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1
 Deze ‘sinkholes’ zijn grote gaten die spontaan zouden ontstaan,

waarbij de grond meters diep wegzakt. Wij denken hierbij aan acties van

HAARP en CERN, waardoor deze gaten ontstaan. Zie de volgende website:
http://www.chinasmack.com/2010/pictures/sinkholes-appearing-around-china-

chinese-netizen-

reactions.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed:+

chinaSMACK+%28chinaSMACK%29

Een gat van ongeveer 100m diep in

Guatemala

Zekerheden

Tel uw zekerheden, zet ze eens op een rij en denk er goed over na.

Hoeveel zekerheden hebt u gevonden?

Hebben wij wel zekerheden, en zo ja, welke? Is de dood niet de enige

vaststaande zekerheid die wij hebben?

Hebben wij zekerheid dat wij morgen nog zullen leven, nog gezond

zullen zijn en onze zintuigen nog

kunnen gebruiken? Hebben wij

zekerheid dat wij over enkele minuten

nog kunnen lopen, nog kunnen denken,

nog kunnen eten, nog kunnen slapen of

werken?

Indien een hartst i l s tand,  een

herseninfarct, een ongeluk ons treft, of

iets anders onze weg kruist, kunnen wij

plotseling volledig uitgeschakeld

worden. Wij hebben ook geen zekerheid

dat de grond onder onze voeten niet

wegzakt, want wereldwijd ontstaan

momenteel spontaan de zogenaamde

‘sinkholes’1.  Er kan over een paar

minuten een vliegtuig uit de lucht op

ons dak vallen. Wij kunnen in een

verkeersongeval betrokken raken,
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  Een kaartenhuis heeft geen

fundament en geen sterkte.

waarbij wij ernstig gewond raken en in een ziekenhuis belanden. De

brug waarover wij lopen of rijden kan instorten.  Hebben wij

zekerheid dat over een week de schappen van de winkels nog vol

levensmiddelen liggen? Grote rampen kunnen ons treffen als:

aardbevingen, tsunami’s, overstromingen, orkanen, tornado’s,

blikseminslagen, en vul zelf maar verder in. Wij menen zekerheden te

hebben. Wij menen zelf zekerheden opgebouwd te hebben, maar al

die zekerheden kunnen in een korte tijd als

een pudding in elkaar zakken. Waaraan

hebben wij dan nog enig houvast?

Hebben wij houvast aan onze ouders,

kinderen of familie en soortgenoten?

Hebben we houvast aan vrienden en

kennissen? Nee, de harde praktijk leert

ons dat men ons zo nodig abrupt kan laten

vallen. Hebben wij houvast aan banken,

overheden, verzekerings-maatschappijen,

kerken en andere organisaties? Nee, die

zijn allen op zichzelf gericht om hun eigen

voortbestaan veilig te stellen. Ze laten u

veelal in de kou staan als u hen écht nodig

hebt. Hebben wij houvast aan artsen,

specialisten en deskundigen? Nee, ook zij

maken dikwijls ernstige fouten. Kortom,

het blijkt dat wij weinig of geen zekerheden in ons bestaan hebben. 

Er blijft slechts één zekerheid over, dat is dat het leven vroeg of laat

eindigt en wij terugkeren naar de aarde, mits wij ons laten begraven.

De slotsom is dat wij goed beschouwd géén betrouwbare zekerheden

hebben, dan de enige zekerheid die er te bekomen is, dat JHWH ons te

allen tijd nabij is, hoort en van het nodige voorziet. Het leven lijkt een
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   Job en zijn vrienden

soort kansspel, maar is het niet. Een Schepper die ons geen enkele

zekerheid zou geven in ons leven, die ons aan ons lot zou overlaten,

zou niet prijzenswaardig zijn. 

Er is wel terdege zekerheid te bekomen in ons leven dat wij getroost

mogen leven en in vol vertrouwen ons hoofd mogen neerleggen om te

rusten. Die zekerheid was er wel, maar is verdwenen, verspeeld in het

Paradijs. Of wij dat nu bestrijden en beklagen, de situatie is niet

anders, en wij kunnen er gelukkig wél uit komen. Ondanks alle verval

zegent onze Schepper mens en beest en doet Zijn hulp nooit

vruchteloos vergen.

Welke zekerheden had Job?  Lees hoofdstuk

1 eens rustig na.

