gelukkige gedachte van de verzame-

laar om, als prijsvraag, deze aantekeningen te ver-

gaderen, ten einde ze in permanente vorm te bewa-
ren. Met veel genoegen geef ik mijn aanbeveiing
aan deze zeer leerzame Bijbelstudie Kursus—omdat
die een Bjjhehtuclie Kursus is en zeer leerzaam.

BiiheUiudie—Dat is wat we nodig hebben in

onze dagen. De snelle vooruitgang van ’t Kristeu-
dom in Korea wordt toegeschreven aan Bijbelstudie,

en we weten dat de herleving in Engeland ten tijde

van Wesley en Whitefleld vooral voortspruitte uit

Bijbelstudie. Wij leven met stoom in onze dagen,
en hebben niet meer de tijd, gelijk onze voorouders,
om onze Bijbel te leren achter de schapen. Eu op
de scholen ? Helaas...Wij bestuderen wel soms boe-
ken aangaande en omtrent en over de Bijbel (en
alzo er over heen)

;
maar de Bijbel zelf, die bestu-

deren wm niet. We blijven om en om het licht van
Gods Woord vliegen—gelijk motten—als zijn we
bang dat ons de vleugels wat korter gebrand zullen
worden ; we lopen om en om het bord van de onver-
valste melk van ’t Woord—gelijk katten—als vrezen
we dat we die te warm zullen vinden voor onze
smaak. En ’t gevolg ? We worden door dat licht

niet verlicht
; we worden door die melk niet gevoed.

En komen er nu dwaallichten (een Dowie, en Mev.
Eddy met haar “ Ohristian Science,” de Sabattariers
cumsuis), dan verleiden zij ons, en we trachten onze
hongerige zielen te voeden met de draf der zwijnen
die zij ons aanbieden. Wij kennen onze Bijbel niet

;
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anders zouden wij op Satans :
“ Er is geschreven,”

altijd weten te antwoorden: “ Er is TFederon? ge-
schreven ”

; anders zonden wij weten hoe om zwaard-
slag met zwaardslag schadeloos te maken. Kunnen
we geen Bijbelstudie inrichtingen hebben, zoals in

Amerika, laten we dan trachten om meer zulke Bij-

belstudie kursussen tc houden, als die te Worcester.
Omdat het een Bijbelstudie kursus is, beveel ik

’t aan, en—omdat het zeer leerzaam, is. Dingen wor-
den ons hier soms in een verrassend licht voorge-
steld. De besclirijving van de kursus (Afdeeling 1)

geeft ons wenken hoe in ’t vervolg zulk een kursus
te houden. In Afdeling II zijn zeer leerzaam, o.a.
“ Hoe met oubekeei’den te liandelen,” “ Methoden
van Bijbelstudie,” “ Behandeling van de Gebeurte-
nissen in Lukas.” Dit laatste dient nauwkeurig
nagegaan te worden door lien, die bezwaar vinden in

de speciale Evangelie prediking en de ogenbliklike
bekering, en door hen die naar licht zoeken. Het
brenge onbekeerden tot bekering, en bekeerden tot

inkeer ! De korte aantekeningen op Openbaring
(Afdeling Hl) volgen de letterlihe verklaring, zoals

b.v. die van Dr. Seiss. Die verklaring wijst er op
dat we hier met een “ Openbaring ” te doen hebben,
niet met een “ geheim ”

; en dat het Boek precies
zegt wat het bedoelt, of anders zichzelf verklaart
(zie Openb 11 : 8, en vgl. hs. 13 en 17).

Het werk van “ redaktor,” om deze aantekenin-
gen na te zien en voor de pers in oi de te brengen,
heeft mij veel genoegen verschaft. Ik houd mij er

van overtuigd dat een ieder die er mee kennis maakt
—al is zijn eigen zienswijze op een en ander punt
ook verschillend—toch met mij zeggen zal dat hij

dit legaat, ons doc'r Pastor Pranson nagelaten, niet

gaarne zou willen missen. God make er door de Bij-

bel in menig opzicht voor velen een nieuw boek, en
wat hier gezegd wordt menig een tot grote zegen.
Soli Deo Gloria

!

Paarl, Augustus 1907.

J. G. Perold.
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De Bijbel Studie Kursiis te Worcester

onder leiding van Pastor Franson.

Deze kursus werd te Worcester gehouden van
Dinsdag, 25 Jnnie, tot Donderdag, 4 Julie, 1907.

De bijeenkomsten vonden plaats in de Zaal van
de Kristelike Jongelings Vereniging, ’s voormiddags
van 10 tot 12 uur, en ’s namiddigs van 3.30 tot 5.30.

Ben 150 tal jongelieden, de meesten, naar schatting,
tussen de 20 en 30 jaren oud, en komende van ver-

schillende delen van ’t land, zaten daar tien dagen
lang om uit de Heilige Schrift onderwezen te wor-
den. Ook een half dozijn bejaarden—onderwijzers,
die meenden hun vakantie niet beter te kunnen
doorbrengen —hadden zich bij die klas aangesloten.

De verrichtingen waren elke dag onder toezicht
van de plaatselike leraar, Ds. I. F. A. de Villiers, en
de predikanten van Heidelberg, K. K. en Mosselbaai.
De man, die de verrichtingen leidde was Pastor
Franson.

Hij is een man van grote ernst, en als hij spreekt
legt hij klem en nadruk op bijna ieder woord van
zijn vloeiend Engels.

De reeds genoemde predikanten ageerden beur-
telings als tolk en kweten zich uitstekend van hun
taak.

Pastor Franson’s kennis van de Heilige Schrift
is zeer uitgebreid en veelomvattend. Hij schijnt
diep doordrongen te zijn van de verborgenheden van
Gods Woord, en als men hem hoort spreken, krijgt

men al dadelik de indruk dat hij is een man, die
spreekt onder de leiding en krachtige invloed van
Gods Geest.

Zijn verklaringen van de Schrift waren zoo dui-

delik, dat zelfs de eenvoudigste hem verstaan kon.
De meeste lessen liepen over de gebeurtenissen

van ’t Nieuwe Testament, elkeen waarvan geestelik
werd toegepast op dezelfde wijze waarop elke leraar
dit doet, wanneer hij de gelijkenissen en wonderwer-
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ken met zijn gemeente behandelt. Zo werd de kranke
altijd voorgesteld als een beeld van de zondaar

;
de

krankheid van ’t lichaam als dat van de krankheid
van de ziel, n.1. de zonde

; ’t opstaan of ’t gaan tot
de Here Jezus als een beeld van de zoekende of be-
kommerde zondaar, en ’t aanraken door de Heer
als dat van Zijn verlossende, zaligmakende genade.

Verbazend is ’t over welk een schat van beelden
Z. Eerw. te beschikken heeft, de meeste waarvan
uit zijn eigen leven en ondervinding te voorschijn
worden geroepen. En dat liij een man is van rijpe
ondervinding wordt bewezen door ’t feit, dat hij

bijna de hele wereld doorreisd heeft, en bijna 30 jaar
als Evangelie dienaar werkzaam is.

Gedurende de samenkomsten hebben we de iu-

drnk gekregen dat hij in nauwe omgang met de Heer
leeft, en dat de grootste drang van zijn leven is om
zielen voor Jezus te ivinnen. Zijn leuze is dan ook
Onafr/ehroken gemeenschap met God, die z.i. de leuze
behoort te zijn van elk kind van God.

Hij begon met te vertellen wat hem ertoe ge-
bracht had die Bijbelstndie-knrsus te houden.

Op zijn reis door de Kaap Kolonie, zei hij, had
’t hem getroffen hoe nitgestrekt sommige gemeen-
ten waren, en dat velen dientengevolge zelden Gods
huis konden bezoeken, en dus van de genademiddelen
verstoken waren. Toch moesten die mensen bear-
beid worden- De leraren konden dit werk alleen niet

doen
;
daartoe ontbrak hun de nodige tijd- En wie

moesten het nu doen ? Leken, mensen die de gave
Gods ontvangen hadden om als evangelisten uit te
gaan. Meer dan één kind van God bezat die gave,
doch wist ’t niet. Meer dan één wilde arbeiden aan
’t heil van zielen, doch wist niet hoe of waar.

Vele kerkgenootschappen maken gebruik van
leken en zenden ze uit als evangelisten. Dat was
volgens de leer van de Bijbel, want in de dagen van
de Apostelen had men reeds evangelisten. (Efeze
4 VS. 11).

Hij was dus op de gedachte gekomen om die

jongelieden, die zich gedrongen gevoelden voor de
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Heer te arbeiden, op te roepen tot een korte Bijbel-

stiulie-kursiis, ten einde bun enigszins voor te berei-

den om vroeger of later, naardat de Heer ’t bun
duidelik maakte, uit te gaan om als evangelist of

zendeling werkzaam te zijn.* Dat nu bad bij ge-

daan in overleg met enige predikanten.

Na deze introduktie is bij met de eigenlike kur-

sus begonnen.
Elke zitting werd geopend met ’t zingen van

een lied uit ‘‘ Halleluja ” of met een gepast Psalm of

Gezangvers en een paar korte gebeden, en eveneens
gesloten met gezang en ’t uitspreken van de

Apostoliese zegen.
Tevens werd ’t eerste balfuur van elke voormid-

dag gewijd aan ’t geven van getuigenissen, m.a.w.

aan ’t verhalen door een of ander der aanwezigen
van zijn of liaar bekeringsgescbiedenis, zodat de

meeste jonge broeders en zusters de gelegenbeid

kregen om te vertellen boe zij tot de kennis van
Christus gekomen waren. In alle ootmoed, docb
tevens met alle vrijmoedigbeid werd getuigenis ge-

geven van bet geloof, dat in ben was.
Niemand werd gedwongen zulks te doen : er

was slechts een algemene uitnodiging, en. zij die op-

stonden, deden dat vrijwillig. Treffend waren vele

van die bekeringsgeschiedenissen.
Uit die van vele jonge mannen bleek ’t dat ze

tijdens de oorlog, gedurende bun ballingschap in Indië

op Ceylon, te Simonsstad, of op St. Helena tot beke-
ring waren gekomen. Die jonge mannen waren bij-

na allen studenten aan de Opleiding Scholen te Wel-
lington, Worcester en Robertsen, Van de jonge
zusters zijn etteliken reeds werkzaam als ouderwij-

* Niet alleen voor hen die /rtfer zullen uitgaan om in Jezus
wijngaard te werken maar voor hen voornamelik, die reeds er in
werkzaam zijn, als onderwijzers, zondagschool onderwijzers,
kolporteurs, werkers in gemeenten, enz., moest er jaarliks een
Bijbelstudie kursus gehouden worden, wanneer zij al hun tijd,

een tien of veertien dagen lang, aan gebed en ’t bestuderen van
Gods Woord kunnen wijden, en aan de bespreking van elkan-

ders moeilikheden en ondervindingen Met hoeveel meer vrucht
zou men daarna niet kunnen werken !— J. G. P.



6

zeressen aan de een of ander inricliting, terwijl

anderen nog de Zendingklas bijwonen.
Als die getuigenissen afgelopen waren, ging men

over tot ’t eigenlike werk van de dag, t. w. de
studie vau de Bijbel.

De aanwezigen moesten elke dag korte aanteke-
ningen maken van de Bijbelverklaringen, oi)!ielde-

ringen en beelden, zoals door Pastor Franson aange-
geven.

Het boek der Openbaringen werd ’s avonds in de
grote kerk met de hele gemeente beliandelil, naar de
uitlegging waarvan, allen gretig hebben zitten luis-

teren. Ook van deze uitleggingen hebben de jongelie-

den aantekeningen gemaakt.

Aan ’t einde van elke avonddienst werden de
onbekeerden ernstig toegesproken, om hen zodoende
te bewegen de Here Jezus aan te nemen vóór het te
laat was. Ook Gods kinderen werden niet vergeten

;

zij werden steeds herinnerd aan hun heilige roeping
om Gods Koninkrijk te heipen uitbreiden, en tevens
opgew'ekt om hun lampen brandende te houden, ten
einde de Heer te kunnen ontmoeten als Hij komt.

Een paar malen heeft hij na-bijeenkomsten na
de avonddiensten gehouden.

De laatste voormiddag bijeenkomst was heel
plechtig, ’s Heren tegenwoordigheid werd kiachtig
waargenomen. Allen waren ondei- diepe en ernstige
indrukken. Eerst was er stil gebed, daarna bij af-

wisseling gebeden en toes])raken door de drie aan-
wezige predikanten. De toespraken waren zeer ern-
stig en hebben een diepe en blijvende i mlruk op
velen gemaakt. Tussenin kregen de jongelieden
gelegenheid om hun hart voor God in ’t gebed
uit te storten. De gebeden getuigden van een diep
gevoel van onwaardigheid, maar ook van hartelike
dankbaarheid voor ontvangen zegeningen tevens van
nieuwe toegewijdheid aan de dienst des Heren.

Zowat een twintigtal jongelieden hebben zich.

bereidwillig verklaard zich aan ’t w^erk van evan-
gelisatie te wijden.
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En nu delen we nog ’t een en ander meê wat
door Pastor Pranson gezegd werd, en wat ons vooral

getroffen had.
On ler andere bepaalde liij aller aandacht bij de

volgende waarheden

:

1. Dat het de roeping van elke Christen is niet

alleen te bidden om de bekering van anderen, maar
ook om te arbeiden voor de bekei’ing van anderen.

2. Dat een Christen niet zeifsuciitig mag
wezen

;
niet tevreden moet zijn als hij zelf maar in

de hemel kwam
3. Dat in de gelijkenis van de koninklike brui-

loft, de uitdrukking “ Dwingt ze in te komen ” op een
hiezondere methode ziet, om zondaars tot Jezus te

brengen, n. 1. door ernstige toespraken, tranen en
gebeden. De Here heeft reeds 1900 jaren lang ge-
wacht om Zijn liuis vol te krijgen, en nog is er veel
plaats open. Zijn liuis moet vol worden.

4 Dat ’t opmerkelik is, dat er in de laatste jaren
zoveel gedaan wordt om ’t Evamjelie aan de hei-

denen te brengen
;
dat er zovele zendelingen worden

uitgezonden
;
dat er overal mannen opstaan zoals

een Moody, een Dr. Torrey, een Gipsy Smith en an-
deren, die ’t Evangelie aan de niassas bi-engen, en ’t

middel in Gods hand zijn om vele zielen voor Zijn
koninkrijk te winnen. De Heer is dus bezig Zijn
huis vol te maken. Is dit niet een teken dat ’s

Heren komst nabij is ?

5. Dat als er een begeerte bij een zondaar is om
een ander mens te worden, dit dan een teken is dat
Gods Geest in hem werkzaam is.

