1

De God van Israël laat Zich niet het
zwijgen opleggen!

‘Het getuigenis van Jezus is de geest der profetie’
(Openbaring 19:10)
‘Rondom Hem zal het zeer stormen’ (Psalm 50:3)
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Kan en mag de gemeente van Christus zwijgen van haar
Heiland?
Is er ooit een tijd geweest waarin de
volgelingen van Jezus het recht hadden te zwijgen,
omdat de boodschap van Gods Woord op verzet stuitte?
Nooit! En zeker nu niet, met het naderende koninkrijk van
de Messias voor ogen. Hoezeer volken ook een afkeer
kunnen tonen van de enige Verlosser, Jezus, Gods Zoon,
van Zijn uitverkoren volk Israël, van Zijn stad Jeruzalem
en van Zijn heilig Woord! Er blijft maar één roep over: ‘O
God, verbreekt U het stilzwijgen. En laat Uw stem horen,
in daden en woorden!’ In het vertrouwen dat het
onderstaande beaamd zal worden door allen die zuchten
onder de huidige tirannieke opstand tegen God, leggen
wij dit getuigenis in Gods handen. Hij doe er mee wat HIJ
wil!
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'Hoor, Israël !’

Op de vraag: 'Welk gebod is het eerste van alle?'
antwoordde onze Heiland, de Heere Jezus, volmondig
met de eerste regels van de Joodse geloofsbelijdenis:

'Hoor, Israël, de HEERE, onze God, is een
enig HEERE...'
(Markus 12:29; het hele eerste deel van Israëls
geloofsbelijdenis staat in Deuteronomium 6:4-9).
Reeds de eerste twee woorden drukken twee kernzaken
uit. In de eerste plaats: Gods openbaring aan het volk
Israël is en blijft het fundament waarop de gemeente van
Christus mede gebouwd is. 'Hoor, Israël...!' En in de
tweede plaats: het geloof van de Israëliet èn van de
volgeling van Jezus is echo en rechtstreeks gevolg van
het spreken van God. 'Hoor, Israël!' Het geloof ontspruit
niet uit wetenschappelijk onderzoek of uit discussie en
redenatie, maar uit God Die Zich in het Woord en het
Evangelie openbaart. 'Het geloof is uit het gehoor, en het
horen door het woord van Christus' (Romeinen 10:17).

'De HEERE, onze God, is een enig HEERE'
De God van Israël is niet één van de vele goden. Hij is de
Schepper, de enige Eigenaar van het heelal, de God Die
van de eerste generatie tot de laatste Dezelfde is. De
Openbaring van God in de Schriften van Mozes, de
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profeten en apostelen komt van Boven. God is niet zoals
de synagoge denkt dat Hij is, Hij is ook niet wat de
christelijke kerken zeggen dat Hij is (met hoeveel monden
spreken zij trouwens), maar God is Wie HIJ IS: IK BEN
DIE IK BEN! Om het kernachtig te zeggen:

'Er is geen God behalve de God van Israël,
en Jezus, de Messias is Zijn Zoon en onze
hoogste Profeet'.
Op de berg der verheerlijking neemt God, de Vader -in
het bijzijn van Mozes!- diens woorden over de Profeet Die
komen zou, over als Hij zegt: 'Deze is Mijn geliefde Zoon,
in Wie Ik Mijn welbehagen heb, hoort HEM!' (Mattheus
17:5, zie Deuteronomium 18:15).

Israël en de volken
Het is waar: de belijdenis van de God van Israël als 'een
enig HEERE' rekent af met elke vorm van afgoderij. De
afgoden worden in de Bijbel zelfs 'duivelen' genoemd
(Deuteronomium 32:16,17; 1 Korinthe 10:19,20). Maar
als het erop aankomt, is de verkiezing van Israël als apart
gezet volk de enige hoop voor elk volk, iedere familie,
ieder mens. De afgoden brengen angst, duisternis,
verdeeldheid, haat, hopeloosheid voort. Via Israël als Zijn
knecht, en met name via die ene Knecht, Jezus, de
Messias, roept God de volken weg uit hun hopeloosheid
en goddeloosheid en biedt Hij hen door Jezus een veilig
onderkomen in 'de tenten van Israël'! Zodra God Abram
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wegriep, en apart zette, als voorvader van Israël,
beloofde Hij:

'Ik zal zegenen, wie u zegenen....en met u
zullen alle geslachten van de aardbodem
gezegend worden' (Genesis 12)

Geen pakket leerstellingen maar levende relatie
Het is niet geraden, een handtekening te plaatsen als
iemand in de verste verte niet weet waarvoor hij tekent.
Het geloof is als het zetten van een handtekening. Maar
dan niet in de zin van: 'ik ben het er mee eens'. Het geloof
in Bijbelse zin is veel meer dan 'het er mee eens zijn'. Het
is één zijn met de levende God, Die Zich eeuwenlang in
daden en woorden aan Israël openbaarde en Zich
tenslotte voluit uitsprak en openbaarde in Zijn enige
Zoon, Jezus de Messias! Geloof is een levende
verbinding. Het is met hart en ziel en leven 'Amen!'
zeggen op Gods woorden, op Gods aanbod van heil, op
Gods Zoon!

'U beeldt u in, dat Ik geheel bent als u' (Psalm 50:21)
Het huidige denk- en leefklimaat gaat helemaal van de
mens uit. Wij hebben onszelf als maatstaf genomen, en
menen zelfs God daar aan te kunnen afmeten. Maar wie
God dient op zijn eigen manier, en over God denkt met
zijn eigen idee, dient niet de levende God maar een afgod
die hij in zijn eigen brein gemaakt heeft! Als de
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christenheid haar eigen gedachten over God ontwerpt en
haar eigen zedelijke maatstaven verzint en die in praktijk
brengt, heeft zij God de rug toegekeerd. Geen wonder dat
men een aantal jaren geleden sprak over
'Godsverduistering'. Maar die duisternis hebben wij zelf
gemaakt. Want: 'God is Licht, en in Hem is in het geheel
geen duisternis' (1 Johannes 1:5)

God is één, en ons leven dient ook één te zijn
Er is geen heerlijker leven, dan het leven met God, het
wandelen met Jezus! Tegen Abraham zei God al: 'wandel
voor Mijn aangezicht en wees oprecht' (Genesis 17:1).
Die oproep met Hem te wandelen en oprecht te zijn is een
gevolg van Zijn openbaring. Vlak ervoor staat er namelijk:
'Ik ben God, de Almachtige!' Wandelen met God is niet
zweverig. De aartsvaders stonden met beide benen op
de grond. Het leven met God gaat over elk facet van het
leven. De kleinste dingetjes vallen niet buiten de relatie
met God, laat staan de grotere! Als de God van Israël een
'enig HEERE' is, dan betekent dat dat Hij de enige is, én
dat Hij één is, onverdeeld. Dat betekent niet dat er geen
meervoud in God is. Zelfs de oude Joodse leer vóór de
komst van de Messias sprak drievoudig over God.
Maar....er is geen verdeeldheid in God. De Vader is één
met Zijn Zoon, en de Geest gaat uit van Beiden! Maar
juist omdat God één is, ongedeeld, dient ons leven ook
één
te
zijn.
Onmiddellijk
vervolgt
Israëls
geloofsbelijdenis:
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'Gij zult de HEERE, uw God, liefhebben met
geheel uw hart, en met geheel uw ziel, en
met geheel uw kracht'
(Deuteronomium 6:5)