Alles ontviel hem op één dag, en wat nu?

Wat deed Job?  Zie hoofdstuk 1:20 en 21.

Tel ook eens uw zegeningen. Hoeveel zijn

dát er? Tel ze één voor één.

Wie is de Gever van al uw zegeningen?

Ons blijft niets anders over, dan al onze

(vermeende) zekerheden los te laten, en te

zingen: ‘k stel mijn vertrouwen op JHWH

mijn God, want in Zijn hand is héél mijn levenslot, etc. 

Oproep aan onze jeugd

In Ezechiël 20:13 lezen wij dat Israël wederspannig was. Het volk

wandelde niet in de inzettingen van JHWH. Zij verwierpen Zijn

rechten. Wanneer een mens deze doet, zal hij door dezelve leven. Zij

ontheiligden de sabbatten van JHWH. Hun hart wandelde de afgoden
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achterna. Ezechiël ontving de opdracht van JHWH om toch vooral de

nieuwe generatie te waarschuwen. Zijn boodschap was:

‘Wandelt niet in de inzettingen uwer vaderen, onderhoudt hun rechten

niet, verontreinigt u niet met hun drekgoden. Wandelt in Mijn

inzettingen en onderhoudt Mijn rechten en doet die. Heiligt Mijn

sabbatten, en deze zullen tussen Mij en u tot een teken zijn, opdat gij

weet dat Ik JHWH uw God ben’.

Helaas, ook de jonge generatie luisterde niet. Hierop volgde de

verstrooiing van Israël over de gehele aarde. In die zogenaamde

‘woestijn der volkeren’ bezocht JHWH hen, en aldaar heeft Hij

gericht met hen gehouden. 

Wanneer wij de boodschap of oproep van Ezechiël in onze tijd

plaatsen, hoe zou onze jeugd erop reageren? Wanneer wij onze jeugd

voorhouden dat ze niet moeten wandelen in de kerkelijke inzettingen

van hun vaderen en voorvaderen, zullen ze naar ons luisteren?

Er is wel een zekere begeerte onder onze

jeugd naar datgene wat echte waarheid is.

Men zoekt naar zekerheid en houvast. Toch is

er weinig of geen doorbraak onder onze jeugd

om te weten wat écht de wil van JHWH is.

Wie van onze jeugd laat alle menselijke

inzettingen die onze voorvaderen in hun

kerken hebben ingezet varen? Veel jeugd leeft best nog wel serieus.

Ze gaan trouw naar een kerk en luisteren met aandacht naar de

belijdenis der kerk. Ze bezoeken trouw de catechisaties en doen zelfs

belijdenis van hun geloof (in sommige gevallen van ‘de leer die alhier

in hun kerk’ wordt geleerd).  De dominees van deze kerken beweren

dat zij alleen nog de ‘zuivere waarheid’ kennen en prediken, waartoe

zij zelfs een stichting in het leven hebben geroepen, n.l. de ‘Stichting

tot instandhouding van de zuivere waarheid’.
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Wanneer wij onze jeugd voorhouden dat nagenoeg álle kerkelijke

regels, formulieren, belijdenissen, feestdagen, voorschriften, etc.

berusten op menselijke inzettingen en tradities, en niet in

overeenstemming zijn met de wil van JHWH, heeft dat op hen in de

meeste gevallen een negatief effect. Zij vragen zich dan af of al hun

voorvaders het fout hadden? Dat vroeg wijlen ds. J.P. Paauwe zich

ook af, zie:

En nu zult u misschien denken –– ik heb het ook dikwijls in mijn

jeugd gedacht, en later ook nog wel eens –– zouden dan al die

mensen het mis hebben? U moet zich afvragen of u gelooft dat u

het niet mis hebt.

- Je moet niet gaan redeneren en zeggen: “Die andere mensen

zijn toch ook kinderen Gods en zouden die zich allen

vergissen?” Zo mag men niet spreken, want of die anderen

bekeerd zijn, daar weet je niets van. Wij kunnen niet van

anderen weten of ze bekeerd zijn, wel van onszelf.

Wij zullen met harde feiten moeten komen om hen te overtuigen dat

hun voorvaderen fout waren, en dan nog....! Ook de zogenaamde

‘Heilsfeiten’ waar men mee aankomt draven. Staan deze heilsfeiten

als onweerlegbaren feiten wel vast? Nee, zie onze brochure 438. 