G. Dat er mensen zijn, die erkennen dat zij zon-
daars zijn, en die toch niet hun toevlucht tot de
Here Jezus nemen, om reden dat ze geen gevoel van
hun zonden hebben. Zulke mensen handelen evenals
kranken, die om de dokter zenden, en die hoewel
enistig krank, zijn medicijnen niet willen gebruiken
omdat ze nergens pijn gevoelen.

7. Hat tranen 11 iet altijd een teken van waaracli-
tige bekering zijn, zoals blijkt uit de geschiedenis
van Ezau (Hebr. 12 vs. 17).
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8. Dat Gods Woord vol lioiihj is, maar dat de
kindei’en Gods zo weinig verstaan hoe die honig
eruit te halen. •

Yerder zei Pastor Pranson dat hij ook mensen
aangetroffen had, dié naar zijn volle overtuiging,
vergiffenis van zonden ontvangen hadden, maar die

dat zelf niet ndsteii. Zo iemand treffen we ook in

de Bijbel aan, t.w. de zondares in ’t huis van Simon
de Parizeer. Tot Simon zei Jezus :

“ Haar zonden
Zijn haar vergeven.” En daarna zei Hij tot de
vrouw: “ tJw zonden zijn U vergeven.” En om
aan te tonen, hoe noodzakelik ’t is, dat men zich be-
kere zolang men jong is, vertelde hij van zekere
Evangelist, die aantekening had gehouden van be-
keringen onder zijn prediking geschied.

Uit de 1000 bekeerden waren ei :

—

518 onder 20 jaren oud
;

337 tussen 20 en 30 jaren,

86 „ 30 „ 40 „ ,

15 „ 40 „ 50 „ ,

3 ,, 50 ,, 60 „
1 „ 60 „ 70 „99

, en slechts
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TWEEDE DEEL.

AANTEKENINGEN.

Zeven Werkzaamheden van de H. Geest.

1. Hij toont mensen dat zij zondaars zijn—en
verloren. Joh. 16 : 8, 9*.

2. Hij openbaart Christus. Joli. 15 : 26.

Een zondaar kan zijn levenlang van Christus
horen, en hij zal onbekeerd blijven, totdat het ogen-
blik komt wanneer de H. Geest Christus aan hem
openhaa)‘t. Dan neemt hij Christus aan als zijn

offerande en Zaligmaker, als Dien Die zijn zonden
vergeeft.

3. Hij getuigt dat wij kinderen Gods zijn (d. i.

nadat wij bekeerd zijn), Rom. 8 : 16.

Bekommerde (zoekende) zielen begaan dikwels
deze fout : zij bidden om de getaigenis van de H.
Geest. Maar hoe kan de H. Geest, die een Geest
der waai'heid is, getuigen dat zij Gods kinderen zijn,

als zij nog niet bekeerd zijn.

Hoe kan een mens weten dat hij Gods kind is ?

Door de getuigenis in Gods Woord aan te nemen.
1 Joh. 1 : 8, 9.

4. Hij stort de liefde Gods in onze harten uit.

Rom. 5 : 5. Als iemand bekeerd wordt heeft hij

God, Christus, Gods volk en onbekeerden lief.

5. Hij ti'oost, (is de Trooster). Joh. 16 : 7.

6. Hij openbaart toekomende dingen. .Joh. 16 :

13. De voorgaande zes werkzaamheden zijn maar
voorbereidingstappen tot de zevende werkzaamheid.

7. Hij maakt vol en doet overlopen.

* Sla de aangegeven teksten zorgvuldig na. De enige wijze
om met vrucht deze aantekeningen na te gaan is—met de Bijbel
in de hand—een Bijbel waarin men niet jammer is strepen en
merken te maken.—J. G. P.



Een lialve glas loopt niet over, maar wanneer
een glas vol is, en men werpt nog een paar droppels
daarin, dan loopt liet over. Sommige bekeerden heb-

ben slechts droppels en zijn dus niet tot zegen voor
anderen, maar wanneer zij vol worden dan delen zij

ook aan anderen mede.

Nrgen gevolgen van vol te zijn.

«. Wij spreken. Hand. 2 : 4.

l>. Wij hebben tegenstand (en sommige christenen
zijn hiertoe onwillig). Hand. 4 : 8.

c. Wij bidden en worden vervuld. Hand. 4 : 31.

d. Zelfs diakenen worden vol (en moeten vol wor-
den). Hand. 6 : 3, 5.

e. Zelfs tot in de dood moet men vol zijn, b.v. Ste-

faniis. Hand. 7:55.

ƒ. Van dat Paulus vervuld werd,, werd hij vervolgd.

(Tegenstand en vervolging). Hand. 9 : 23.

g. Wij verstaan opwekkingen en herlevingeu, zoals

Barnabas Hand. 11 : 23, 24.

h. Wij gebruiken harde woorden tegenover de zonde,

b.v. Paulus tegen Elymas.—Hand. 13 : 9, 10, 11.

i. Jongbekeerden getuigen en blijven staande.

Hand. 13 : 52.

§ 2

Acht Voorwaarden om antwoord op het gebed

TE ONTVANGEN.

1. Een geest van verzoening tegenover allen.

Mark. 11 : 25.

2. Volharding in ’t gebed. Luk. 18 : 1, 5.
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3. Bewuste gemeenschap met de Heer, Job

15 : 5, 7.

4. Alles in de naam van Jezus bidden, gelijk

een klerk die een cheque gaat wisselen in de naam
van zijn heer. Joh, 16 : 23.

5. Samenstemming, Hand. 1 : 14.

6. Standvastigheid in ’t geloof, niet gelijk de

baren van de zee, maar gelijk een belofte op een
rots rustende. Jak. 1 : 6, 7.

7. Zuivere motieven. Reine oorzaken. Jak.

4:3.

8. Rein geweten, 1 Joh. 3 : 21.

Hoe moet men met onbekeerdbn handelen ?

hJet het zwaard des Geestes, hetwelk is Gods
Woord. (Efeze 6 : 17.

Teksten voor twaalf klassen van onbekeerde
mensen.

1. Onverschilligen.
Ps. 1:1; 7: 13, 14 ;

Spr. 1 : 21—28
;
27 : 1 ;

Jesaja 66 : 4 ;
Jak. 4 : 13—17.

2. Vrijdenkers, Rationalisten, Godloochenaars,
enz.

Luk. 7 : 19—23
;

11 : 13 ;
Joh, 1 : 4, 46 ;

4 :

29 ;
Joh. 7 : 17 ;

Hand. 5 : 32.

3. Afgedwaalden.
2 Sam. 12 : 7, 13 ;

Ps. 89 : 30—34
;

Jes. 49 :

14, 15 ;
Jer. 2 : 2, 13 ;

Luk. 9 : 62 ;
Luk. 11

:

4, 8 ;
15 : 4, 8, 20 ;

22 : 61 ;
1 Joh. 2:1,2.

Davids belijdenis is zeer kort. Er wordt niets
gezegd van gevoel. Slechts belijdenis was genoeg.
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God gedenkt niet aan onze zouden, maar aan
de tijd die wij ouder Zijn banier doorgebraclit heb-

ben. De duivel zegt aan God :
“ Die (afgedwaalde)

ziel heeft U aangenomen en weer verlaten, er is

geen gemxde voor hem, hij moet naar de hel gaan.”

Maar dan komt Jezus, de grote Voorspraak, en
zegt: “Ja Vader, hij heeft U weer verlaten, maar
gedejik toch aan de tijd (week, maand of jaar) die

hij ouder Uw banier heeft doorgebracht.”^—En God
luistert natuurlik liever naar Zijn Zoon dan naar de

Duivel.

Hozeal4:2—5. Hier leert de Here de afge-

dwaalde een geheel.

4. Dronkaards. '

Deut. 21:20,21; Spr. 23: 29—35; 1 Oor.

6 : 10 .

5. Onzedelike mensen.
Gal. 5 : 19—21

; 1 Oor. 6 : 10 ; 2 Pet. 2 : 14

;

Openb. 21 : 8 ;
22 : 15.

6. Geldgierigen.
Bfeze 5 : 5.

7. Leugenaars.
Openb. 21 : 8 ;

22 : 15.

8. Onverzoenliken.
Matt. 6 : 12 ;

18 : 23—35.

Er zijn drie soorten van onverzoenliken :

1. Die niet vergeven willen.

2. Die vergeven, maar niet vergeten willen.

3. Die vergeven en vergeten, maar van dat zij

een persoon vergeven, niets met die persoon te doen
willen hebben.

9. Lafhartigen, vreesachtigen.
Openb. 21 : 8 ;

Mark. 8 : 38.

10, Schijnlieiligen, Huichelaars.
Matt. 24 : 5, 51 ;

Titiis 1 : 16 ;
Hebr. 12 : 14

;

Jak. 2 : 14.
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11. Eigengerechtig'en.
Jerem. 7 : 4, 10. Matt. 7 : lÖ—29 ;

22 : 36—
39; 5: 22,28,44; 12: 36, 37. Haucl. 10: 1.

Rom. 3: 23—28; 4: 4—8. Gal. 2: 16-21;
3: 10.

12. Bekommerden. Zoekende zielen.

Jes. 1:18; 43:22—25. Lnk. 7: 41—48. Joh.
5 : 24 ;

6 : 37 ;
20 : 29. Hand. 10 : 43.

§ 4 .

Christus toe te EIGE^^EN door het gebruik der

VI.IF ZINTUIGEN.

1. Het gezicht.
Hoogl. 5 : 12. Joh. 1 : 29 ;

3 : 14 ;
6 : 40.

2. Het gehoor.
Jes. 55 : 3. Rom. 10 : 17. Joh. 5 : 25. Heb.
4: 12.

3. De smaak.
Ps. 34 : 9. Hoog]. 1 : 14 ;

2:3. Jes. 55 : 1.

Joh. 6 : 54 ;
7 : 37. 1 Pet. 2 : 3.

4. De reuk.
Hoogl. 1 : 3, 13 ;

5 : 13. 2 Oor. 2 : 15.

5. Het Gevoel.
Matt. 14 : 36 ;

Luk. 7 : 38 ;
8 : 44.

§ 5 .

De Onvergeeplike Zonde.

De H. Geest w'erkt het verlangen naar zaligheid
in de ziel. Het kan dus nooit te laat voor een ziel

zijn die verlangt om gered te worden. Er staat
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nergens in de Bijbel, dat het iemand die zondigt te-

gen de H. Geest nooit zal vergeven worden
;
maar

wel dat er geen vergiffenis is voor die lastert of

spreekt tegen de H. Geest. Mat. 12 ; 31, 32.

Alle zonden zij n zonden tegen de H. Geest,
want Hij is één met God, de Vader, en met Jezus,
de Zaligmaker. De onvergeeflike zonde schijnt

overal in verband te staan met de verwerping van
de genademiddelen. Als een ziel volhardt om die

zonde te begaan, dan, ten laatste, schijnt het of

Gods Geest ophoudt aan die ziel te werken. Iemand
die bevreesd is dat hij de onvergeeflike zonde be-
gaan heeft, en die wenst om gered te worden, kan
verzekerd zijn dat hij de onvergeeflike zoude niet

begaan heeft. Joh. 6 : 37. Hom. 10 : 13.

§ 6

Zeven Methoden van Bijbelstudie.

De Bijbel is als een nest vol honig. Hoe jammer
echter dat er niet meer van Gods kinderen zijn, die

’t verstaan hoe om de honig er uit te halen. En
halen wij de honig er uit, dan moeten wij dit doen
niet alleen voor ons zelven, maar ook voor ande-
ren.

Eerste Methode.

Het leven en karakter van individuen te bestu-
deren,. en daaruit lessen te putten toepasSelik op de
verschillende klassen van mensen.

1. Adam en Eva.

Stappen in hun afdwaling :

—

1. Gen. 3 : 4. Satan weerlegt wat God zegt, en
brengt dus wantrouwen in Eva’s hart.

2. Vers 5 Als God.” Satan brengt hoogmoed in
haar hart.
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3. Vers 6. Openbare zonden

;

zie, 1 Job, 2 ; 16,

4. Vers 7, Zij becliten vijgehoomhladeren d,i, zij

zijn eigengerechtig, zoals vele mensen in onze tijd

zijn. Velen maken de volgende verschoningen :

—

“ Ik ga naar kerk.” “ Ik doe geen openbare zon-

den.” “ Ik bid, en lees de Bijbel.” “ Ik ben beter dan
mijn buren.’’

5. Vers 10. “ Want ik ben naakt ; daarom ver-

borg ik mij.” Adam vertelt een leugen.

6. Vers 12: “ De vrouw, die Gij mij gegeven
hebt.”

Adam verontschuldigt zich en pakt de schuld op
Eva en op God d.i. hij spot met God.

Vele mensen geven nog cum God- de schuld

van hun ellendigheid b.v. “ God heeft mij zo ge-
maakt

;
Hij heeft mij die boze lusten gegeven ; Hij

heeft mij onder zulke omstandigheden geplaatst ; ik

kan niet er voor ;
ik heb die zonde van mijn ouders

geërfd.”

Anderen vragen :
“ Waarom is de zonde in de

wereld gekomen ?
”

Verondei’stel nu dat een man in een put geval-
len is en ik zou een ladder nemen en het aflaten om
hem er uit te helpen

;
zou hij dan niet dwaas zijn als

hij zou zeggen :
“ Neen, ik wil niet uitkomen

;
zeg

mij eerst waarom die put hier is ? ” De put is daar
en wat gij te doen hebt is om er uit te komen. Zoo
ook met de zonde.

7- Vers 21. Rokken van vellen. God kleedt die

zondaars. Om de vellen te krijgen moest er bloed

vloeien. Dit is dus een beeld van ’t werk van Chris-

tus : Zijn bloed moest vloeien om ons te kleden met
het kleed der geregtigheid.

2. Koning Saul.

1 . 1 Samuel 10 : 9. Saul kreeg een veranderd
hart.

2. 1 Samuel 10 : 10. De Heilige Geest werd vaar-

dig over hem.
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3. 1 Samuel 10 : 22. Hij was zeer nederig.

4. 1 Samuel 10 : 27. Hij was zeer verdraagzaam.

5. 1 Samuel 11 : 6. Hij was zeer moedig.

Hoewel Saul nederig en verdraagzaam was had
hij grote invloed bij de mensen. Hij kon in een
korte tijd 330,000 man vergadei’en. (1 Sam. 11 : 8).

6. 1 Sam. 13 : 2. Eerste stap van Sauls afdwa-
ling

Wantrouw en eerzucht.

Nu kon hij nauweliks 3000 man verzamelen.

7. 1 Sam. 13 : 12. Wantrouw en angst-

8. 1 Sam. 15 : 14. Ongehoorzaamheid en ver-

waandheid.

9. 1 Sam. 16 : 14. De Heilige Geest week van
Sanl.