Vrijheid door liefde
Heel veel mensen, vooral die zich christen noemen,
spreken met afkeer van 'regeltjes'. We kunnen terecht
ons afvragen of niet heel veel mensen zich van God
afgekeerd hebben, omdat zij niet met de God Die Zich als
een Vader in Jezus geopenbaard heeft werden
geconfronteerd, maar met een karikatuur van God. Er
komt vandaag heel wat boven water aan perverse
zonden. En bepaald niet alleen buiten de kerken! Daarom
is bekering allereerst nodig voor wat zich 'christen' noemt.
Trouwens, wat is eigenlijk een christen? Het woord
betekent 'gezalfde' en is afgeleid van 'Christus'. In het
Hebreeuws: 'Messias' (Massiach). In het Nederlands:
'Gezalfde'. Een christen is iemand die 'gezalfd' is met de
Heilige Geest van Jezus. Dus: iemand die alleen een
'kerkmens' is maar geen diepe, persoonlijke omgang met
de Heere Jezus heeft, zou niet moeten willen dat men
hem of haar christen noemde! Christenen in Bijbelse zin
zijn vervuld met de Heilige Geest. De kenmerken van de
Geest van Jezus: liefde, blijdschap, nederigheid,
zachtmoedigheid enz. tekenen zich af in een christen.
Een christen is een volgeling van Jezus, getuigt van Hem,
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en vooral: doet Zijn geboden. Niet met een zuur gezicht
maar met vreugde en in vrijheid!

Voelt God Zich thuis in ons huis?
Een van de diepste woorden, die aangeven hoe God wil
dat het bij ons thuis is, kwam uit de mond van Job.
Voordat hij die lawine van rampen, de een na de ander,
over zich heen kreeg, sprak hij als volgt over zijn huiselijk
leven:

'....toen Gods vertrouwelijke omgang in mijn
tent toefde; toen de Almachtige nog met mij
was, en mijn kinderen rondom mij waren'
(Job. 29:4,5.
Wat een getuigenis! De vertrouwelijke omgang met God
'toefde', dat wil zeggen, was voortdurend aanwezig in zijn
tent, in zijn huis. Je proefde het als je bij hem
binnenkwam. Zijn gezinsleven werkte bij Job niet storend
op zijn omgang met God, want hij voegde eraan toe:
'...toen mijn kinderen rondom mij waren'. Ook vandaag
zúllen kinderen weten, merken, proeven dat vader en
moeder God dienen. Dat gebeurt primair thuis.

Het begint vanbinnen
Israëls geloofsbelijdenis die met Deuteronomium 6:4-9
begint blijft niet in het vage steken. De algehele overgave,
met hart, ziel en kracht aan God krijgt handen en voeten.
Maar het begin ligt...in het hart:
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'Wat ik u heden gebied, zal in uw hart zijn'
(Deuteronomium 6 vers 6).
'Wat ik heden gebied', namelijk de woorden van God:
geboden en beloften. Het is als met het aanhoren van
iemands verhaal. Wanneer er liefde is, is er een
luisterend oor en hart. Je kunt niet serieus iemands nood
aanhoren, quasi-geïnteresseerd, en het morgen al
vergeten zijn. Je hebt zo iemand lief, als je zijn verhaal
onthoudt. Sommigen kunnen zo goed luisteren, dat zij
van nature iemands verhaal al opslaan. Ze vergeten het
niet omdat zij het niet zozeer in hun geheugen hebben
geregistreerd als wel in hun hart hebben opgeslagen.
Geheugen en hart liggen dicht bij elkaar! Dingen die ons
hart en onze warme belangstelling hebben, vergeten we
niet. Zaken die ons in feite niet raken, die raken we kwijt.
Wanneer de woorden van God het ene oor in, en het
andere uit gaan, dan hebben zij onze belangstelling en
liefde niet. Het gaat erom dat wij die woorden -ook als er
nog veel is dat wij niet begrijpen- in ons hart bewaren.
Omdat wij de Persoon Die ze tot ons spreekt liefhebben!