Wij zullen hierna enkele voorbeelden van de fouten en afwijkingen

van onze voorvaderen aantonen:

Het betreft de Naam van JHWH:

Onze voorvaderen hebben de onvertaalbare

onveranderlijke Naam van JHWH vertaald in

‘Heere’.  Hierdoor hebben zij ons en het volk de

Naam van JHWH doen vergeten, zie: 

Jeremia 23:27  Die daar denken om Mijn volk Mijn

Naam te doen vergeten, door hun dromen, die zij, een
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  Het Gouden Kalf was zonaanbidding

ieder zijn naaste, vertellen; gelijk als hun vaders Mijn Naam vergeten hebben

door Baal.

Wij mogen alleen de Naam van JHWH (Jehoewa) aanroepen, mits wij

deze niet ijdel gebruiken. ‘Heere’ is geen naam, maar een titel, want

er zijn vele heren. Voor uitgebreide informatie over de Naam, zie

onze brochure 391.           

Het betreft vervolgens de Wet of het Verbond van JHWH:

Onze voorvaderen hebben zelfs de Wet durven wijzigen. De zevende

dag is de sabbat, die men gewijzigd en verplaatst heeft naar de eerste

dag van de week. Men heeft de dag van de zon ingevoerd, zoals deze

in de zonne-religies reeds gevierd werd. Met allerlei argumenten die

geen steek houden heeft men getracht om deze wetswijziging te

onderbouwen. Voor uitgebreide informatie over de Wet en de sabbat,

zie onze brochures 381, 451, 502.  

Het betreft verder de feesten van

JHWH (de sabbatten):

De feesten of gezette hoogtijden

van JHWH zouden een teken zijn -

net als de wekelijkse sabbat-

tussen JHWH en Zijn volk. Ook

deze feesten zijn door onze

vaderen in vergetelheid geraakt.

Zij hebben zelf feesten verzonnen

uit hun eigen brein, net als

Jerobeam deed. Vandaar dat de meeste christenen de feesten van

JHWH niet meer kennen en houden, als Paasfeest (uittochtsfeest),

Pinksteren als wekenfeest, Bazuinenfeest, Grote Reinigingsdag,

Loofhuttenfeest en Slotfeest. Hiervoor in de plaats heeft men zelf het

Kerstfeest bedacht, de bid- en dankdagen, de 2e feestdagen en
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  De profeet Ezechiël een fantast?

hemelvaartsdag, waartoe God geen opdrachten heeft gegeven. Zie

onze brochures 220, 494, 541.

Wij adviseren onze jeugd met

klem hierover na te denken en

alle menselijke inzettingen los

te laten. Wanneer de profeet

Ezechiël vandaag de dag zou

leven en onze jeugd zou

voorhouden dat ze niet langer

naar hun ouders moesten

luisteren, hun dominees niet

meer moesten vertrouwen,

zouden ze naar hem luisteren?

Zouden ze hem niet een fantast noemen, een verdichter van fabels?

zie:
Ezechiël 20:49  En ik zeide: Ach, JHWH, zij zeggen van mij: Is hij niet een

verdichter van gelijkenissen?

De keus is aan onze jeugd, of ze liever in hun kerk blijven zitten en

naar hun voorgangers blijven luisteren, òf breken met al het oude en

vertrouwde, om JHWH alleen te dienen. 

Evenwel leven wij in een hoopvolle tijd. We zien apocalyptische

toestanden in de wereld, die veelal door de mensen zelf worden

uitgelokt of in gang worden gezet. We zien aardbevingen toenemen,

tsunami’s, overstromingen, vulkaanuitbarstingen, olievervuiling, etc.

Het zijn tekenen dat wij de geboorteweeën beleven en er een nieuwe

tijd zich aankondigt. Er komt bewustwording, grote kennis der

waarheid, zoveel als het water wat de bodem van de zee bedekt, zie:
Jesaja 11:9  Men zal nergens leed doen noch verderven op den gansen berg

Mijner heiligheid; want de aarde zal vol van kennis van JHWH zijn, gelijk

de wateren den bodem der zee bedekken.
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Habakuk 2:14  Want de aarde zal vervuld worden, dat zij de heerlijkheid

van JHWH bekennen, gelijk de wateren den bodem der zee bedekken.