10. 1 Sam. 18 : 11. Saul wordt nijdig.

11. 1 Sam. 28 : 7. Sanl wordt Spiritist.

12. 1 Sam. 31 : 4. Sanl pleegt zelfmoord.

Twbdb Methode.

Het behandelen van onderwerpen als de volgen-
de :—Geloof, Hoop, Liefde, Zoude, Genade, Hemel,
Afdwaling, Tranen, enz.

AfdivaUng

.

Zeven wijzen waarop mensen afdwalen :

1. Wantrouwen : Adam en Eva. Gen. 3 : 5.

2 Ijdelheid : David. 5 Samuel 11 : 1.

3. In ’t huwelik treden met onbekeerden : Salo-
mol. Kon. 3 : 1.

4. Geldgierigheid, die tot diefstal leidt : Judas
Joh. 12 : 6.

5. Zelfvertrouwen : Petrus. Matt. 26 : 33.
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6. De tegenwoordige wereld lief te krijgen

:

Demas. 2 Tim. 4: 10.

7. De eerste liefde te verlaten : Openb. 2 : 4.

Tranen.

1. Ohristus tranen over zondaren. Luk. 19 : 41..

2. Tranen van Paulus. Hand. 20 : 31.

3. Tranen van een vader over zijn zoon die een
stomme geest had. Mark. 9 : 24.

4. Tranen van een afgedwaalde Petrus. Matt.
26 : 75.

5. Tranen van een zoekende ziel : de zondares
aan de voeten van Jezus. Luk. 7 ; 38.

6. Tranen van discipelen, omdat zij de bewuste
gemeenschap met de Heer niet meer hadden. Mark.
16 : 10.

Het moest iets biezonders geweest zijn om die
ruwe vissers te zien wenen !

Het wordt gezegd dat de Indianen van Amerika
nooit wenen, maar wanneer zij van Christus liefde

horen, dan wenen zij als kinderen.

7. Geen tranen in de Hemel. Openb. 21 : 4.

Derde Methode.

Een enkel woord te behandelen, zoals :—Bloed,,

nieuw, ziet, kom.

Zes nieuive dinge^i :

1. Een nieuw schepsel, 2 Oor. 5 : 17. (De nood-
zaaklikheid van een verandering).

2. Een nieuw verbond (Vergeving van zonden
het middel om die verandering te weeg te brengen.)
Hebr. 8 : 8, 12.

3. Een nieuw lied Ps. 40 : 4.
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4 Een nieuwe naain. Openb. 2 : 17.

5- Een nieuw gebod. Joh. 13 : 34.

6.

Een nieuwe woning voor Gods kinderen.
Openb 21 : 1, 2, 5.

N.R. Het is geheel Bijbels om onderwerpen zo

te behandelen b v. Hebr. 11 : De 'Tien Helden des Ge-

loofs.

1. Abel. Geloof dat rechtvaardig maakt.

2. Eiioch. Geloof dat de heiligmaking aanbrengt.
(Voorbereiding voor de komst van Christus).

3. Noach. Geloof in Gods Woord met betrek-
king tot het toekomstige oordeel.

4. Abraham. Geloof dat God gehoorzaamt en
hem zelfs gewillig maakt om een pelgrim te worden
en zijn zoon Izak te offeren.

.5. Sara. Geloof dat over onmogelijkheden heen
ziet.

6. Izak. Geloof dat het onderscheid ziet in toe-

komstige heerlijkheid.

7. Jakob. Geloof dat een zegen was voor ande-
i’en tot aan zijn dood.

8. Jozef. Geloof dat hem verzekerde van de
verlossing van zijn volk. Hit geloof komt nu reeds
bij vele Joden op.

9. Mozes. Geloof dat hem gewillig maakte zijn

aardse post als een prins op te geven en leider van
een slaafs volk te worden.

10. Rachab. Geloof dat Gods Volk onder moei-
like omstandigheden erkende.

Vierde Methode.

Door tekstontledHig.

Joh. 7': 37 ;
“En op den laatsten dag, zijnde de

grote dag van het feest, stond Jezus en riep, zeg-
gende : Zoo iemand dorst die kome tot Mij en
drinke.”
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1. Dorst.

Ia ieder mens is er een verlangen (dorsten) naar
geluk. Maar de meeste mensen willen geluk
uit valse bronnen putten b. v, rijkdom, ec-r, ple-

zier, geleerdheid, slecht gezelschap, sports, on-
reine boeken, enz.

5. Mij.

Br wordt niet gezegd, die kome tot mijn disci-

pelen of naar het Avondmaal om te drinken,
maar tot Mi/. Jezus is de ware fontein waaruit
wij moeten putten wegens :

(a) Zijn hoedanigheden : Liefde, Almacht, Alom-
tegenwoordigheid, Nederigheid, Geduld, Vrien-
delikheid.

(&) Zijn gedachten. Zijn hoofd is van het fijnste

goud. (Hooglied 5 : 11). Zijn gedachten zijn

dus alle als goud zo kostbaar, b. v. .Joh. 17 : 24,

“Vader: ik wil, dat waar ik ben, ook die bij

mij zijn, die Gij mij gegeven hebt ”
;
enz.

(c) Zijn woorden, beloften. Br zijn zowat 30,000
heloften in de Bijbel voor dit leven en het toe-
komstige. Blke belofte is een droppel uit de
fontein.

{d) Zijn daden. Hij verliet de Hemel en zijn

heerlikheid, kwam naar de aarde, offerde zijn

leven, daalde neder ter helle, ging terug naar
de hemel, is dag en nacht bezig om ons naar
huis te nemen en ons zijn erfgenamen in ’t

toekomstige Rijk te maken.

3. Korne.

Ben zondaar moet tot het besluit komen om
zijn zonden te verlaten, om Christus aan te
nemen, om Christus voor de mensen te belijden,

om zijn hart nu aan de Heer te geven.
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4. Drinhc.

Als we bij een fontein komen dan moeten we
drinken

\
niet maar kijken terwijl anderen

drinken, of ’t water beoordelen (gelijk vrijden-
kers doen), ook niet slechts proeven, maar
drinken.

5. Iemand.

Al de twaalf klassen van voorgenoemde zon-
daars kunnen drinken
Als gij een menselik wezen zijt dan kunt gij

komen en drinken. Ik sprak ernstig met een
onverschillige over de noodzakelikheid dat alle

mensen naar Christus moesten komen. De on-
verschillige antwoordde :

“ Ik ben geen mens
meer.” ” Lees Ps. 36 ; 7,” zei ik. En met goed
gevolg las hij het :

” Heere ! Gij behoudt men-
sen en heesten."

6. Riep.

De Heer laat ons niet alleen toe om te komen
maar Hij spoort ons aan om te komen, en is zo
begeerig dat wij zullen komen, dat Hij niet

alleen spreekt maar ook roept.

7. Laatste dag {de grote dag).

Dit is een waarschuwing tegen ’t uitstellen.

Het mag heden de laatste dag van het Evange-
lie zijn. “Koint tot de Heiland, toeft langer
niet, Komt nu tot Hem die redding u biedt, Die
ook voor u de Hemel verliet, toeft langer niet,

maar Kom.”
2. Joh. 7 : 88.

“Die in mij gelooft, gelijkerwijs de schrift zegt

:

“ stromen des levenden waters zullen uit zijnen
buik vloeien.”

1. Water.

Zondige invloeden komen van de oubekeerden.
Dit is water des doods.
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:2. Levenden.

Uit God’s kinderen vloeit er levend water.

3. Stromen.

Niet maar droppelen, of stroompjes, of één
stroom, maar stro)nen : één naar ons huisgezin,
één naar onze zondagschool klas, één naar onze
buren, één naar de buitenlandse zending, enz.

4. Vloeien.

Het water wordt niet opgepompt, maar het zal

vloeien.

5. Die gelooft ’.—Niet slechts mensen, die geleerd
of zeer begaafd zijn, kunnen stromen uitzenden,
maar een iegelik die gelooft in de Heer Jezus.

Christus is slechts het hoofd ;
wij zijn Zijn

lichaam. Deze is de reden waarom het Evangelie
nog niet overal gepredikt is. Zijn lichaam is ver-

lamd. Hij zendt kracht door zijn lichaam. Waar-
om zendt Hij niet de engelen (100,000,000) ? Zij kun-
nen zeer spoedig 400,000,000 Chinezen winnen, dan
naar Indië gaan, en dan Afrika, en zoo zal de gehele
wereld spoedig gewonnen zijn. Waarom doet God
dit niet ? Omdat Hij aan Satan en de boze geesten
wil tonen wat door ons geloof kan gedaan worden.
De Heer wil ons geloof gebruiken. Daardoor krijgen
wij deel aan zijn Almacht om Satan te overwinnen.
Satan die al 6,000 jaren bezig is om mensen te be-
driegen. Gods Almacht is ter onzer beschikking.
Welk een gedachte !

Vijfde Methode.

De studie van een geheel verhaal, ten einde
daarin een opheldering van geestelike toestanden te
vinden, b.v. Luk. 7 : 12—15. De opwekking van de
zoon van de weduwe te Naïn.
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(o) Een dode. Onbekeerde mensen zijn niet
slecJits geestelik krank., maar ook geestelik
dood. De zonde doodt hen en voert hen
naai’ de hel.

D]‘ic dragers zijn er aan de eene kant (zie

1 Joli. 2 : 16) ;
en drie dragers aan de andere

kant (ongeloof, onverschilligheid en eigen-
gereclitigheid).

(/-') De weduwe stelt voor de Kerk van Chris-
tus, Christenen die ivencn over de onbekeer-
den. Zo ver moet het komen om een her-
leving te kunnen verkrijgen.

(c) ^een niet (vs. 13), als ivij het aan een
wenende weduwe zouden zeggen, zou ’t

haar weinig troost brengen. Met Jezus was
het heel anders. Hij kon het leven geven.
Hij had het leven in Zijn hand.

{d) Ractkte aan —stoelden stil. Zodra Jezus de
zonde aanraakt (de baar) dan moet de zou-
fle stil staan.

(^) Zeide. Ben woord slechts van de lippen van
Jezus was genoeg om het leven terug te
geven. Wij zien dus hoe noodzakelik het
voor een zondaar is om op Jezus te zien en
naar Hem te luisteren.

(ƒ) Dode zat overeind. Ogenhliklike medede-
ling van leven.

{g) Gaf Jicm, aan zijn moeder. De zelfde

moeder, die voorheen weende om haar zoon,
ontvangt hem weer en moet voor hem zor-

gen. Voor jonge bekeerden moet er goed
gezorgd worden.

(7; ) Begon te spreken. Als er waarlik leven is-

zal men voor Jezus getuigen.

Zesde Methode.

Door vers na vers te lezen.
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Deze is de wijze waarop men meestal onder de
heidenen handelt, maar zij is ook zeer geschikt voor
huiselik gebruik. Lees vers na vers en verklaar het
al voortgaande. Door zulke Bijbellezingen hebben
de meeste mensen in Europa de Bijbel gestudeerd
en aan anderen bekend gemaakt. Dit is de eenvou-
digste wijze, maar dikwils de krachtigste. Door
deze wijze van Biibel verklaring zijn vele herle-

vingen ontstaan. Voordat wij Bijbellezingen houden
moeten wij zorgen dat wij de Bijbel kennen. Ben
soldaat dat naar de oorlog gaat heeft zijn kogels ge-
reed. Ook wij moeten onze kogels (zwaard) gereed
hebben, als wij tegen de Satan gaan strijden.

Zevende Methode.

Door een geheel boek te behandelen.
Als we niet één woord, of één vers, of één on-

derwerp, of één hoofdstuk wensen te behandelen,
kunnen we een geheel boek nemen. (b.v. Openb. : Zie
derde afdeling).

§ 7 .

Hoe Gods Wil tb leren kennen.

Rom. 12: 2, “De goede en welbehagelike en vol-

maakte wil van God.”
Rom. 12 : i, “Dat gij uw lichamen stelt tot een

levende, heilige en Gode welbehagelike offerande.”

De eerste voorwaarde is dat wij onze lichamen
tot een offerande overgeven. Nemen wij nog het
lichaam (eigen ik) in aanmerking, dan zijn wij nog
niet in een positie om Gods wil te leren kennen.
Zijn er tivee dingen waarvan ik één kiezen moet—en
ik weet niet wat Gods wil is—dan vraag ik niet

eerst wat Zijn wil is, maar dat Zijn ivil geschiede.,

al kost het ook worstelen. Kan ik volkomenïik zeg-
gen : “Heer, Uw wil geschiede

;
Gij hebt de zaak in
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Uw hand genomen, volbi’eug Uw wil”—dan kan ik

gerust wezen, al weet ik nog niet wat Gods wil is.

Soms maakt God dan op lieel onverwachte, eenvou-
dige wijze mij Zijn wil bekend.

Pas op niet uw eigen pad eerst zelf te kiezen.
In 2 Sam. 16 lezen we dat de Heer Samuël zond om
David tot koning te zalven. Nu zegt gij dat ’t Gods
wil was dat David koning zou zijn over Israël. Maar
leest 1 Sam. 12 : 17—19: “Uw kwaad is groot, dat
gij een koning voor uw begeerd hebt, enz.” Dat
David tot koning gezalfd werd was niet Gods “ goede
en welbehagelike en volmaakte wil.” Dit was dat
Hij zelf koning zou wezen- Het werd slechts Gods
wil onder die omstandigheden.

§ 8 .

Gebeurtenissen en Verhalen in Lukas
Evangelie.

I. Lukas 4; 16—19. Jezus te Nazaveth.

a. V. 16. Het is zeer goed om een goede ge-
woonte te hebben. Sommige mensen zeg-
gen dat huisgodsdienst zulk een oude ge-
woonte is. We kunnen antwoorden dat
driemaal ’s daags eten ook een oude gewoon-
te is.

h. Stond op om te lezen (vs. 16). We kunnen
ook zonder voorbereiding prediken, indien
we de Bijbel zo goed kennen als Jezus het
boek van Jesaja kende.

c. Gezalfd (vs. 18). .lezus was begaafd met
kracht om zijn werk te doen.

d. Armen (vs. 18). Jezus is gekomen om de
armen het Evangelie te verkondigen. Hij

is niet gekomen om de eigengerechtigen te

verlossen, want zij zijn geenszins arm van
geest.
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e Die gebroken zijn van harte (vs. 18). Jezus,
de Helper van zoekende zielen.

ƒ. Gevangenen (vs. 19) die zijn openbare zon-

daars. Ook voor dezulken is Jezus gekor
men.

g. Blinden, d. i. Licht te geven aan de blinden
d.z. de vrijdenkers, enz.

h. Verslagenen, d.z. de afgedwaalden, om hen
wederom vrijheid te geven.

i. Het aangename jaar des Heren. Voor die-

genen die bevreesd zijn dat zij alle geluk
zullen verliezen als zij Christen worden.

j. De dag der wraak onzes Gods (Jes. (1:2).
Voor diegenen die de zaligheid willen uit-

stellen. Het aangename jaar des Heren
kan heden voorbijgaan, en dan komt de dag
der wraak.