Opvoeding kun je niet uitbesteden
Het is vanzelfsprekend dat we datgene wat ons hart
vervult, ook graag met anderen delen. Dat geldt zeker
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van ouders en kinderen! Ouders mogen dankbaar zijn,
wanneer er anderen zijn, buitenshuis, die een goede
geestelijke en morele invloed hebben op hun kinderen:
de meester of juffrouw, de clubleider, de predikant. Maar
vader en moeder zelf zijn allereerst en allermeest
verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kinderen. De
Joodse geloofsbelijdenis neemt ook de woorden uit
Deuteronomium 6:7 ernstig:

'Gij

zult het uw kinderen inprenten
[inscherpen] en daarover spreken, wanneer
gij in uw huis zit, en wanneer gij onderweg
zijt, wanneer gij neerligt en wanneer gij
opstaat' (vers 8)
Het is duidelijk dat vanaf het begin van de schepping God
man en vrouw geschapen heeft. Nooit is het in de
synagoge noch in de gemeente van Christus
voorgekomen dat een kind twee vaders of twee moeders
had, ook al speelt de ene dan voor vader en de ander
voor moeder. Alleen in deze tijd gebeurt dat. Het is een
oordeel van God. God heeft mensen overgegeven aan
een verwerpelijk denken, omdat zij aanbidding van de
Schepper hebben ingeruild voor de aanbidding van het
schepsel (Romeinen 1:18 e.v.). Volgelingen van Jezus
zijn leerlingen van de Schriften. De gemeente van
Christus is niet uitgeleverd aan artikel 1 van onze
grondwet maar aan de grondwet van het Koninkrijk van
God! En die grondwet is, in Tien Woorden, eigenhandig
door God in steen gegrift. Het zijn eeuwige,
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onveranderlijke geboden, die het karakter, de liefde, de
heiligheid en rechtvaardigheid van onze Schepper en
Verlosser weerspiegelen. Onze kinderen dienen van hun
geboorte af groot gebracht te worden in de atmosfeer van
diepe liefde tot en ontzag voor God. Het eerste dat
kinderen dienen te leren is: aan hun ouders
gehoorzamen. Maar hoe zouden hun ouders hen dat
kunnen bijbrengen als zij zelf geen gehoorzaamheid tot
God uitstralen?

Eén in de schuld
Sinds de Franse Revolutie (de zogenaamde Verlichting)
heeft Europa, ook Nederland, zich steeds meer van God
losgemaakt en heeft haar eigen verstand verafgood en
als uitgangspunt gekozen voor denken en handelen.
Nooit zijn christenen die die naam terecht mogen dragen,
daarin meegegaan. Vanaf Adam tot nu toe is er een
ononderbroken keten van geslachten geweest die ontzag
voor God hebben. Hoe klein in aantal soms. Zij die met
God wandelen, Hem eren en van Zijn gerechtigheid
getuigen, vormen steeds de eigenlijke kern van de natie,
omwille van wie het volk waartoe zij behoren nog bestaat!
Er is geen sprake van, dat zij zich verheven voelen boven
hun eigen volk. Dat zou hen de naam 'christen' onwaardig
maken. Integendeel: juist omdat zij weten dat zij met
hetzelfde sop zijn overgoten als de rest van hun volk,
staan zij op de bres voor hun volk. Zij hebben in Daniël
een prachtig voorbeeld. Deze Judeeër leefde smetteloos
als balling in het rijk van Babylon. Hij wist dat zijn volk
daar zeventig jaar geleden naar verbannen was vanwege
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afgoderij en goddeloosheid, en het verwerpen van de
woorden van de profeten. Maar als hij God met de vinger
wijst op Zijn eigen belofte van herstel en terugkeer, belijdt
hij de gemeenschappelijke schuld. Hij wijst niet met de
vinger naar zijn volk, spreekt niet van 'zij hebben dit of dat
gedaan' maar belijdt:

'Wij

hebben gezondigd...... wij hebben
goddeloos gehandeld....... wij hebben niet
geluisterd naar uw knechten, de profeten...’
(Daniël 9:5,6)
Hij, de rechtvaardige Daniël, voelt zich één in de zonde
en schuld van zijn volk. En op zo'n houding in het gebed
reageert God!