  

Dat er meerdere profeten zijn die waarschuwen voor de leugens der

voorvaderen, is te lezen in Jeremia 16:
19  O JHWH! Gij zijt mijn Sterkte, en mijn Sterkheid, en mijn Toevlucht ten

dage der benauwdheid; tot U zullen de heidenen komen van de einden der

aarde, en zeggen: Immers hebben onze vaders leugen erfelijk bezeten, en

ijdelheid, waarin toch niets was, dat nut deed.

Heeft de mens(heid) een doel?

Zonder een ultiem doel zouden wij afstevenen op volkomen

zelfvernietiging. Er is dan ook een doel voor elk mens en de

mensheid, namelijk om de éénheid van het heelal te leren kennen, de

Schepper lief te hebben die alles voortreffelijk maakte, en om de

waarheid der dingen op te sporen. Om met JHWH te wandelen in

overleg en gehoorzaamheid de schepping te beheren en de aarde te

bebouwen en zich te vermenigvuldigen met verstand en wijs beleid.

Wij mensen kunnen vanuit ons hart die éénheid aller dingen nog wel

enigszins begrijpen. Door de duisternis waarin we terecht zijn

gekomen zien wij de dingen niet meer in hun juiste verhoudingen. In

grote lijnen heeft ons leven slechts twee zekerheden of doelstellingen:

a. Of men leeft hier op aarde een korte tijd om aan het einde ervan te

sterven, zonder zich te hebben bekeerd ter bewustwording van het

Verbond van JHWH en de eisen daarbij.

b. Of men sterft door middel van zelfovergave aan zijn eigen ego, om

daarna pas werkelijk te leven in overeenstemming met de wil van

onze Schepper (het Verbond), om te beantwoorden aan ons

levensdoel.

De meeste mensen zijn niet rijp voor het los laten van zichzelf. Zij

laten zich drijven door hun oerdrift van zelfhandhaving. Op die wijze
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   Zijn mensen kuddedieren?

blijven zij verblind voor de éénheid aller dingen en kosmische

samenhang. Die ware

éénheid is slechts te

zien door middel van

de wijsheid Gods. Dat

is niet de één of

andere gevonden

waarheid, als resultaat

van  onz e  e igen

voorstellingen. Onze voorstellingen blijken altijd fout te zijn. Wij

leven vanuit de ‘wereldse wijsheid’, waaraan wij dienen te sterven.

Daarná zien wij de wereld op een ánder niveau, vanuit een Goddelijk

objectief. Het aarde-gericht denken moet verdwijnen om plaats te

maken voor het leren luisteren naar de stem van JHWH, die alleen in

alle stilte en rust wordt vernomen. Dan is men een waarheidzoeker.

Daar moet je wel -in zekere zin- voor in de wieg zijn gelegd, want

anders blijft men een kuddedier en volgt men de massa in hun

verblindheid. Het is nimmer ons eigen ik dat ons ego laat sterven,

want dan zou ons ik oppermachtig zijn. Het is het licht der waarheid

van Boven waardoor ons ik wegsmelt en de liefde Gods naar

binnentreedt, waardoor wij bewust kiezen de wil van God te doen. Het

oude zondige ego moet verdwijnen. Wij dienen in het reine te komen

met onze Schepper, door berouw en vergeving.

Vergeving, hoe komt het tot stand?

Hoe komt vergeving van zonden tot stand? Daarover lopen de

meningen sterk uiteen. De christelijke kerk heeft de stelregel

aangenomen van Anselmus, dat er alleen verzoening tot stand komt

door middel van voldoening. De mens zou onbekwaam zijn tot enig

goed en geneigd tot alle kwaad, volgens de Heidelbergse

Catechismus. Vandaar dat God een verlossingsplan zou hebben
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uitgedacht, om als Vader Zijn enige Zoon te geven tot een losprijs

voor de (weinige) uitverkorenen. Dit is de leer der plaatsvervanging,

waarbij een zondebok de plaats inneemt van de schuldigen, die alsdan

vrijuit mogen gaan. Jezus zou op deze wijze door de Vader zijn

verkoren om voor de uitverkorenen te sterven en een gerechtigheid te

verwerven, waardoor zij aangenomen konden worden in Gods gunst.

De overgrote rest der mensen zou bij

Goddelijk besluit, als keerzijde van de

verkiezing, zijn verworpen, om eeuwig te

moeten branden in een onuitblusselijke

vuurpoel, de hel. 