11. Luk. 5-. 12, 18. Genezing van een melaatse.

1. Melaatsheid is een beeld der zonde. Vier
punten van vergelijking zij er.

a. Een afschuivelike, verschriklike ziekte. Zo
is de zonde ook.

* De geestelikc toepassing der wonderen is naar ’t voorbeeld
van Jezus zelf. De Evangelist Johannes—in de 8 uit de 40 be-
kende wonderen door hem gekozen— doet het zeer duidelik uit-

komen, dat een van de voornaamste oogmerken van Jezus, in ’t

werken van zijn wonderen, juist dit was- om de mensen een
geestelike les te leren. Daarom spreekt Johannes altijd (17

maal) van ‘‘tekenen,” d.z. zichtbare afbeeldingen van, of vin-

gerwijzingen naar geestelike waarheden, (object lessons). Jezus
voedt de 5,000 lichamelik (Joh. 6), en teleurgesteld dat zij ’t

niet hebben verstaan, dat Hij alzo hun zielen voeden wil, begint
Hij hun dit te verklaren (vs. 35) :

“ Ik ben het brood des
levens ; die tot mij komt zal geenszins hongeren.” Hij geneest
de blindgeborene om te tonen hoe Hij de geestelike ogen wil
openen (zie Joh. 9: 5—7, 39, 41). Hij wekt Lazarus op, en
tracht altijd door de geestelike waarheid op de harten te binden
(Joh. 11 : 11, 23 - 26). Wij handelen dus recht om elke genezing
geestelik te verklaren

;
om in wat Jezus aan ’t lichaam doet een

afbeelding te zien van hoe Hij hande't, wanneer Hij een ziel ge-
neest.—J. G. P.
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&, Een aansteekUke ziekte. Bén zoudaai* leert

de ander hoe te zondigen. Bén jongen leert

de ander leugens te vertellen en ongehoor-
zaam te zijn.

c. Deze ziekte maakte scheiding tussen de
kranke en de andere mensen. Zo doet de
zonde ook—zelfs op aarde—maar vooral bij

de doop en bij de komst des Heren.

d. Een onqefieeslike ziekte, die alleen door een
wonderwerk kan genezen worden.

2. Vul, niet maar weinige vlekken, maar vol.

3. Jezus ziende. Op een dag gebeurde er iets

dat zijn toestand geheel en al veranderde : Hij ont-
moette Jezus.

4. Viel hij op het aangezicht, hij verootmoedigde
ziclizelf.

5. Bad : Hij smeekte de Heer.
,

6. Ik wil : Een woord nit de mond van Jezus
genas hem.

7. Terstond : Ogenbliklike genezing.

III. Luk 6 : 17—25. Genf’zina van een geraakte.

1. De kracht des Heren : Jezus en zijn kracht

(d i de Heilige Geest) waren tegenwoordig in de

bijeenkomst.

2. Je man, die hulp nodig had, was ook tegen-

woordig.

3. De werkers in de na-bijeenkomst waren ook

daar; “enige mannen” (vers 18).

4. Let op die eigenaardige ivijze waarop de man
ingebracht werd naar Jezus. De wijze komt dus

niet op aan.

5. Het schijnt of de geraakte alleen geloof had

om hem te laten dragen.

6. Jezus vergaf zijn zonden, zodra hij kwam.
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7. De Farizeëti waren ook tegenwoordig in de
bijeenkomst—om te oordeelen. Zij zijn nog altijd

in zulke vergaderingen tegenwoordig.

IV. Ltik. 6 : 6—11. De mav met de dorre hand.

1. Leerde. Jezus preekte.

2. De Farizeën nemen Jezus waar of Hij iets

zou doen na de preek.

3. Jezus gebood de man om in ’t midden 02> te

f^taa,}>. Het is dus bijbels om zoekende zielen te

verzoeken om op te staan in hijeenkomsten.

4. Jezus verdedigde zijn iiandelwijze, voordat
Hij begon.

5. Jezus verwachtte geloof van de man, vóórdat
hij iets voelde.

6. OgenhUklike mededeling van levendgevende
kracht.

7. Dé Farizeën waren nu niet (gelijk zij behoor-
den te zijn) met blijdschap vervuld, maar zij waren
hoos en woedend.

V. Luk. 7: -37—öO. De zondaren in Simons huis.

1. Grote zondaars kunnen verlost worden.

2. Aan Zijn voeten. Deze uitdrukking komt in

dit verhaal zeven maal voor. Deze is de rechte
plaats voor zondaars.

3. Jezus kan de gedachten lezen.

4. Jezus gebruikt een gelijkerns om de waarheid
omtrent vergeving van zonden op te helderen.

5. Jezus zeide eerst aan de Farizeër dat de zon-
den der vrouw vergeven iva en, voordat Hij zulks aan
de vrouw zeide; gevolgelik had de vrouw vergeving
voordat zvi het loist. Maar hoewel zij het niet op dat
ogenblik wist, was zij zeker omtrent twee dingen

:

a. Dat zij op de Heer Jezus vertrouwde^ want
zij zocht bij Hem bescherming.

h. Dat zij Jezus liefhad.
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Als wij een zoekende ziel ontmoeten, die op de
Heer Jezus vertrouwt en Hem liefheeft, dan is ’t

onze plicht om op de grond van Gods Woord haar te
verzekeren dat haar zonden baar vergeven zijn.

6. Nu ontvangt de vrouw de verzekering van
Jezus zelf.

7. Jezus verdedigt de jonghekeerde tegen diege-
nen die haar van haar troost (vrede) ontroven willen.

VI. Luk. 8 : 42—56. a. De hloedvïoeiende vrouw, (vs,

43—48.)

1. Langdurige ziekten kunnen genezen worden.

2. Niemand behalve Jezus kan de zondaar hel-

pen (i’edden).

3. Slechts Jezus aan te raken bracht genezing.

4. OgenhlUdike mededeling van kracht.

5. Tndien slechts het aanraken genezing bracht

voor die vrouw, kunnen we niet verwachten dat de

scharen die Jezus verdrongen nog meer kracht zou-

den ontvangen ? En toch wordt er niets gezegd van
de scharen Sommige mensen maken groot geraas

als zij bidden, en toch ontvangen zij geen kracht.

Anderen weer die stil en zacht bidden ontvangen
wel kracht.

6. De vrouw belijdt openlik

7. Jezus zegt aan haar dat Hij haar handelwijze
goedkeurt.

h. Opwekking van Jairus dochtertp {vs. 49—56.)

1. De dochter was eerst krank, toen stervende,

en laatst gestorven, (vs. 42, 49).

2. Geloof alleenllk (vs. 50). Dit is een troost

voor diegenen die onbekeerde familiebetrekkingen

hebben.
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3. (vs. 54). Jezus joeg de spotters weg (diegenen
die hem belachten). Wij moeten ook trachten om
spotters uit onze vergaderingen te jagen.

4. Jezus zeide dat, de dochter slapende was, om-
dat het even gemaklik was voor Hem om een dode

op te wekken als het voor ons is een slapende op te
wekken.

5 Een woord van Jezus bracht het leven
(vs. 54).

6, Terstond (vs. 55). Ogenbliklike mededeling
van leven.

7. Eten geven (vs. 55). Wij moeten jonge bekeer-
den voedsel geven in plaats van verbaasd te staan,
dat zij bekeerd zijn.

VII. Luk. 10 : 30—35. De barmhartige Samaritaan

.

1. Jeruzalem., de plaats van aanbidding. Jericho.,^

de palmstad, is een beeld van de wereld. De weg
van Jeruzalem naar Jericho gaat altijd af.

2. Moordenaars, d.z. de verschillende zonden.

3. Triester. Leviet. Uiterlike ceremonies kun-
nen ons niet redden.

4. Jezus is de goede Samaritaan. Hij ziet de
man niet slechts aan, maar Hij komt en helpt hem.

De priester wierp een blik, de Leviet wierp een
blik en nam een stap, maar de goede Samaritaan
ging en hielp de man.

5. De herberg en de waard., d.z. de Kerk van
Christus en de leeraars.

6. Geven als ik wederkome (vs. 35). Wanneer
Christus wederkomt, dan zal Hij ons vergelden naar
ons werk dat wij aan zielen gedaan hebben.

VHI. Luk. 13 : 11—14, De 18 jaren lamme vrouw.

1. Achttien jaren. Langdurige geestelike krank-
heden kunnen genezen worden.
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2. Deze vrouw had ’t leven maar zij kon slechts

naar beneden zien, niet voorwaarts of naar boven.
Sommige mensen, die zich Christenen noemen, kunnen
slechts op de aarde zien, niet vooiwaarts of op-
waarts naar de beloften van Christus, of huiswaarts
naar de komst van Christus. (Dit is de toestand
van alle onbekeerden).

3. Deze vrouw was gelukkig om Jezus te zien
en Hem te horen roepen op haar naam.

4. Een ivoorcl van de Heer Jezus deelde de
levendgevende kracht mede.

5. Oqenhliklike mededeling van kracht.

6. Zij werd niet slechts gedeeltelik genezen,
maar zij werd geheel recht.

7. Geen wonder dus dat zij God verheerlikte.

8. Alweer is de Farizeër toornig.

IX. Luk. 14 : 7. “ Komt (tot 't Avondmaal), want alle

dingen zijn nn gereed.''''

In Oosterse landen is het de gewoonte om lang
voor de tijd een uitnodiging uit te zenden, en dan
weer een uit te sturen “ als dingen gereed waren.”

1. De eerste uitnodiging was aan de Joden. Doch
zij allen verontscliuldigden zich zonder enige gron-
dige redenen. Hun verontschuldigingen waren
leugens. In onze tijd maken mensen ook veront-
schuldigingen. b.v. “ Ik ben niet uitverkoren. Ik
geloof niet dat een mens de verzekering van verge-
ving van zonden kan hebben. Ik geloof niet in ogen-
bliklike bekeringen. Br zijn zoovele liuicheiaars

ouder diegenen die zich christenen noemen. De
bekering is voor mij niet nodig. Ik zal het in over-
denking nemen. (Uitstel).”

2. De twede uitnodiging is algemeen. Het wordt
gegeven aan Joden en Heidenen zonder onderscheid.
Eerstgenoemd en beschouwden de Heidenen als blind

en arm. Hoe zullen we de verminkten inbrengeu?
We moeten ze dragen op de armen des gebeds, en
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de blinden moeten we bij de hand nemen en naar
Jezus leiden. Deze uitnodiging schijnt uitgezonden
te worden net vóór de wederkomst van Christus.
De laatsten die gered worden maken het Jiuis vol.

Een hiezondere wijze moet gebruikt worden om die-

genen in te brengen. Zij moeten gedwongen worden
door ernstige gesprekken gepaard met ernstig ge-
bed. De Heer Jezus heeft nu al 1900 jaren gewacht
om het getal vol te krijgen. Hij kan niet langer
wachten, en zendt dus zijne dienstknechten uit om
speciale bijeenkomsten te houden over de ganse
wereld.

X. Lxik. 15, Er zijn drie gelijkenissen in dit hoofd-

stuk.

1) Verloren schaap, 2) verloren penning, 3) ver-
loren zoon. De laatste is de toestand der Joden.

De verloren Zoon.

a. Afgedwaald.

1.

Mij mij (vs. 12). Hij wil al zijn goederen
voor zichzelven hebben. Hij wil onafhankelik zijn.

Dit is de eerste stap van afdwaling. Als een kind
van God vreugde wil hebben zonder dat Jezus er bij

is, dan vraagt hij altijd : Is dit zonde ? Wij moeten
liever zeggen : Kan Jezus tezamen met mij die
vreugde genieten ? Die onafhankelikheid is de eer-
ste stap van afdwaling.

2. De verloren zoon, de eerste stap genomen
hebbende, gaat gewoonlik naar een afgelegen land,
d.i. ver van zijn vader. Hij verlangt om weg van
de Heer en zijn volk te zijn. Dit is de toestand van
een afgedwaalde. Die zoon liep weg van huis en
keerde zijn rug naar zijn vader.

3. Hij pleegt ojienhare zonden. (Levende over-
dadiglik).

4. De hongersnood, kan voorstellen tijdelike moei-
likheden of geestelike onteverdenheid. (vs. 14).

5. Hij voegt zich hij de wereld aan. (vs. 15).
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6. Al ziju werk bestond daarin om de luiten te

voeden. (Ben zwijn kan bij onze lusten vergeleken,
worden).

7. Zijn gehele hart, zijn diepere natuur, kan
niet tevreden gesteld worden door dat wat zijn lus-
ten voedt. (vs. 16).

b. Zijn Terugkeer.

1. (vs. 17). Hij begint na te denken, (1ste stap
van een zondaar).

2. (vs. 18). Hij begint naar huis te gaan. (2de
stap).

3. (vs 18). Hij besluit om zijn zonde te belij-

den. (3de stap).

4. (vs. 20). Hij brengt zijn besluit ten uitvoer.

5. (vs. 20). Zijn hartelike ontvangst. Zijns
vaders ogen, hart, voeten, armen, lippen waren alle

in beweging om hem te verwelkomen.

6. (vs. 21). Hij belijdt zijn zonden, zijnde in de
armen van zijn vader.

7. (vs. 22). Zijn kleeding.

a. Kleed=Ohristus.

b. Ring=de Heilige Geest.

c. Schoenen=kracht om een heilig leven te

leiden en Christus voor de mensen te

belijden. (Efeze 6 : 15).

Wanneer wij Christus niet kunnen belijden dan
is ’t omdat wij onze schoenen niet aangedaan heb-
ben.

8. (vs. 23.) Christus is ons dageliks voedsel
(brood).

l)e oudste Zoon.

1. (vs. 25). Er zijn mensen in het veld (zelfs op
’t zendingveld) die toch nog niet rechtgezind zijn
jegens God.
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2. De oudste zoon was ekji-ncerechlig. Hij wou
niet verstaan wat deze bekering betekende, Eigen-
gerecbtigi mensen staan er naar de nabijeenkom-
sten te kijken, en verstaan niet wat die bijeenkom-
sten beogen.

3. Vers 28. In plaats van in de vreugde te delen
worden zij toornig.

4. Vers 29. De oudste zoon spreekt tot zijn
vader.

a. Ziel Hij zegt niet vader; maar iiij zegt
kortaf : Zie !

h. Ik dien u nu zo vele jareu.

(‘. En heb nooit uw gebod overtreden.

d. Opdat ik rao.,ht vrolik zijn.

e. I)eze uiv zoon, niet nriJ'H tyroidir.