Gods rechten en onze rechten
Wat Daniël en elke rechtvaardige kenmerkt is, dat zij
Gods rechten stellen boven hun eigen rechten. Is dat dan
zo'n tegenstelling? Dat ligt eraan. Als er iemand in het
heelal is, die het hartstochtelijk opneemt voor het recht
van het kind, vanaf de moederschoot , is het de God van
Israël. Zijn geboden en rechten beschermen ons hart
tegen de boze. Zijn geboden leggen een muur van
bescherming rond het huwelijk van man en vrouw, rond
het ouderschap, het gezin, de kinderen. Zijn geboden
beschermen het bezit van de naaste, en de naam van de
naaste. Maar onze 'vermeende rechten'? Die zijn kindvijandig, als het er op aankomt ook vrouwvijandig. Waar
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wordt een mooiere en rijkere lofzang gehoord op de
'degelijke huisvrouw' dan in Spreuken 31? Welke moeder
heeft een eervoller en betere invloed op de toekomst van
haar kind (eren) dan de vrouw die God vreest? Waar
vinden kinderen betere bescherming dan onder de vader
die het Hoofd boven hem eerbiedig erkent? En waar
worden gieren, wolven, leeuwen en beren wreder
losgelaten op het kind, het huwelijk, het gezin en de ware
dienst van God dan......in een maatschappij die zijn eigen
'rechten' bij elkaar schreeuwt en Gods rechten vertrapt?

De gemeente van Christus heeft boter op haar
hoofd!
Geen denken aan dat wij de christenheid bewieroken. Te
veel zijn de kerken bezig geweest hun eigen koninkrijkjes
te bouwen in plaats van de wereld om hen heen te winnen
voor Jezus! Als zelfs in kerken het geluid wordt gehoord
dat het geloof in Jezus Christus niets voor heeft boven
'andere geloven' dan heft zij daarmee zichzelf op. De God
van Israël is niet één van de velen. 'De HEERE, onze
God, is een enig HEERE!' belijdt Israël, en de gemeente
van Christus met haar. Uit het eerste gebod vloeit al het
andere voort:

'Gij zult geen andere goden voor Mijn
aangezicht hebben'
(Exodus 20:3)
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Het is een schande als wij uitgekeken zijn op de Heere
Jezus, uitgesproken over Zijn heerlijke daden! Als wij 'de
eerste liefde verlaten hebben' en menen mensen over de
drempel te moeten krijgen door tonnen water bij de wijn
te doen. Zo maken wij het Evangelie tot een aanfluiting,
en God te schande! Alsof de wereld verwacht dat de
gemeente van Christus hetzelfde denkt, zegt en doet als
de wereld buiten Jezus!

'een andere Jezus'
Er is niets nieuws onder de zon. Ook Paulus had al te
maken met mensen die eerst zijn Evangelie aannamen,
maar een tijdje later zich een 'ander Evangelie', een
'andere Jezus' en een 'andere geest' lieten opdringen (2
Korinthe 11:4). Hoe is het mogelijk!, ja, maar het gebeurt.
Maar, hoe weten wij dan dat wij de echte Jezus dienen
en geen 'valse Messias', 'geen ándere Jezus'? Een paar
dingen kunnen wij hier noemen.
Er is sprake van een 'andere Jezus' …...
wanneer de Menswording van Jezus wordt ontkend
of verwaarloosd (zie 1 Johannes 4:2 en 3). De Zoon van
God is geen engel geworden, maar Mens! Juist omdat de
eeuwige Zoon van God Mens werd, heeft Hij in Zijn
menswording ('vleeswording') God en mens verenigd!
Zijn menswording te ontkennen of te vervluchtigen
berooft ons van de heerlijkste troost.
Er is sprake van een 'andere Jezus' …....
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wanneer Jezus als Mens ontdaan wordt van Zijn
Israëlitische afkomst, uit het volk Israël, uit de stam van
Juda, uit het huis van David. Niet alleen de profeten
spreken er onomwonden over, evenals de apostelen. Op
de laatste pagina van de Bijbel getuigt Jezus Zelf, vanuit
Zijn hemelse heerlijkheid:

‘Ik ben de Wortel en het geslacht van
David, de blinkende Morgenster'
(Openb. 22:16)
Er is sprake van een 'andere Jezus'….....
wanneer wij Jezus losmaken van de Schriften van
Mozes en de profeten, de Hebreeuwse Bijbel ('de
Tenach'). Zodra minderwaardig wordt gedacht of
gesproken over het 'Oude Testament' wordt de eerste
stap gezet in de richting van een valse Messias, 'een
andere Jezus'. Jezus begon Zijn openbare onderwijs
door duidelijk te stellen dat Hij van de Wet en de Profeten
geen tittel of jota afdeed (Mattheus 5:17). Hij kwam om
deze te 'vervullen'. Dat betekent niet: afschaffen, maar
juist: tot volle geldigheid brengen! Zodra mensen een
loopje nemen met de geboden en de Wet als afgedaan
beschouwen, staan zij ver af van Jezus, die een Profeet
is niet alleen van het formaat van Mozes maar zelfs hoger
dan Mozes. Wanneer het ene na het andere gebod wordt
ontkracht in diverse kerken wordt Jezus 'netjes' buiten de
deur gezet. Als Hij vandaag zou optreden in Nederland
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zouden vele kansels voor Hem gesloten zijn, zowel aan
moderne als aan orthodoxe zijde!
Er is sprake van een 'andere Jezus'…...
wanneer Jezus ontdaan wordt van Zijn Goddelijke
herkomst. Hij is de eeuwige Zoon! Voor de wereld er
was, was Hij - de eeuwige Wijsheid- spelend voor het
aangezicht van Zijn Vader (Spreuken 8:30,31). En Zijn
vermakingen waren...met de mensenkinderen! Hoe vast
is ons heil verankerd! In de eeuwige liefde van de Vader.
Jezus is als het Lam niet door Israël uitgekozen, maar al
vanaf de grondlegging der wereld door de Vader apart
gezet voor de verlossing! (1 Petrus 1:19,20). De
miskenning hiervan is levensgevaarlijk.

Lam van God en Leeuw van Juda
Voortdurend wordt de Heere Jezus in het laatste
Bijbelboek, Openbaring, 'het Lam' genoemd. Dat is niet
zomaar. Het wil zoveel zeggen dat het hele
verlossingsplan van God gebaseerd is op het Bloed dat
het 'Lam Gods' op Golgotha stortte! Daar, op het eerste
feest, op Pesach, is met Zijn Bloed de weg gebaand tot
de Vader. Maar ook: de weg gebaand tot de vervulling
van het tweede feest: Pinksteren, de uitstorting van de
Heilige Geest. Op geen andere basis zal dat derde feesthet Loofhuttenfeest- een heerlijke vervulling krijgen.
Alleen als de Geest der genade en der gebeden wordt
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uitgestort over het huis van David en de inwoners van
Jeruzalem, gaat in vervulling:

'en zij zullen Mij aanschouwen, Die zij
doorstoken hebben' (Zach. 12:10)
Zodra én 'het Huis van Juda' én 'het Huis van Israël' (de
Tien Stammen, Efraïm) elkaar vinden in de ene Messias
uit het Huis van David, zal de Leeuw van Juda, de
Messias, opstaan en Zijn heerlijkheid op aarde
openbaren. De heerlijkste tijd van de aardse
geschiedenis -duizend jaar lang!- breekt aan! Op elke
vierkante meter van de aarde zal de aanwezigheid van
Gods glorie tastbaar en voelbaar zijn. Het meest in
Jeruzalem! Daarheen zullen dan ook de volken jaarlijks
hun vertegenwoordigers sturen, om aan Israëls voeten
het Woord Gods te horen. Om het daarna, thuisgekomen,
in praktijk te brengen. Op het gemeentehuis, op school,
in de huiskamer in de samenkomsten van de gemeente,
op straat, in spel, arbeid en vrije tijd!