Wat is hiervan waar, en wat leert ons JHWH

in het Verbondsboek en het zogenaamde

Oude Testament?

Wanneer wij Ezechiël 18 lezen blijkt het volgende:

Onder het volk deed het volgende spreekwoord of gezegde de ronde,

namelijk dat hun vaders onrijpe druiven hadden gegeten en dat als

gevolg daarvan de tanden van hun kinderen stomp waren geworden.

Deze gedachtegang was echter onjuist, en de profeet Ezechiël

ontmaskert het manco ervan op eenvoudige wijze. Hij stelde het volk

voor dat JHWH de eigenaar is van elke Israëliet, zowel van de vader

als van de zoon. Ieder heeft individueel zijn eigen

verantwoordelijkheid tegenover het Verbond van JHWH. De ziel die

zondigt, dié moet sterven!

Wanneer een mens echter rechtvaardig is, recht en gerechtigheid doet,

zal hij daardoor leven. Dat houdt onder meer het volgende in:

x. Niet op de bergen eten, waar men rookte aan de afgoden

x. Niet de ogen richten naar de afgoden

x. Niet de vrouw van de naaste verontreinigen

x. Geen gemeenschap hebben met z’n vrouw tijdens menstruatie
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x. Niemand verdrukken

x. Het genomen pand weer teruggeven

x. Geen roof plegen zonder meer

x. Aan hongerigen brood geven

x. Aan behoeftigen kleding geven

x. Geen geld uitlenen tegen rente en geen woeker nemen

x. Geen onrecht plegen

x. Eerlijke rechtspraak houden

x. In de inzettingen van JHWH wandelen

x. De rechtspraken van JHWH onderhouden

Wie deze dingen doet is rechtvaardig en zal leven!

Wanneer de zoon van een vader niet rechtvaardig is, kan de vader

daarvoor niet worden gestraft. Andersom kan ook niet de zoon

worden gestraft wanneer zijn vader

onrechtvaardig is. Hieruit blijkt dat er geen

enkele mogelijkheid tot plaatsvervanging is! De

ziel die zondigt, dié zal sterven! Dit stemt goed

overeen met Psalm 49:8. Lees dat eens na!

Wie zijn zonden inziet en zich bekeert, volgens

vers 28, die zal zekerlijk leven. Het advies luidt

dan ook, zie verzen 31 en 32:
31  Werpt van u weg al uw overtredingen, waardoor

gij overtreden hebt, en maakt u een nieuw hart en een

nieuwen geest; want waarom zoudt gij sterven, o huis Israels?

32  Want Ik heb geen lust aan den dood des stervenden, spreekt JHWH;

daarom bekeert u en leeft.

Het lijkt als of de mens het in eigen hand heeft. Dat is ook zo, wat

betreft onze verantwoordelijkheid. Hier is geen lijdelijkheid, maar

actie, zoals dat ook zo mooi in het apocriefe boek Wijsheid Sirach

staat geschreven: 
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14  Hij heeft van den beginne de mens gemaakt, en hem gelaten in de hand

zijns raads.

15  En heeft gezegd: Indien gij wilt, gij zult (kunt) de geboden houden en het

geloof om te doen hetgeen mij behaagt.

16  Hij heeft u vuur en water voorgesteld; strek uw hand waar heen gij wilt.

17  Het leven en de dood zijn voor de mens, en hetgeen hem behagen

(verkiezen) zal, dat zal hem gegeven worden.

18  Want groot is de wijsheid van JHWH, en hij is sterk in kracht, en ziet alle

dingen.

19  En zijn ogen zijn op degenen die hem vrezen, en hij zal kennis nemen van

alle werken des mensen.

20  Hij heeft niemand geboden goddeloos te zijn, en heeft niemand verlof

gegeven te zondigen.

Zou God zoals Hij Zich in het Verbondsboek en door de profeten

heeft bekend gemaakt plotseling in het zogenoemde Nieuwe

Testament een geheel ándere beleidslijn zijn gaan volgen?  Zou Hij

eerst de onmogelijkheid van plaatsvervanging aan de Israëlieten

hebben voorgehouden, om daarna te veranderen en Zijn Zoon te

stellen tot een losprijs voor velen? De gehele christelijke kerk is

gebaseerd op deze nieuwe zienswijze van plaatsvervanging. Is God

inderdaad een nieuwe weg ingeslagen? Nee, zie:
Deuteronomium 30:10  Wanneer gij der stemme van JHWH, uws Gods, zult

gehoorzaam zijn, houdende Zijn geboden en Zijn inzettingen, die in dit wetboek

geschreven zijn; wanneer gij u zult bekeren tot JHWH, uw God,

met uw ganse hart en met uw ganse ziel.