/'. Die uw goed met hoeren doorgebracht
heeft.

Zo liandelen de eigengerechtigen. Zij wijzen
de jonge bekeerde altijd op zijn verleden zonden, en
trachten liem te mismoedigen.

5. Het antwoord van zijn vader.

a. Kind ! de vader zegt op een vriendelike
wijze : Kind ! niet Zie ! zoals de zoon gezegd
heeft.

h. Gij zijt altijd bij mij d. i. gij flient mij niet,

maar zijt altijd bij mij en deelt in al mijn
goederen.

c. Maar gij overtreedt nu mijn gebod, want
gij weigert om vrolik te zijn, nu (lat uw
verloren broeder gevonden is, uw gestorven
broeder het nieuwe leven ontvangen heeft.

Zo handelen de eigengerechtigen. Zij

weigei’en om vrolik te zijn als mensen tot

bekering komen.

d. . 'u\ Als gij nog nooit vrolik geweest zijt,

dan is er nu gelegenheid.
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e. Deze uw broeder.

ƒ. Was dood, is weer levend, was verloi’en, is

gevonden.

XI. Luie. 16 ; 23. LacCirus pji de, rijke man.

We willen zes dingen op sclirijven die de rijke
man o/v aarde kun g(.Hlaan [iel)ben, maar niet wou
doen, en gevolgelik in de/ie^ doen moest. Men doet
in de hel wat men op aarde heeft verzuimd.

1. Zijn ogen npliief. Op aarde wou hij niet zien,
zijn ogen opheffen.

2. Ri) riep : Op aarde kon hij gebeden hebben,
maar wou niet.

3. Dupe en verkoele. Op aarde kon hij gedron-
ken hebben van het water des levens om niet,

in de hel kon hij geen druppel ontvangen, hoe-
wel hij smeekte.

4. Gedenk [ Op aarde kon bij gedacht hebben
over zijn zonden, maar hij wou niet. In de
hel moest hij aan zijn zonden gedenken.

5. Een grote klove (v. 26). Op aarde wou hij

niet een stap naar Jezus nemen. In de hel

trachte hij tevergeefs om over de grote klove
te gaan.

6. Dat gif hem zendt (v. 27). Op aarde stelde
hij geen belang in de zending. In de hel werd
hij vervuld met liefde tot de zending, maar,
helaas ! te laat

!

Zo is het ook nu gesteld met oubekeerden.

XII. Luk. 17 . 12— 19. Genezing van de tien me-

laatsen.

1. Ti^n m^tn.at.sen'. Zondige mensen. Een beeld
van de zonde.

2. Van verre : Zij moesten zich wegens die

ziekte van hun medemensen scheiden.



3. Verhieven kunne stemmen : Zij baden hard op.

Zij waren dus heivnst van hun ziekte.

4. Vertoont uzelven de pviesteren: De priesters

waren destijds de geneesheren, en dez®
melaatsen moesten derhalve gezondheidspas-
sen gaan halen. Dit was een grote daad des
geloofs van deze melaatsen. Vele anderen
zouden gezegd hebben :

‘‘ Neen, genees mij
eerst, en dan zal ik een gezond lieidspas gaan
halen.”

5. Terwijl .zij heemjingen : Het scheen zeker
zeer belachlik om deze melaatsen zo te zien
wandelen, en niets gebeurde met hen. Maar
op eens zag een liunner dat zijn makker ge-
reinigd was. Terwijl zij geloolMen werden zij

gereinigd. Zij gingen heen in vast vertrouwen
op zijn woord.

6. Sleclits één hunner dankte de Heer openlik.

7. En waar sgn de negen ? De Heer verwachtte
dankzegging van al de tien. Hij zeide niet •'

“Waar zijn de acht? Ik zal éen verschonen
omdat hij zeuuwaclitig is.” Neen alle moeten
de Heer openlik danken en prijzen. Zenuw-
achtigheid moet verdwijnen als wij bij Jezus
zijn.

§ 9

Zeven Kronen.

1. De Kroon der Iteclitvaardiglieul—voor diege-

nen die de verschijning (wederkomst van
Christus) liefhebben. 2 Tim. 4 : 8.

2. De Kroon des Levens—voor diegenen die ge-

trouw zijn in beproeving. Jak. 1 : 12. Openb,
2 : 10 .



3. De Kroon des Boeins—voor diegenen die zielen

voor Christus winnen. 1 Thess. 2:19.
4. De Kroon der Hcerliklieid—voor diegenen die
de kudde Gods weiden. 1 Petr. 5 : 2, 4.

I De Kroon der ( -oc-

)

De twee kronen worden
) dei'tierenheid en f aan zoekende zielen

0 I

der Barmhartig- T geboden, in uabijeen-
I heid.

] komsten.

7. De Kroon der Doornen, De Heer Jezus heeft
deze kroon voor ons gedragen, opdat wij al de
anderen verkrijgen mogen.

§ 10

De Drie Trappen der Ltefde tn FIooglied.

Wij vinden een korte samenvatting van FIooglied
in de volgende drie verzen

;

1. Hoogl. 2; 16—“ 31//» liefste is mijn, en ik ben
zijn.”

2. Hoogl. 6 ; 3— Ik hen mijns Hefsten,eïi mijn
liefste is mijn.”

3. Hoogl. 7 ;
10—“ Ik ben mijn liefsten, en Zyn

genegenheid is tot mg."

In de 1ste periode, nadat ik Christus gevonden
heb, stel ik voorop de blijde zekerheid dat ik Hem
bezit, en dan daarna, dat Hij mij bezit (hs. 2: 16).

In de 2e periode is ’t omgekeerd. Nu denk ik in de
eerste plaats aan de troostvolle waarheid dat Hg mg
bezit, en ’t andere komt laatste (hs. 6: 3). In de 3e
periode valt dit laatste, mij i bezit van Hem geheel
weg, en dan is Christus alles Nu leef ik op de
troost dat Hij mij bezit

;
ja, wat meer is, dat Zijn

biezondere liefde naar mij uitgaat elk ogenblik, en
dat Hij werkelik genoegen vindt daarin, om met mij
om te gaan en naar mijn gebeden te luisteren
(hs. 7 : 10).
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DERDE AFDELI^SG.

OPENBARING.

§ 1 -

Begeleidende Tekening.

1 Geboorte van Jezus.
2 Kruisiging van Jezus.
3 Hemelvaart van Jezus.
4 Nederdaling v, d. H. Geest.
5 Kerk Tijdperk (Opeub. 2, 3),

6 Opneming van opgestane gelovige doden en
van gelovige levenden (hss. 4, 5).

7 Jezus komt op de wolken om ze te ontmoe-
ten (lis. 5).

8 Grote Verdrukking (hs. 6—19).

9 Opstanding van degenen die zich bekeerden
gedurende de Grote Verdrukking.

10 Nederdaling van Jezus op de Olijfberg.

11 D izendjarig Rijk (hs. 20).

12 Oordeelsdag, opstanding van alle doden (21).

13 Eeuwigheid (hs. 22)
14 Nieuwe Jerusalem, waarheen de Hèer die-

genen neemt, die aan de eerste opstan-
ding deel hebben, en van waar zij met
Jezus de aarde regeren gedurende het
Duizendjarig rijk.
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§ 2 .

Verdeling van Opcnharing

.

Hs. 1. Inleiding.

„ 2, 3. Brieven aan de zeven gemeenten,

„ 4, 5. Hemelvaart van gelovigen.

„ 6— 19. Grote Verdrukking.

„ 20. Duizendjarig Kijk.

,. 21. Nieuwe Hemel en Nieuwe Aarde.

Tien zegeningen van 'I Dnizrndjorig Rgh.

1. Satan gebonden (Op. 20 : 2).

2. Oliristus regeert over de ganse aarde (11 : 5).

3. Zij die deel hebben in de eerste opstanding
zullen met Hem heersen. (20: 6)

4. Geen oorlogen meer. (Jes. 2 : 4).

5. Vrede zelfs ouder de dieren. (Jes. 11 : 6, 7).

6. Grote vruclitbaarheid. (Jes. 35: 1).

7. Grote minerale rijkdom (.Jes. 16: 17).

8. H. 'ge Ouderdom. (Jes. 65 : 20).

9. Ben Algemene Taal ' Zef. 3 : 9).

10.

Alle natiën zullen bekeerd zijn. (Zach. 8 :

2A .23).

§ ^

InJt'md van Openhetr,ng

1:1 Vele mensen denken dat dit boek een verhor-
genlieid. is, en dat de verbeeldingsk’racht vrije

loop mag hebben, ’t Is egter geen geheim,
maar een Openbaring—en wet de “Openbaring
van Jezus Christus ” (vs. 1), niet van .Johan-
nes
—

“ om te fonm de dingen die haast ge-
schieden moeten.”

[Neem uw Bijbel en lees dit boek eens
door :

“ Zalig is hij die ’t leest ” (vs 3). Dit
hele boekje is sleclits bedoeld om tot ’t bestu-
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deren des Bijbel te leiden. Lees er bij uw
Bijbel niet, en gij verliest de grootste waarde
er van. Bij ’t lezen van Openb. vat alles

letterlik op, tenzij het Boek zelf zich anders
verklaart—en raadpleeg de volgende korte
aantekeningen].

II. III. Brieven aan rfe 7 gempcnten. Ze stellen de
ontwikkeling voor van de kerk gedurende 't

hele tijdperk van haar bestaan, van begin tot

einde. Slechts twee gemeenten worden niet

gekritiseerd : Smyrna (lijdende) en Filadelfia

(werkende). Christus spreekt slechts van die

twee te belonen.

III : 5. Witte ^f(?rZeren=gerechtigheid.

IV : 4. Hier wordt de belofte vervuld, gegeven in

hs. 3 : 21. Vier en twintig Ondr.rlittgen : zij

vertegenwoordigen de Kerk van God, en ze
zijn niet engelen (zie 7 : 11). Berst na de
opstanding dragen zij kronen.

Ook Panius heeft nog z'jn kroon niet ge-
kregen. Hij heeft nog niet een hoofd e:e-

sch'.kt om zulk een kroon te dragen. Zijn
oude lichaam is nog op aarde, en zijn nieuwe
lichaam heeft hij nog niet ontvangen.

7. Vier dieren : Leeniv (koning van ’t woud),
Kalf (=volharding). In onze tejenwoordige
lichamen kunnen we niet zo veel werken.
“ Anngeziebt ah een mens ” (=verstand).
Ar'-nd (=vliigheid). We kunnen ons nu niet

zo vlug bewegen, maar met onze nieuwe lich-

amen ! unnen we ons even gauw bewegen als

we denken kunnen. We zullen dus kuninldik

werk doen, met volharding, vei'stand' en vlug-

heid.

V:1 hoek: rol van jierkament. Door middel van
de zeven zegelen zal de aaide gewonnen
worden. Na het ten Hemel voeren van de
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Bi’üid (dode ea levende gelovigen, die opge-
noinen worden met Christus) zullen slechts
onbe beerden overblijven. Allen moeten zicli

dan bekeren of sterven—want hoe zou er
anders ooit een Duizendjarig Rijk kunnen be-
staan ! De wereld zal overwonnen worden
door middel van de Grote Verdrukking.

4. Johanues wee 'de, omdat hij vreesde dat er

geen Duizendjarig Rijk zou zijn.

7. Het I ani kwam, en lieeft het boek genomen

—

God gaf tracht aan Jezus. Jezus moet de
aarde overwinnen vóór Hij regeren kan.

VI XIX. Overwinning van de aarde^ gedurende de

7 jaren der Grote VeiArukking in deze liss.

ons getekend.

VI : 2, Eerste Zegel : Ze^^en gebracht door Hem, die

op t witte paard komt.

4. Tweede Zegel : Droefheid op de aarde, omdat
vrede weggenomen is.

5, 6. Derde Zegel : Algemene hongersnood.
“ Een maatje tarwe voor een penning.’ Een
penning is zoveel als een man op één dag ver-

dient. Waar dan zal hij geld trijgenom vrouw
en kinders te onderhouden, en voor kleding
enz ?

7, 8. Vierde Zegel : Algemene pestilentie

9—11. Vijfde Zegel: Diegenen die gedood waren
(door de Antichrist n. 1.) zijn zij die zich be-

keerd hadden, gedurende de eerste 3i Jaren
van de Grote Verdrukking. Zij staan niet op:
maar moeten wachten voor de anderen, tot

dat de Grote Verdrukking voorbij is, en Jezus
op de Olijfberg nederdaalt.

10. Wat gaat Christus doen met de gebeden van
d<‘ heiligen ? De meesten denken dat er een
grote herleving zal plaats vinden. Moest de
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wereld in 24 uur dan vergaan, zo dat er geen
tijd was voor de onbekeerden om toegebraclit
te worden, dan zou liet ons zeer bard zijn te
zeggen, “Ja, kom, Heere Jezus-’’ Wij moeten
aan de Grote Verdrukking denken, zo als we
ovei' enig ander grote ramp denken—iets dat
nodig is om mensen tot Christus te brengen.

14. Met de Zeefde Zegel zijn de wolken door-
schijnend, of het Nieuwe Jeruzalem komt lager
af

;
want de onbekeerden zullen de troon zien

en roepen tot de bergen om op hen te vallen.

In lis. 19 bedreigt de Antichrist hen zo, dat zij

gereed zijn tegen Christus te vechten; maar
hier is het Nieuwe Jeruzalem geopend. Ge-
durende het Duizend-Jarig Rijk is het Nieuwe
Jeruzalem nader aan de aarde, maar zal niet

nederdalen op aarde vóór de oordeelsdag.
(N. Jeruzalem is reeds nader gekomen in hss.

6 en 7).

VIT : 4. Er zijn zes sekten die zeggen dat zij de

144,000 zijn
;
maar de Bijbel zegt dat zij Israë-

lieten zijn. Ze zullen gered worden na de
Bruid opgenomen is.

9. Grote schare (vgl. vs. 14 “ de grote verdruk-
king’’) Wij behoren niet tot deze klas. Zij

hebben geen kronen, slechts palmtakUen
(vs. 1). Zij waren in de Grote Vei’drukking.

17. Wij worden opgenomen vóór die verdrukking.
God zal alle tranen van hun ogen af-

wisseil.

VIII : 1, 2 Zevende zegel verdeeld in zeven bazuinen.
Menige plaag komt gedurende de eerste vier
bazuinen. De laatste drie trompetten worden
genoemd de drie weeën, omdat zij zo vreselik
zuilen zijn.

13. Een Engel betreurt de mensen die zullen le-

ven gedurende de drie laatste bazuinen.
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IX. 3, 5. Sprinkhanen zullen de mensen vijf maan-
den kwellen, maar niet doden.