Het koninkrijk van God en de wereldrijken
De hele geschiedenis door heeft de grote tegenstander
de wereldrijken gebruikt om Gods plan te dwarsbomen.
Zonder succes overigens. Waar zijn de wereldrijken van
Egypte, Babylon, Perzië, Griekenland? Zij hebben alle
pogingen gedaan om Israël uit te roeien, te vervolgen of
te verbannen. Waar zijn zij gebleven? Maar het volk
Israël bestaat nog altijd als 'het eeuwige volk' (Jesaja
44:7). Alleen het laatste wereldrijk in Daniëls profetie,
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Rome, bestaat nog. Tot zolang het duurt! Want te midden
van de volken in Europa die zich onderwerpen aan 'de
vrouw...de grote stad, die het koningschap heeft over de
koningen der aarde' (Openbaring 17:18) staat Hij, de
'getrouwe Getuige, de Eerstgeborene uit de doden en de
overste van de koningen der aarde' (Openbaring 1:5):
Jezus, de Messias, de Leeuw van Juda! Tegenover Hem
maakt het Vaticaan dat alle volken om haar vingers windt
geen schijn van kans! Nog even, en de strijd is voorgoed
beslist en alle koninkrijken der aarde ruimen het veld voor
het ene, ongedeelde, en eeuwige Koninkrijk van de
Messias!
\

'Vreest God, eert de koning'
De hele geschiedenis door waren degenen die God
liefhadden en dienden de meest getrouwe staatsburgers.
Christenen zijn als volgelingen van Jezus niet rebels. De
apostelen leerden de gemeenten, voor de overheden te
bidden, en ontzag voor hen te hebben. Ter wille van de
voortgang van het Evangelie! In het hele boek
Handelingen komen wij niets tegen dat maar in de verste
verte lijkt op 'christelijke politiek'. De gemeente was zich
ervan bewust een vreemde eend in de bijt van de wereld
te zijn. Het getuigenis van de gemeente kreeg gestalte in
het huwelijk, in de liefde van man en vrouw, in de
opvoeding van de kinderen, in de goede relatie van heren
en knechten, in het dagelijks getuigenis van het
Evangelie door de 'gewone' gelovigen. En niet in het
minst: door bekering, door afstand te doen van afgoderij,
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hoererij, leugen roddel, diefstal, pedofilie en homofilie,
geldzucht en hoogmoed. Het afleggen van het oude
leven in het waterbad van de doop en het aandoen van
Jezus als de Nieuwe Mens, dát maakte de gemeente
zichtbaar. De gelovigen werden bepaald niet tegen de
overheden opgezet, maar hun werd respect daarvoor
bijgebracht. En vooral: aangemoedigd voorbede voor
haar te doen. Alleen waar geboden van de keizer in
conflict kwamen met de geboden van Jezus kozen de
volgelingen van Jezus voor Hem!
Mensen die zich christen noemen moeten zich schamen,
als zij via de sociale media en anderszins met stenen
gooien naar regeringsleden, naar leden van het Koninklijk
Huis en mensen belachelijk maken. Wij mogen
goddeloze
praktijken
afkeuren,
maar
hebben
gezagsdragers in hun van God gegeven positie te
eerbiedigen. Als zij van hun machtspositie misbruik
maken is dat een zaak tussen hen en God. God zal ieder
oordelen naar de maatstaven die hij aan anderen
aanlegt!

Het Koninkrijk van God en het koninkrijk der
Nederlanden
Het Koninkrijk van de Messias staat voor de deur. Een
heel nieuwe tijd breekt aan. Het is te merken dat een xaantal machthebbers dat Koninkrijk niet aanstaat. Men
wil het koste wat het kost verhinderen. Maar dat is
vergeefse inspanning. Het Koninkrijk komt. Niet als een
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verlengstuk van de aardse wereldrijken en regeringen.
Maar op de puinhoop van alle rijken der wereld!
Het slot van de Hebreeuwse Bijbel is 2 Kronieken 36:23.
Daar lezen wij:

'Zo zegt Kores, de koning van Perzië: (....) de
God des hemels heeft mij opgedragen Hem
een huis te bouwen in Jeruzalem, in Juda.
Wie nu onder u tot enig deel van Zijn volk
behoort - de HERE, zijn God, zij met hem, hij
trekke op'.
Met andere woorden: de Hebreeuwse Bijbel eindigt met
exodus, een bevel om aliya te maken, op te trekken naar
Jeruzalem! Kan het positiever?