Er is geen verzoening (reiniging) mogelijk zonder

bekering. Ook dat erkent de christelijke kerk. Bekering

is dan ook een heel concrete zaak. God wacht op de

bekering van de mens, en als die er is, is er tevens de

verzoening, de vergeving van zonden. Op berouw

wordt grote nadruk gelegd, want waar geen oprecht

berouw is, is vergeving niet op z’n plaats. Verzoening is ten diepste
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het gevolg van bekering van de mens zelf (dat is van binnenuit). De

persoonlijke verzoening of reiniging komt door middel van de

individuele bekering tot stand. Het christendom leert echter dat de

verzoening door voldoening van een ánder tot stand komt (dat is van

buitenaf, en dat maakt wel een levensgroot verschil).

In onze brochure 477 zijn we ingegaan op de vraag

hoe vergeving tot stand komt. Daarbij zijn Ezechiël

33:14 en Jeremia 50:20 van belang.  Wij zien daar

dat bekering het berouw hebben is over het

voorgaande zondige leven, waarna het inwilligen

van het verbond van JHWH plaatsheeft. Het gaat

bij bekering om een nieuwe leefwijze, om het doen

van gerechtigheid, het onderhouden van Gods Wet

en de inzettingen des levens. 

Volgens Ezechiel 18:16-19  zullen hen alsdan de overtredingen niet

langer toegerekend worden. God handelt niet ongeschikt, vers 20.

Jeremia 3 stelt dat men alleen z’n ongerechtigheid dient te leren

kennen. Het gaat daarna om een rechtvaardig leven. Orthodoxe

christenen zijn vuurbang voor verdienstelijkheid van de mens. Dat is

eensdeels terecht. JHWH echter beloont gehoorzaamheid. Of men dat

nu verdienste noemt of niet, maakt niet uit. Het is beloning! Daar kan

toch niets op tegen zijn? Wanneer een gehoorzaam leven uit liefde

voor JHWH wordt beloond, is dat toch niet laakbaar. De ontvanger

van het loon zal zich niet druk maken om verdienstelijkheid ervan. 

Zekerheid

JHWH belooft aan hen die Hem gehoorzamen zegeningen, o.a.

bescherming, beveiliging, als een vurige muur rondom ons. 
Psalmen 34:7 De Engel van JHWH legert Zich rondom degenen, die Hem

vrezen, en rukt hen uit.
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   Eigengemaakte zekerheden

Zacharia 2:5  En Ik zal haar wezen, spreekt JHWH, een vurige muur

rondom; en Ik zal tot heerlijkheid wezen in het midden van haar.

Dat ons brood en water gewis is, overvloed, regen en zon op z’n tijd

voor de groei van gewas, zaaiing en oogst. 
Psalmen 34:9  Vreest JHWH, gij Zijn heiligen! want die Hem vrezen, hebben

geen gebrek.

De zegeningen en vloeken horen wij op de bergen Ebal en Gerizim

aan het volk bekendmaken. Abraham deelde in de zegeningen, en

Jakob gaf de zegeningen van JHWH aan zijn kinderen, zie Genesis

49.

Hij geeft de regen en wacht op

ons welzijn, Jeremia 5:24.
Deuteronomium 11:11  Maar het

land, waarheen gij overtrekt, om

dat te erven, is een land van

bergen en van dalen; het drinkt

water bij den regen des hemels;

Deuteronomium 11:14  Zo zal Ik

den regen uws lands geven te

zijner tijd, vroegen regen en

spaden regen, opdat gij uw koren,

en uw most, en uw olie inzamelt.

Deuteronomium 28:12 JHWH zal

u opendoen Zijn goeden schat, den hemel, om aan uw land regen te geven te

zijner tijd, en om te zegenen al het werk uwer hand; en gij zult aan vele

volken lenen, maar gij zult niet ontlenen.

Hij heeft immers gezegd: Ik zal u niet begeven, en Ik zal u niet

verlaten, zie: 
Deuteronomium 31:6  Weest sterk en hebt goeden moed, en vreest niet, en

verschrikt niet voor hun aangezicht; want het is JHWH, uw God, Die met u

gaat; Hij zal u niet begeven, noch u verlaten.