G. In dit vreselike zesde vers proberen de men-
sen zelfmoord te plegen.

12. Het ee.ne wee : d.i. ’t eerste wee, of de vijfde
bazuin.

13. Twede wee=5de bazuin. Dan komt dat

15. vreselike vijftiende vers : een uur van lijden
niet genoeg : uur, da(j, maand, en jaar.

16. Tweemaal tienduizend der tienduizenden
(200 ,

000
,
000).

X. 6. Geen tijd meer : met de 7e bazuin (derde wee)
zal er minder dan een jaar overgebleven zijn
van de Grote Verdrukking.

XI. 3. De twee (jetuigen. De Bijbel zegt ze zijn
twee mensen- Ze zullen 3^ jaar profeteren.
Wy moeten onze vijanden liefhebben, maar
vuur zal uit hun mond komen—omdat zij

prediken in de tijd van oordeel. Na hun tijd

van getuigenis zullen zij door de Antichrist
gedood worden.

8. Grote Stad, alwaar onze Here gekruisigd is,

N. B. Geestelik zo genoemd. We moeten
alles letterlik nemen. Wanneer er dus van
.leruzalem gesproken wordt als Sodom en
Egypte, wordt dit altijd duidelik gezegd.

3. Welke 1260 dage (3| jaar) profeteren de ge-
tuigen ? ’t Komt niet overeen met de eerste,

noch met de laatste helft van de 7 jaren. Ze
wmrden naar huis genomen vóór de zeven-
de Engel bazuint. Wanneer de zevende En-
gel bazuint zal er minder dan een jaar over
zijn. De 1260 dagen beginnen één jaar vóór
de helft van de 7 jaren, en eindigen één jaar
vóór het einde.
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XII. Vergelijk vs. 1 en 12, en Dan. 7 : 25. Israël
vervolgd door de Antichrist 3^ tjjden=i2
mnanden=V2^Q dcKyn^ komen zeven maal
voor: tweemaal in Daniël, en vijf maal in

Openb.

1. Be vrouw ïa Israël. God is de man van de
ontrouwe vrouw, ’t Stelt Israël voor in de
tijd van de Grote Verdrukking.

5. Het man elik Jcind^ zijn die .loden die zich ’t

eerst bekeren : één gedeelte wordt gemarteld
rondom het altaar, één gedeelte ten hemel ge-
voerd, en één gedeelte verzegeld.

7. 9. Oorlog in de hemel, omdat het mannelik kind
ten Hemel gevoerd is vs. 5). Michaëï is de be-

schermende Bugel van de Joden, Gabriel van
alle natiën. [Dan. 10 : 21. “ er is niet een
die zich met mij versterft tegen dezen dan
de vorst Michael ”

;
Dan- 12 : 1. “ Eu ter dier

tijd zal Miciiael opstaan ’ Michael behoort
altijd aan de Joden

;
geen wonder dus dat Hij

hier naar voren komt. Ef 6 ; 12 1'e woon-
. plaats van de Duivel en zijn engelen is in de
lagere gedeelte van de lucht. De Bi'uid gaat
heel snel direkt naar Cliristus door Satans ge-
bied heen, maar ’t zal te snel zijn voor hem
om met haar oorlog te voeren. Doch het
mannelike kind moet gedurende het Duizend-
jarig Rijk hetzelfde deel bewonen, dat de dui-

vel nu bewoont
;
geen wonder dus dat er oor-

log is. Daar ’t mannelike kind in Satans
gebied moet wonen, wordt Satan oj) de aarde
geworpen vs- 9) : zo is de lucht gereinigd
(vs. 8). Latei' zal de aarde ook gereinigd
zijn en Satan in de “ poel” geworpen. Satan
wordt nedergeworpen op aarde in de helft

van de 7 jareu, voor slechts drie jaren.

13 —16. Satan kon niets doen tegen het manne-
like kind, maar het grootste gedeelte van het
Jc'odse volk is nog overgebleven. (Water=
natiën en volken, zie 17 : 15 ;

slang= duivel).
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Satan beweegt de mensen om tegen deoverige
Joden oj) aarde op te staan. Ben wonderwerk
gebeurt : de aai’de opent zich en verzwelgt
hen.

XIII : 1. Het eerste heest : zee of wateren=natien
(17 : 15) ;

beest=koning (17 : 11) : 10 hoor-
nen=10 koningen (17 : 12); 7 hoofden=7
l'Oningen (17:9); hoofd betekent leidsman.
De Anticiirist heeft dus 7 andere koningen.
Tien hoornen : een dier gebruikt zijn hoornen
om zich te verdedigen. Elke natie heeft graag
twe hoornen—leger en zeemacht. Er zijn

nu juist omtrent 7 voorname natiën. Drie
meer hoornen dan hoofden, d. z. drie natiën,
die niet sterk genoeg zijn een leger en zeemacht
te hebben, maar toch de Antichrist helpen.

2. Een grote honing : Antichrist, die algemene
heerschappij zal voeren.

5. Een van de hoofden was dodelik getoond en
toch genezen, (Napoleon had de Sabbat en
de Kerk veranderd, en de godin der Rede op
de troon geplaatst

;
maar hij moest no^ één

ding gedaan hebben—gestorven en opgestaan
zijn). Antichrist staat op, om Christus in al-

les na te volgen.

11. Fjen ander Jjeest uit de aarde opkomen : het
eerste kwam uit de zee. Door Antichrist

krijgt Satan politieke macht, en door de valse

profeet krijgt hij de kerkelike macht.

13- VS. 13. “Teeken,” vs. 15 “beeld,” vs. 16
“ merkteeken,” vergelijk hs. 19; 20. Alles

wat hier van ’t beest gezegd is, wordt in 19

:

20 van de valse Profeet gezegd. Br is dus

een “onheilige drieëenheid ”
: Satan tegen-

over God, Antichrist tegenover Christus,

Valse Profeet tegenover de Heilige Geest.

18. Die het verstand heeft. Wij hebben niet zo-

veel verstand, zo is ’t niet nodig te proberen

't getal te tellen. We weten niet of ’t in
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’t Latijn, ’t Hebreeuw^ of ’t Grieks hier ge-
geven is. Vs. 17 zegt (\^tmerktelien en getal
de naain van het beest is. Het is nodig
zijn naam te weten vóór de tijd van de Gro-
te Verdrukking.

XIV: 6—13. De drie' engelen : Engelen waren de
eerste evangelisten, ' Luk. 2: 10) en zullen ook
de laatsten zijn. Nu gebruikt Ohi-istus zijn

Kerk Het einde zal zijn wanneer het Evangelie
zal gepredikt zijn, niet wanneer Christus komt.
Als de prediking van het Evangelie geëindigd
is, is liet een teken van het einde van deze
tegenwoordige tijd. Een engel .zal prediken
gedurende de Grote Verdrukking. Haar er
slechts uit alle nati<'n vertegeinuoordigers
moeten zijn, is er geen hindernaal voor Chris-
tus wederkomst op dit ogenblik.

14, l.ó, De oogst is rijp : een goede oogst,

16. De aarde werd gemaaid: het schijnt alsof

allen die Jezus liefhebben zullen weggeno-
men worden.

19. De graven van de ongelovigen : rijp voor de
toorn van God.

20. ]600 stadivëu: precies de lengte van Pales-
tina.

XV : 2. Glazen Zer.

3. Het Gezang van dlozes: ze zijn ook Joden, die

dit lied zingen,

XVI. De zeven violen van Gods toorn. Het woord
“lasteren” komt driemaal voor in dit hs.

XVII : 9 (vgl, 13 : 1). De zeven hoofden zijn zeven
bergen, en ook zeven koningen. (vs. 10).

11. Ret heest is de achtste koning

12. Tien hoornen zijn 10 koningen.

15. IVatei'en zijn volken en scharen en natiën en
tongen.
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18. De rrouw is tl& grote stad en ook het grote
Babyloii. (18 : 2),

XVIIT. Beschryviag van Ba'n/l'jii. We weten niet
of het weer op dezelfde plaats of nabij liet

oude Babjdoii gebouwd zal worden. Het
nieuwe .lericho is omtrent 3 mijl van 't oude
.Jericho, en van ’t oude blijft er niets over be-

halve een put, waar de profeet het water
zoet maakte.

De Antichrist Bahyl ni als zijn Gods-
dienstig centrum. iMekka of Oonstantinopel
zou voor de Mahommedanen zijn; Tokio of

Pekin voor de Buddhisten
;

Moscow voor de
Griekse Kerk. Maar Babylon licht tussen de
Oosterse en Westerse godsdiensten. De An-
tichrist zal eerst zeggen :

“ U hebt allen érn
God.” En daarna zal hij zeggen :

“ Antichrist
is God.”

XIX : 1. De yrnte schaar in de hemel : Onder ’t

Oude Verhoud gestorven.

4. Vier on tivintiy owlerlinyen : verheerlikte
heiligen van Christus.

6. Een yrnte schare : deze komen uit de Grote
Verdrukking.

9. “ Zalig zijn zh die gcruepen zijn tot het Avond-
maal van de Bruiloft des Lams,” niet de Bruid.
Volgens Oosterse mode nemen slechts een
paar vrienden deel aan het feest, wanneer de
huwelijks ceremonie plaats vindt. Al liet

overige wordt aan diegenen gegeven die buiten
staan—zij die nog hier zullen zijn wanneer
Christus nederdaalt (vs. 19). De Bruiloft van ’t

Lam zal niet met eens jilaats vinden. Vanwaar
zou strooimeisjes komen? Eerst moet er tijd

zijn voor hen (vs. 9), naar de Hemel te gaan.
Dan vindt de bruiloft plaats onmiddellik voor
'Christus komst op de Olijfberg.
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20. ’t Bf'esl (Aiiticliri^t) (ygrepen : Niet overwon-
nen (dat zou te goed geweest zijn)

;

maar gegrepen, gelijk een dief. Even zo de
valse Profeet. Twee van de diieëenheid
worden nu geworpen in “ de ]joel des vuurs ”

Waar is de derde—de Satan ? Zie iis. 20 : 1, 2.

Het Duizend Jarig Hgk.

; 1, 2. Cegiiit met liot hinden van de Satan, totdat
1000 jaren voorbij zijn- Dan wordt hij weer
losgelaten voor een kleine tijd en wordt ten
slotte geworpen in de poel, samen met Anti-
christ en de valse Profeet (20 : 10). In
hss. 12 en 13 komen de leden van de onheilige
drieëenheid voor; in hss. 19 en 20 verdwijnen
zij van ’t toneel—en de 1000 jaren van vrede
nemen een aanvang.

Vóór er ooit een fiool geledigd werd of een
bazuin bazuinde, zelfs vóór het boek met 7
zegelen gegeven was, vertegenwoordigde de
S4 Ouderlingen ons. Twee Profeten profiteren

Si jaren lang, en de Engelen prediken, Waar-
schijulik zullen de 144000 bekeerd» n preken
vóór zij gedood worden als martelaars.

De 7 jaren der Grote Verdrukking vormen
de zeventigste iveek van Daniël.

De eerste grote vervolging was door hei-

dens Rome; de tweede zal zijn door pausetlk,

Rome. Gedurende een vervolging zijn er geen
huichelaars. De tegenwoordige toets is lauw-
heid, een strenge toets, daar menigeen, die

door lauwheid afvalt, liever zou gestorven zijn

dan Christus te verlocheoen.

4— 5. De Eerste Opstanding.

Allen die vóór het Duizendjarig Rijk op-

staan behoren tot de Eerste Opstanding.
Het eerste gedeelte wordt ten hemel gevoerd
met de komst van Christus op de wolken vóór
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de Grote Verdrukking (1 Tlies. 4 : 15—17). Ge-
durende de Verdrukking worden er nog twee
klassen gered, die ópstaan met Christus komst
op de Olijfbei g, bij het begiu van ’t Duizend-
jarig Rijk.

7—10. Aan het einde van ’t Duizendjarig Rijk
zal er tveer tegenatand zijn : Satan zal losge-
laten worden om die mensen te beproeven, die
gedurende liet Duizendjarig Rijk geboren
zijn, en dus nog geen verleiding liaddeu door
te staan. Slechts diegenen, die tot zonden
vervallen van zelf, zullen sterven gedurende
’t Duizendjarig Rijk. Al de andere mensen
blijven voortleven.

XX: 11—15. Het laritsfe of nljeniene Oordeel.

12, 13. Viermaal wordt er hier gesproken van
doden., (geen woord van levenden), al de
doden n 1. sedert de tijd van Adam. Dit is

het Algemene Oordeel dat plaats zal vinden
na het Duizend-jarig Rijk.

Wat van ’t Oordeel van Mat. 25 : 31—46 ?

Dat is het oordeel van levenden en neemt plaats
vóór ’t Duizend-jarig Rijk. Maar dit oordeel

in Openb. 20 is ’t oordeel van d'ide)i. Mat. 25

is hetzelfde als Openb. 19; 11, wanneer Chris-

tus op het witte paard komt. In Mat. 25 : 32

staat, ed de volken : er zijn geen volken ouder
de doden.

Er zullen slechts overhli/fselen zijn na de
Grote Verdrukking

;
zo zullen ze alleu verga-

derd zijn in de vallei van Josaphat in Pales-
tina Al de Joden zullen bekeerd zijn wan-
neer Christus nederkomt op de Olijfberg bij

’t begin van ’t Duizend-jarig Rijk De Joden
zullen onder de overblijfselen uitgaan (want
de Joden zijn de broeders)

; en diegenen die ze
goed behandelen zullen in het Koninkrijk in-

gaan. Dan zullen de hokken weggenomen wor-
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den. Slechts de broeders (bekeerde Joden) en
schapen (bekeerde natiën) znllenhet Duizend-
jarig Rijk opmaken. Zo begint het Rijk
slechts met beheerde mensen. Wanneer de
Here met de Engelen in Majesteit komt zul-

len wij al 7 jaar in de hemel geweest zijn. We
zullen helpen de schapen en bokken en broe-

ders te regeren.

15. H Boek des Levens.

Wie zijn diegenen wiens namen in het
boek des levens geschreven zijn ? De namen
van sommigen staan niet in dat boek geschre-

ven. Wat van de kinderen van de Heiden
wereld ? Moeten zij ook naar de hel gaan ?

We weten ’t niet. Noch weten wij wat van de
Heidenen, die nooit Gods Woord gehoord heb-

ben, zal worden. Veronderstel echter dat aan
ons brood gegeven werd voor 100 mensen, en
wij gaven liet niet. Wie znllen gestraft wor-
den? Wij, die het brood hadden om te geven,
en ’t niet gaven

;
of zij die stierven van hon-

ger ? Het is een grote verantwoordelikheid
“ het brood des levens” te hebben. We be-

horen niet te bidden :
“ O God ! zegen de arme

Heidenen maar‘ “ Vergeef ’t ons dat wij

het “ brood des levens ” niet aan de Heidenen
gegeven hebben. ” We moeten de zaak van ’t

oordeel aan God overlaten. Hij is rechtvaardig
en Hij regeert. Hoeveel verliest de Heulen
niet, omdat wij onze plicht verzuimen—ze
kunnen nooit deel zijn van de Bruid, al wor-
den ze misschien uiteindelik gered. We wor-
den bevolen uit te gaan en het Evangelie te
prediken.