God herstelt de kloof vóór de oordelen komen!
Het slot van het Oude Testament in 'onze' volgorde is
Maleachi 4. Daar wordt gesproken over heel ernstige en
heel heerlijke zaken. De goddelozen worden met wortel
en tak uitgeroeid! Maar voor hen die God vrezen gaat de
Zon der gerechtigheid op! God belooft een boodschap
van herstel. Zonder de namen te noemen van mannen
Gods die onder ons door openbaring een krachtige
boodschap,
mondeling
en
schriftelijk,
hebben
neergelegd, willen wij wijzen op het allerlaatste vers van
Maleachi 4:
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'En hij zal de harten der vaderen terugvoeren
tot de kinderen en het hart der kinderen tot
hun vaderen, opdat Ik niet kome en de aarde
met de ban sla'.
(Maleachi 4:6)
Om te voorkomen dat de hele aarde met de vloek van de
vernietiging geslagen wordt, stuurt God een boodschap
van herstel. De breuk die geslagen is tussen het geloof
der vaderen en het verharde en ongelovige hart van het
nageslacht zal opgeheven worden. Wij hebben nog wat
te wachten. Oordelen van God, zeker, maar voordat òf
terwijl die losbarsten een grootscheeps herstel! Dat
herstel betreft de twee delen van het ene volk Israël. En
iedere natie die zich daarbij aansluit.
\

Elk volk staat voor een beslissende keus!
Iedere natie staat voor de keus. Schaar je je aan de zijde
van Israëls God, en wil je delen in het lot en de toekomst
van Israël? Dan zullen straks de poorten van Jeruzalem
voor je opengaan.
Verzet je je met hand en tand tegen Gods plannen, ga je
dóór, de touwen die je aan Israëls God verbinden verder
door te snijden? Zijn wetten te verbreken, het eeuwige

22
verbond met God te vernietigen? Dan snijd je jezelf de
pas af naar de heerlijke toekomst die wacht!

Ligt er nog een roeping op Nederland?
Tweemaal heeft God een minderheid uit ons kleine landje
gebruikt om zichzelf en een groot deel van Europa te
bevrijden van de tirannie van de Antichrist. In de 16e
eeuw van de Spaanse tirannie, onder leiding van Prins
Willem van Oranje, en aan het einde van de 17e eeuw
van het roomse Frankrijk door Stadhouder-Koning Willem
III. Zullen wij de genade ontvangen, om ons voor de
derde en laatste maal los te maken van de afgoderij van
Rome en haar handlangers? Zal binnen het Koninkrijk
der Nederlanden het knellende juk van afgodische,
goddeloze machten afgeworpen worden om zich te
scharen onder het zachte juk van Koning Jezus? Het zal
de God van Israël niet aangewreven kunnen worden, als
straks volken, ook Europese volken, in één oordeel
weggevaagd worden. Want nog roept Hij de volken en
hun leiders en rechters toe (opdat zij niet ten onder gaan
onder de toorn van het Lam):

'Nu dan, gij koningen, weest verstandig, laat

u gezeggen, gij richters der aarde. Dient de
HEERE met vreze, en verheugt u met
beving. Kust de Zoon, opdat Hij niet toorne
en gij onderweg vergaat....' (Psalm 2:10-12)
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Bovenstaand getuigenis is opgesteld op 17 februari 2022
in Hoogeveen door Jan den Admirant, sinds 10 juni 1979
dienaar van het Woord van God.
Verspreiding van deze boodschap
U ondersteunt als voorganger, bestuur van uw gemeente,
broeders of zusters dit getuigenis, als u eraan medewerkt, deze
boodschap onverkort door te geven aan allen die
verantwoordelijkheid dragen voor het welzijn van ons volk, de
andere nationaliteiten onder ons, en in het bijzonder voor het
volk Israël in zijn breedste zin. Voelt u zich vrij, om ons al of
niet te melden wat u met dit getuigenis doet. Uiteindelijk ligt het
voor honderd procent in Gods handen. Moge de Geest van
onze Heere Jezus u wijsheid geven en leiden, om te weten wat
u met dit getuigenis kunt doen.