15         Tel uw zekerheden & zegeningen      No.545

  De mens oogst wat hij zaait

Deuteronomium 31:8 JHWH nu is Degene, Die voor uw aangezicht gaat; Die

zal met u zijn; Hij zal u niet begeven, noch u verlaten; vrees niet, en ontzet u

niet.

Jozua 1:5  Niemand zal voor uw aangezicht bestaan al de dagen uws levens;

gelijk als Ik met Mozes geweest ben, zal Ik met u zijn; Ik zal u niet begeven,

en zal u niet verlaten.

Hebreeën 13:5  Uw wandel zij zonder geldgierigheid; en zijt vergenoegd met

het tegenwoordige; want Hij heeft gezegd: Ik zal u niet begeven, en Ik zal u

niet verlaten.

In de profeet Jeremia hoofdstuk 17 lezen wij eveneens van de vloek

en zegen, en het hart van de natuurlijke mens. Het is een

doordringende boodschap van Jeremia, over de werking van Gods

wetten, o.a. de wet van oorzaak en gevolg (de mens oogst wat hij

zaait), waarvan de verantwoording geheel op óns ligt:
5   Zo zegt JHWH: Vervloekt is de man, die op een mens vertrouwt, en

vlees tot zijn arm stelt, en wiens hart van JHWH afwijkt!

6  Want hij zal zijn als de heide in de wildernis, die het niet gevoelt,

wanneer het goede komt; maar blijft in dorre plaatsen in de woestijn, in zout

en onbewoond land.

7  Gezegend daarentegen is de

man, die op JHWH vertrouwt, en

wiens vertrouwen JHWH is!

8  Want hij zal zijn als een

boom, die aan het water geplant

is, en zijn wortelen uitschiet aan

een rivier, en gevoelt het niet,

wanneer er een hitte komt, maar

zijn loof blijft groen; en in een

jaar van droogte zorgt hij niet, en

houdt niet op van vrucht te

dragen.

9  Arglistig is het hart, meer dan enig ding, ja, dodelijk is het, wie zal het

kennen?

10  Ik, JHWH, doorgrond het hart, en proef de nieren; en dat, om een

iegelijk te geven naar zijn wegen, naar de vrucht zijner handelingen.
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11  Gelijk een veldhoen eieren vergadert, maar broedt ze niet uit, alzo is hij,

die rijkdom vergadert, doch niet met recht; in de helft zijner dagen zal hij

dien moeten verlaten, en in zijn laatste een dwaas zijn.

12   Een troon der heerlijkheid, een hoogheid van het eerste aan, is de plaats

onzes heiligdoms.

13  O JHWH, Israels Verwachting! allen, die U verlaten, zullen beschaamd

worden; en die van mij afwijken, zullen in de aarde geschreven worden;

want zij verlaten JHWH, den Springader des levenden waters.

Horen wij niet in de psalmen getuigen van zekerheid dat JHWH Zijn

volk nabij is? En in Jesaja 50 de laatste versen, waaruit blijkt dat

JHWH juist het geloofsvertrouwen schenkt, zodat de gelovige ook al

zit hij tijdelijk in duisternissen, nochtans blijft vertrouwen op JHWH.

Zie Psalm 56:9, dat God met de psalmist is.
Psalmen 9:10  (9-11) En die Uw Naam

kennen, zullen op U vertrouwen, omdat Gij,

JHWH, niet hebt verlaten degenen, die U

zoeken.

Psalmen 40:4  (40-5) Welgelukzalig is de

man, die JHWH tot zijn vertrouwen stelt, en

niet omziet naar de hovaardigen, en die tot

leugen afwijken.

Psalmen 71:5  Want Gij zijt mijn

Verwachting, JHWH! mijn Vertrouwen van

mijn jeugd aan.

Spreuken 14:26  In de vreze van JHWH is

een sterk vertrouwen, en Hij zal Zijn kinderen

een Toevlucht wezen.

Jesaja 12:2  Ziet, God is mijn Heil, ik zal

vertrouwen en niet vrezen; want JHWH is

mijn Sterkte en mijn Psalm, en Hij is mij tot

Heil geworden.