XXI: 1. Onze Niemve Thuisplaats.

De nieuwe hemel, de nieuwe aarde, en ’t

nieuwe Jeruzalem, nu op aarde komende.
2—7. ’t Woord God komt 6 maal voor in deze
verzen Waarom niets van Christus ? Omdat
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Christus aan liet einde van 't Duizend-jarig^
Rijk alles aan God overhandigt. Dan is Zijn
werk als JMiddelaar afgedaan. ( 1 Cor. 15
24—28 ).

8. ’t Vreselike achtste vers. Wat wordt bedoeld
door “poel, die daar brandt van vuur en sul-

fer, ” en “ de tweede dood ? "...Laten we bidden
daarvan gered te worden ?

XXn : 7. iJtetJ/*' kom haastiglik.

Drieniaal komt deze uitdrukking voor in

dit laatste hoofdstuk. Bestudeei ders van de
Profetiën staan tussen twee zalig-sprekingen,
gegeven in de eerste en laatste h('Ofdstukken,

( zie Op. 1 : 3 en 22 : 7 ). Bewaart = studeert
diep. Moody zegt : “Op liet ogenblik dat de
waarheid van Christus wederkomst bezit nam
van mij, verloor de luereld haar bezit van
mij.

”

’t Eerste “ Ik kom ’’
( 1 ; 3 ) komt vóór de

profetie
;

’t tweede (22:12) vóór de beloning !

’t derde ( 22 : 20 ) vóór onze uitnodiging van de
Heere Jezus.

20. Ja, kom, Here Jestis.

Waarom wensen wij, die Gods kinderen
zijn, soms niet dat Jezus spoedig moet komen?
We* wensen onze onbekeerde familie-leden
eerst bekeerd te zien. Maar dan zullen zij op
hun beurt eerst weer voor hun onbekeerde
vrienden bidden, om die tot Jezus te zien

komen. En zo zal Jezus nooit kunnen komen.
We moeten ons aan het denkbeeld gewennen,
dat met Christus wederkomst er in de Bruid
zullen zijn dieeenen, die dierbare onbekeerden
achterlaten Van twee die samen slapen op
éen bed, zal de een aangenomen, en de ander
verlaten worden. Doch “ op ’t bed ’’ is toch
niet in de hel. Zij die achterblijven kunnen
nooit een deel vormen van de Bruid, of deel-
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hebbers zijn van de hoogste eer van de hemel.
Sommigen van de achterblijvenden znlien zelfs

soldaten van de Artichrist worden. In elk

geval moeten zij door de vreselike verdruk-
king gaan. Als een vogeltje op een takje

rondzwaait in een storm, vreest het niet. Al
zon het takje afbi'eken, heeft het vleugelen

—

en kan wegvliegen ! Evenzo hoeven wij niets

te vrezen voor Jezus komst, want wij zullen

de aarde verlaten om ten hemel te varen als

Jezus Bruid. Doch weest niet tevreden met
dit laatste te mogen doen, en om Jezus uit te

nodigen
;
maar bestudeert de profetieën, en

houdt aan ook voor Hem te werken.

Enigk Opmbrkinuen.

1 .—De Woonplaats der Affiestoi'venen.

De “ boom des levens” lezen we, groeit in ’t

Paradijs, en ook in ’t Nieuwe Jeruzalem. Velen
denken (Ins dat 't Paradijs één van (ie luouinrien is

van ’t Nieuwe Jeruzalem. “ In ’t huis Mijns Vaders
zijn er vele ivoningen,’’'’ zegt Jezus.

Onze vrienden gaan bij hun sterven naarde he-
mel—want die is ’t Nieuwe Jerusalem Maar ivij,

waarheen zullen wij gaan als Chri^^tus ons komt
halen ? De plaats die Christus is gaan bereiden voor
ons ( Joh. 14: 2, 3. ) zal niet klaar zijn, daar Hij nog
vnrtoeft te komen, ’t Kan nn niet gereed zijn, want
anders zou Christus reeds gekomen zijn. Het moet
dus een ander plaats wezen dan ’t Paradijs, dat reeds
toen bestond. Doch dit neemt niet weg, dat die
plaats, die Jezus is gaan bereiden voor Zijn Bruid,
een van de vele woningen in de hemel wezen kan
Deze Bi uidswoning is nog niet gereed.

2 .—De Toestand der Afgestorvenen.

Er is geen bewusteloosheid in die toestand. In
Fil. 1 : 22, 23. is Paulusin twijfel tussen twee keu-
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zeil : of liiei' in dienst te wezen voor de Heer, of
met Cliristus te zijn. Paulus bedoelde dat liij on-
middelli/k met Olii ist is zou wezen. Hij moest bet
een of ander doen—met Oliristiis zijn, of hier voor
Hem werken.

fn Opeub. 6 : 1 0, 11 , lezen wij van de “zielen
onder ’t altaar ” die daar bidden, ’t Is.onmogelik
te denken dat Christus voor ons zal bidden, maar
dat de lieilige doden dit niet zullen kunnen doen. ’t

Schijnt alsof zij weten wat op aarde gebeurt.
De toestand der afgestorvenen wordt bij een

slaap vergeleken ; maar te slapen is niet bewusteloos
te zijn. Mensen ontvangen gezichten van God

;

sommigen lopen in hun slaap
; in sommige lauden

hebben mensen zelfs in hun slaap gepredikt. Er is

dus geen grond om te denken dat men na de dood
bewusteloos is.

3.-1 Cor. 15 : 50—58.

We weten niet wanneer Jezus zal komen, noch
weten wij wanneer Hij niet komen zal. Wij be-
horen altijd in een toestand van verwachting te ver-
keren. Br zijn er enige teksten die schijnen te be-
wijzen dat Jezus niet enig ogenblik kan komen.
Paulus spreekt van een verborgenheid - “ wij zullen
niet allen ontslapen, maar wij zullen allen vei'auderd
worden.” We zijn allen blij ilat we zullen veranderd
worden. Pnze lichamen zijn niet goed genoeg voor
de hemel, al zijn ze goed genoeg voor de aarde.
Deze verandering zal ogenbliklik zijn ; en allen die

Christus liefhebben zullen dan naar huis genomen
worden.

Dit alles zal geschieden “ met de iaatste bazuin
”

( 1 Cor 15 : 52.) Hier is het dat men fouteert. Men
brengt deze bazuin hier in verband met de 7 zegelen
en de 7 bazuinen van Openb. Maar die behoren aan
de Grote Verdrukking. Doch Gods volk zal naar
huis genomen zijn voor de Verdrukking. Maar let

op, Paulus zegt niet dat de “laatste bazuin” de
zevende bazuin vau Openb. is. Hij kan dit ook niet

bedoeld hebben, want hij was in 67 A. D. onthoofd
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en dus reeds 29 jaarlang in zijn graf vóór Openb. aan
Johannes gegeven werd in 96 A. D. God kan dit ook
niet eerst aan Paiüus en toen aan Johannes
geopenbaard hebben

;
want Johannes zegt duidelik

dat deze Openbaring aan hem gegeven werd. Pau-
us had zijn eigen openbaring, en Johannes had zijn

speciale openbaring.
Van luelke hasnia spreekt Panins dan ? Er wordt

dikwels gebazuind, en deze kan de laatste bazuin van
de Kerkperiode zijn. Sommigen vinden de verklaring
in hetzelfde vers :

“ Want de bazuin zal slaan, en de
doden zullen onverderfelik opgewekt worden.” ’t

Schijnt alsof Paulus, na van deze bazuin ges; roken
te hebben, een verklaring er van nodig aclitte. Er
was een ander bazuin. Wanneer Christus komt zul-

len de doden in Hem eerst opstaan, en dan zullen

wij (die nog leven) veranderd worden. En in 1 Tlies. 4

:

16 zegt hij :
“ De Heer zelf zal. ..met de bazuin Gods

nederdalen.” Zo zijn er dan drie bazuinen in nauw
verband met Christus wederkomst: 1' Ale Cliristus

nederdaalt. 2) Als de doden in Christus zullen op-
staan. 3) Als wij zullen veranderd worden. Deze
bazuinen hebben niets te doen met de bazuinen van
Openbaring. De Bijbel zegt niet dat Cliristus in een
oogwenk zal nederdalen, maar dat Zijn wederkomst
zal zijn, (gelijk zijn hemelvaart (Hand. 1 : 11). Die
was langsaam en majestueu.s. De gelijkenis van de
tien maagden schijnt hetzelfde te zeggen. Na het
geroep: “ Ziet de Bruidegom komt,” was er nog
tijfl om naar olie te vragen— of in andere woorden :

“Bid dat wij de Geest ontvangen mogen.” Gij zijt

verbaasd over de onverschilligheid van de wijze
maagden Maar dan hebben zij geen tijd om voor
anderen te bidden. Er zijn er vele van Gods volk,

die niet weten wat het is de Geest te ontvangen.
Zij vertrouwen op godsdienstige vergaderingen, op
kerkgaan, op leraars en anderen. Er ontstaat
grote ontsteltenis onder de maagden; zo zullen dus
de doden in Christus opstaan een paar minuten vóór
wij veranderd worden, en wij zullen hen zien—gelijk

de discipelen Jezus na zijn opstanding konden zien.

Wij zullen veranderd worden met de laatste van
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bovengenoemde drie bazuinen; en dan zal de sterfe-

liklieicl veranderd worden in oDsterfelikheid.

(4) De Zionistiese Betverjimj en Daniels Profetie.
’1 Zionisme* is een sterke bewegin?, die zich

ten doel stelt al de Joden over de wereld verspreid
aan elkaar te binden als een volte, hun nationaal ge-

voel aan te kweken, en de armen onder hen voort te
helpen (b.v. door ’t stichten van kolonies). Hoewel
nog maar emi tiental jaren oud, behoort er reeds de
meerderlieid der Joden aan deze beweging.

In 1897 hielden zij in Zwitserland hun eerste
Zionistise Kongres. Dit jaar is belangrik, uit een
profeties oospuut, zoals later blijken zal. Evenzo
1916.

’t Is opmerkelik dat, na lang zoeken (zelfs in

Zuid Amerika) naar een geschikt land voor hun
kolonie, de Zionisten eindelik Palestina gekozen
hebben. Er zijn er daar reeds 30 kolo; ies van Joden.
De Joden keren dus terug naar “

’t beloofde land ”

—als volk. Ook die koloides, die nabij Damaskus ge-
legen zijn, vallen binnen ’t beloofde land, zoals de
grenzen er van worden aangegeven in Gen. 15: 18

—

“Van de rivier van Egypte af (NijD, tot aan de grote
rivier Frath (Eufraat).’’ Dit sluit in een landstreek
33 maal zo groot als ’t tegenwoordige Palestina, en
groot genoeg om al de Joelen der wereld te bevatten.
De Joden hebben tot nog toe nooit ’t hele land, aan
hun vaderen beloofd, in bezit gehad.

Vijf stadiën van Israëls herleving als volk wor-
den er ons geschetst in Bzech. 37. (1) De beenderen
zijn begonnen naar elkaar te naderen inde Ziouis-
tiese beweging. (2) De senmven stellen voor de
energie erin (3) Het vlees is wat scitoonheid geeft

* Omdat 't ongetwijfeld zeer moeilik was de spreker te vol-

gen in zijn ingewikkelde berekeningen, zijn de aantekeningen die

er voor niij liggen w’at vertvard, Met de beste korrekties is er

niet veel uit te maken. Ik acht het dus beter zelf iets volle-

digers te schrijven over dit onderwerp. Ook voeg ik er iets

bij over de lastige “zeventigste week” van Daniël. Wat ik

geef zijn de beschouwingen van Pastor Franson—voor zover ik

zijn meningen gevat heb, in mijn gesprekken met hem over deze
onderwerpen, tijdens zijn verblijf bij mij aan huis.—J.G.P.
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er aan : de rijke Joden. (4) Het /inid bindt ’t geheel
samen : de organisatie, (5) jMaar nog is er (jeeH. geest

in deze beweging ; ze is slechts een nationale be-

weging. Al de andere stadiën zijn reeds vervuld,
doch de “ Geest” zal niet in het hele lichaam komen
vóór de “ volheid der heidenen ” zal zijn ingegaan;
d. i. vóór wij (de Bruid) zullen zijn weggenomen,
Christus tegemoet in de lucht, bij de aanvang van
de Grote Verdrukking,

Op merkwaardige wijze schijnt ’t Zionisme in

verband te staan met de Profetieën van Daniël. In
Dan. 12 : 6 wonlt de vraag gesteld :

“ Tot hoe lang
zal ’t zijn, dat er een einde van deze wonderen
zal zijn?” In vs. 7 komt ’t antwoord: “ na een be-
stemde t//d, bestemde tijden, en een helft," d.

jaar, of 1200 jaardagen. Deze profetie is reeds
geschiedenis gewoiden. De 4 rijken in Dan. 7. ge-
noemd hebben juist 1260 jaar bestaan.

Babiloniese Rijk 025 —536 = 89 jaar.
Medo-Perz. 536 —336 ^.200 „
Grieks-Mac. „ 336 — 31 =305 „
Romeinse „ 31 v.0.—635A.D.=666 „

1260 jaar.

In 637 A.D. (d.i. eigenlik 635) namen de Turken
(de kleine hoorn. Dan. 7 : 8) Jerusalem in onder
Khedive Omar. Telt nu 1260 jaar bij 637 de tijd ge-
durende welke de Turken Jeruzalem hebben vertre-

den en gij krijgt 1897 (037+1260), ’t jaar wanriii ’t

eerste Zionistiese Kongres werd gehouden, en de
Joden ats volk zich weer lieten gelden. De tijden

der heidenen hebben dus 2+ 1260=2,520 jaar geduurd.
De overgangsperiode tussen de “ tijden der Jo-

den” en de “tijden der heidenen” heeft 19 jaar ge-
duurd, d.i. van 625 v.0. toen de Babiloniese rijk op-
kwam, tot 606, toen de ballingschap eigenlik begon.
(Cyrus gaf ’t bevel tot terugkeer in 536, en 70 jaar
hierbij geeft 006). Nu verwacht Pastor Fransou dar
de overgangsperiode weer 1 9 jaar zal zijn; en daar
de “ tijden der Joden” weer schijnen te beginnen in

1897, verwacht hij iets belangriks in 1897+ 19=1916
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—waarschijiilik dat de Joden dsm politiek * bezit van
Palestina zullen krijgen.

( 5 ). De Zeventigste Week van Daniël.

In Dan 9 : 24 wordt er gezegd dat 70 weken be-
stemd zijn over Jeruzalem, om de overtreding te
sluiten. In vs. 25 staat bet, dat er van de uitgang
van ’t bevel om Jeruzalem—de stad. niet de tempel

—

te herbouwen tot Messias, de Vorst, 69 weken zullen
verlopen, d.i. 69 x 7—483 jaar. De vi’aag is dus waar
wij dan de 70e week moeten gaan zoeken, aan ’t

einde waarvan “ de ongerechtigheid van Israël zal

verzoend zijn ’
( Dan. 9 ; 24 ).

De 483 jaar moet gerekend worden van 454 v.C.,

d.i. ’t twintigste jaar van Artaxerxes, (=Arthahsas-
ta, Neh, 2 : 1, 3 ) toen deze aan Nehemia 't bevel gaf
om de stad Jeruzalem te liei'bouwen. ’t Bevel van
Oyrus (

= Kores, Ezra 1 : 2 ) in 536, was alleen om de
tempel te gaan herbouwen. Van 454 v.0. tot 29 A.D.,
zijn er precies 483 jaren verlopcm. In dat jaar werd

* Enige dagen nadat bovenstaande geschreven was, verscheen
er in de kranten ’t volgende telegram; “’t Zionistiese Kongres
heeft ’t Hebreeuws aangenomen als ofhciele taal van toekomstige
kongressen, ’t Heeft ook besloten tot de oprichting van een bank,
één tak waarvan zich uitsluitelik zal bezig houden met ’t aankopen
van land in Palestina.

”

Dat de taal der vaderen erkend is als officiële taal is zeer op-
merkelik. Doch veel meer opmerkelik is de stichting van de
Joodse nationale bank, die zich o.a. ten doel stelt om ’t land
hunner vaderen terug te kopen, ’t Is dus niet onmogelik dat

—

zoals Pastor Franson verwacht—de Jodeu in 1916 politiek bezit

van Palestina kunnen krijgen. Men zegt dat de tegenwoordige
inwoners bereidwillig hun grond verkopen, en bij menigten ’t land
verlaten

;
en veder, dat de vroege regens, wanneer er gezaaid

moet worden, weer beginnen te vallen— zodat ’t land ook zijn

vruchtbaarheid herkrijgt.

Wat men ook al denkt van de verklaring hier gegeven, dit

staat vast, dat ’t onze durepiicht is te letten op de tekenen der
tijden. Niemand kan 't ons met zekerheid zeggen dat de Weder-
komst des Heren binnen de volgende 50 jaar zijn zal, maar even-
min dat ’t niet zijn zal. '*En ’t is beter om wakende te wezen— en
te vinden dat de Heer gedurende ons leeftijd niet Zijn Bruid komt
halen ;

dan om slapende te zijn en dan gewekt te worden door
’t geroep ; “Ziet de Bruidegom komt, wanneer het te laat is om
mede in te gaan tot de bruiloft. éMat.. 25 : 13 ). -]. G. P.
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Christus gekruisigd, en hebben de Joden hun Messias
verworpen, en is alzo de profetie van Dan. 9: 25 ver-

vuld, Toen echter is ’t uurwerk der Joden gaan
stilstaan, en is Christus begonnen om Zijn Bruid uit

de heidenen te vergaderen. Wanneer “de volheid

der heidenen zal zijn ingegaan ’’ en de Bruid ten
hemel zal gevoerd zijn, bij t begin der Grote Ver-
drukking, dan gaat het uurwerk der Joden weer aan
’t lopen. De zeventigste week van Han. is dus
terug te vinden in de zeven iaren der Grote Ver-
drukking, ons beschreven in Openb. 6 tot 19, wan-
neer de Joden als volk zullen bekeerd worden.

EEN WOORD VAN VAARWEL
DOOR

PASTOR RRANSON.

Vóór ik Zuid-Afrika verlaat is het mij een groot
genot mijn diep gevoelden dank te betuigen aan de
Ned Ger. Kerk, met hare leeraren, kerkeraden en
leden.

Gedurende al die meer dan twaalf maanden in

uw midden doorgebracht, heb ik niets dan vriende-
likheid, openhartigheid en liefde ontvangen. Het
spreekwoord is : “ geen roos zonder doornen,’’ maar
het schijnt mij dat wat ik gedurende mijn bezoek
in omtrent zestig van uwe gemeenten ontvangen
heb slechts rozen geweest zijn. Hetzelfde kan ook
gezegd worden omtrent de uitlatingen omtrent mij
in uw godsdienstige pers. Ze zijn of hoegenaamd
geen doornen geweest of zulke kleintjes en zoo be-
dekt men rozen dat ze nauweliks gevoeld konden
worden.

>
1
=: ^

Daar zijn vele dingen in uwe Kerk die mijn hart
met dank hebben vervuld. Vooreerst, om als een
algemene zaak te vinden dat de leeraren van uwe
Kerk bekeerde mannen zijn—iets dat niet gezegd
kan worden omtrent enige ander nationale Kerk in

de gehele wereld zo ver als ik weet. Voorts dat
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uwe leeraren over het algemeen de vrijmoedigheid
schijnen te hebben om in hunne preken een helder
onderscheid te maken tusschen bekeerde en onbe-
keerde mensclien—iets van zo groot gewicht, aan-
leiding gevende tot nauwkeurig zelfonderzoek onder
het gehoor en zijnde, onder andere goede dingen,
een kostelike voorbereiding voor de speciale diensten
door mij gehouden Waar het onderscheid tussen
Gods kinderen en de anderen zo duidelik en zo ge-
duriglik door de geregelde prediking aangetoond
wordt, is de weg effen gemaakt voor de speciale

diensten van den Evangelist
Het was mij ook zeer aangenaam om zoo vele

Geest-vervulde ouderlingen en diakenen te ontmoe-
ten. Ik zal nooit de vele kleine biduren in de con-
sistorie kamers voor het ingaan in de heiligdommen
vergeten. Ik versta dat het de ernstige poging van
de Ned. Ger. Kerk is om voor het ambt van ouder-
lingen en diakenen slechts bekeerde mensen te kie-

zen. Overal waar deze, zoo hoog noodzakelike regel,

streng gehandhaafd wordt, daar kunnen er niets an-
ders dan eenheid tussen predikant en kerkeraad en
zegeningen voor de gemeente het gevolg zijn.

>K * *

Ik bewonder verder het stelsel van huisbezoek
door de predikanten en het grondige werk onder de
Catechisanten gedaan. Dikwils werd ik gevraagd
die lieve jonge mensen speciaal toe te spreken en ik

heb ze over het algemeen zeer bevredigend gevon-
den.

Wat uw Buitenlands Zendingwerk betreft, was
ik zeer aangenaam verrast om te vinden dat het-

zelve veel meer uitgebreid is dan algemeen bekend
is, Zweden en Afrikaanders schijnen die fout (of

liever die deugd) gemeen te hebben dat zij zeer on-

bedreven adverteerders van hun eigen werkzaamhe-
den zijn. IMoge de Geest der Zending in vurigheid

vermeerden en moge het spoedig tot dat punt komen
dat niet een geheele Ring of zelfs een geheele ge-

meente benodigd mag wezen om het onderhoud van
een enkelen Zendeling op zich te nemen maar dat

er enkele personen (of twee, drie personen) gevonden
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mogen worden die op de eer aanspraak maken om
elk zijn eigen vertegenwoordiger onder de Heidenen
te liebben. Ik wil vooral hebben dat gij, voorspoedi-
ge vogelsti'uisboeren, graanboeren eii anderen hier-

van kennis zullen nemen; neemt toch zoo velen
uwer als mogelii'', een Zendeling voor uw eigen re-

kening in het veld.
ït'-

Ik was ook verblijd om zooveel belangstelling in

de waarheden van de wederkomst van Christus te
vinden en dat beide bij leeraren en bij de leden uwer
gemeenten. Waar deze waarheid ten volle aangeno-
men wordt daar verliest de wereld haar vat op Gods
volk. Daarenboven worden zij daardoor voorbereid
om verstandiglik en kraclitiglik het werk onseliade-
lik te maken van degenen, die zelven gewoonlik min
of meer onbijbelse en gevaarllke inzichten over dat
onderwerp hebben en die daardoor tracliten de men-
sen te bewegen om hun eigene gemeenten te verla-

ten.

Ook lieeft het mij grooteliks verblijd om te be-

merken hoe de waarheid van “ de algemeene pries-

terschap van de geheele Kerk van God,” gelijk een
der Hervormers liet uitgedrukt heeft, meer en meer
erkend wordt. Het is duidelik dat de leeraar alleen

niet al het werk kan doen, en dat het liem best ge-
gelukt, als hij zichzelven sleclits als een generaal
beschouwt en als zodanig tracht om ieder kind van
God in zijne gemeente aan het werken te zetten.

Iemand heeft gezegd :
“ Het voorname oogmerk van

den leeraar moet wezen om zichzelven overtollig te

maken.” Het zij mij hier vergund om te zeggen hoe
sommige leeraren in andere landen hun Evangelis-
ten vinden en kweken. Door liet nu en dan lioudeu

van “Getuigenis Samenkomsten” (Testimony Meet-
ings), vindt liij spoedig uit wie van zijne leden deze
bizondere gaven hebben. Hij slaat hen eenigen tijd

gade ;
hij bidt voor en met hen en dan vormt hij een

geregelde!! Kursus voor hen op deze wijze dat hij,

op een avond van de week, zegge Zaterdag, een Bij-

beltekst geschikt voor een Évangelie-dienst be-
handelt en ze dan daarmee den volgenden Zondag
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in verschilleiifle wijken van zijne gemeente zendt
om luiiselike Bijeenkomsten (Cottage Meetings) te
honden, terwijl ze de Maandag tot hun gewoon
tijdelik beroep terug keeren. Na eenige maanden
weet hij beter wie iuuiner de gave bezitten en dan
adviseert hij lien omtrent verdere opleiding in speci-

ale inrichtingen of omtrent verder werk. O hoe
vele sluimerende talenten zijn er niet in uwe ge-
meenten, die voor den Heere gebruikt konden wor-
den ! Moge het uwe grote begeerte zijn, geachte
leeraren, om die talenten te ontdekken en te gebrui-
ken !

^

Ieder kind van God is onder de direkte verplich-
ting om zijn of haar talent te gebruiken en te ont-
wikkelen, wat dat talent ook al moge wezen, en be-
hoeft gevolgelik nooit op dit punt in twijfel te staan,
Luk- 19:13. Leeken-arbeiders moeten hel|)en of

anders zal het werkdes Heeren nooit behoorlik ge-
daan worden. Dit wordt al meer en meer erkend
door alle Kerken, zelfs door de voormalige zoo Kon-
servatieve protestantse Kerken in Europa. Wijs is

de leeraar die zulke, dikwils in het begin zeer
schroomachtige werkers gebruikt en daardoor ver-
hoedt dat vroeger of later een onafhankelike leeken-
werkzaamheid zal ontstaan.

In het vaarwel zeggen, zal ik niet wijzen op de
schaduw-zijde, vooral die in sommige uwer gemeen-
ten—andersn doen dit—maar ik gevoel mij eer ge-
drongen om een laatste hulde te brengen aan den
huisëliken godsdienst zoo algemeen onder u waarge-
nomen, en wat aangaat de huizen waar ik het voor-
recht had Afrikaander gastvrijheid te genieten, aan
den medegevoelenden en geheiligden toon van het
familie leven zoo hoog veredeld door ware gods-
vrucht.

In de blijde verwachting om vele Afrikaanders
te ontmoeten en door hun gezelschap in de grote
familie daarboven verrijkt te zijn.

Ben ik. Dankbaar, Geheel de uwe,

P. PRANSO^^



Dokters Gaven Hem Op.

Zes Jaieii met een zeer Been.

Zambuk geneest versclirikkeüjk verzwerende

wonden.

Mnr. J. Schoonraad, J.zoon v an Franshoek, zegt :
- “ Ik leed

zes jaren aan een zeer been veroorzaakt door verzwering als ge-

volg \an een koude. De pijn in mijn knie was onuithouuelijk en

werd gevoeld tot in de heup. De been was gezwollen en jeukte

vreeselijk. Ik was bij de warme baden van Goudini voor zes

weken, maar werd niet beter Kort na mijn 'thuiskomst kwam
daar een zweer uit op mijn heup. De vocht die er uit kwam was

vreeselijk. Na ongekende pijnen voor een jaar geleden te hebben

ging ik in een Hospitaal in Kaapstad, waar ik verscheidene

operaties onderging, maar niets beters werd.

De Dokters zette de been af net boven de knie, en besloten

toen dat zij niets meer voor mij doen konden. Zij zeide dat ik

geen maand langer kon leven, daar de holte van de heupbeen al

ziek was. Ik bleef in het hospitaal nog vier maanden, en ging

toen naar huis waar ik nog een jaar lang te bed moest liggen.

Eindelijk werd ik aangeraden Zambuk te proberen. Ik probeer-

de het en \’ond dat de vocht uit de zweren werd getrokken en de

pijn verminderd. Langzamerhand groeiden de wonden toe, tot-

dat zij geheel genezen waren. De menschen kunnen niet ge-

looven dat ik gezond gemaakt ben, maar daar is geen twijfel daar-

omtrent. Zambuk is waarlijk een wonderlijke balsem. Het

heeft mij geheel genezen na een zes jarige pijn en marteling en ik

kan ’t met waarheid aanbevelen. Zam-Buk is onwaardeerbaar voor

alle huidziekten, aanbeien enz. Het is te verkrijgen bij alle

Apotekers en andere Winkels voor 1/6 per doosje, of 3/9 voor een

groote omtrent 4 maal zooveel als die van 1/6.

Ieder huis beeft het noodig.



KAAP DE GOEDE HOOP
Spaarbank Genootschap.

GETS^ESTIGÖ 1831.

Als Corporatie erkend door Parkments Akte JSto. 24,

van 1894.
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van Reenen,

C. H. Brand, P. AIaskew,

H. C. VAN Breda, M. Versveld,

A. J.
Chiappini, J- H. Hablutzel.

117, ST. GEORGE’S STRAAT, KAAPSTAD.

Reserve of Waarborgfonds £115,000.
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;
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ja. D. GOBREGTS,
TUISENMAKER,

Lady Grey St., Onder Paarl,

Heeft reeds verscheidene Medailles

voor Goed Werk ontvang’en ; ook heeft

alle zijn Tuigen Eerste Prijs behaald

op de laatste Tentoonstellingen op

verscheidene plaatsen.

Deze Bezigheid is reeds 30 jaar

bekend voor de beste en nauwkeurig-

ste aflevering van eenig soort Tuigen

Werk.
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