 

De rijke jongeling en de rijke dwaas dachten hun leven vol

zekerheden te zijn, door hetgeen zij gepresteerd en opgebouwd
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 De rijke jongeling ging bedroefd heen

Lazarus en de rijke man

hadden. Het liep echter anders dan zij gedacht hadden. Dat is in de

meeste gevallen met ons mensen eveneens het geval. De praktijk leert

dat veel van onze gedachten luchtkastelen zijn. De zekerheden die wij

opbouwen, wanneer er een wind tegen aanblaast, vallen zomaar weg. 

De rijke man verging, maar de arme Lazarus ontving het goede.

Op heldere wijze is in onderstaande psalmverzen weergegeven wat de

zekerheden en zegeningen zijn, maar ook wat de vloek inhoudt. 

Psalm 49:1 berijmd in het jaar 1773

Gij, volken, hoort; waar g' in de wereld woont,

't Zij laag van staat, of hoog, met eer bekroond,

't Zij rijk of arm, komt, luistert naar dit woord.

Mijn mond brengt niets dan lout're wijsheid voort,

Bij mij in 't hart opmerkzaam overdacht.

Ik neig het oor, daar 'k op Gods inspraak wacht,

Naar 's Heeren spreuk, en zal u, op de snaren

Der blijde harp, geheimen openbaren.
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2

Wat zou mij toch doen vrezen in een tijd,

Waarin het kwaad, het onrecht mij bestrijdt,

Als ik omringd, benauwd ben door 't geweld;

Dat in mijn val zijn hoogst genoegen stelt?

Wat hem betreft, die op zijn schat betrouwt,

En al zijn roem op groten rijkdom bouwt,

Zijn schat behoudt zijn broeder niet in 't leven;

Hij kan daarvoor aan God geen losgeld geven.

3

Hij kan dien prijs der ziele, dat rantsoen,

Aan God in tijd noch eeuwigheid voldoen;

Hij wenst vergeefs hier altoos 't licht te zien,

En door zijn schat, het naar bederf t' ontvlien.

Hij ziet elk uur der wijzen levensend;

Der dwazen dood blijft hem niet onbekend;

Hij ziet, dat hun in 't sterven niets kan baten,

Maar dat zij 't al aan andren overlaten.

4

Al zegt zijn hart: "Mijn huis zal eeuwig staan,

Van kind tot kind gedurig overgaan";

Al heeft hij 't land, waarop zijn trotsheid roemt,

Zijn grootsheid bouwt, naar zijnen naam genoemd.

't Is alles wind, waar zich zijn hart mee streelt:

De mens, hoe mild door 't aards geluk bedeeld,

Hoe hoog in eer, in macht en staat verheven;

Vergaat als 't vee, en derft in 't eind het leven.

5

Hoewel zijn weg niets is dan ijdelbeid,

En hij zichzelf door dwazen hoogmoed vleit,

Stapt echter 't kroost, dat in der oudren woord

Behagen schept, op 't zelfde doolpad voort.

De dood maait ook dier kindren leven af;

Zij volgen hen, als schapen, naar het graf;
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En in den dag, den groten dag des Heeren,

Zal over hen d' oprechte triomferen!

6

Men denkt niet meer aan hun verleden staat,

Wijl al hun glans met hen in 't graf vergaat;

Maar na den dood is 't leven mij bereid:

God neemt mij op in Zijne heerlijkheid.

Vreest hem dan niet, die grote schatten heeft;

Wiens machtig huis in eer en aanzien leeft.

Want hij zal niets in 't sterven met zich dragen;

Zijn naam, zijn roem, 't ligt al terneer geslagen.

7

Schoon hij zich op deez' aard' in wellust baadt,

En ieder roemt zijn weeld' en overdaad,

Hij daalt nochtans, gelijk zijn gans geslacht,

Vervreemd van God, in 's afgronds donkren nacht.

Gij dan, o mens, hoe waard, hoe groot in eer,

Zo gij den wil versmaadt van uwen Heer',

Dan gaat gij, als de beesten, haast verloren;

Een wis verderf is u ten lot beschoren.

De zekerheid van een gelovige, zoals wij dat in de psalmen veelvuldig

lezen, wordt gekenmerkt door een vast vertrouwen op JHWH, die hem

gemaakt heeft, kent, zijn opstaan en neder liggen weet, en beschermt.

Dat komt heel goed uit de verf in Psalm 139:    
1  Een psalm van David, voor den opperzangmeester. JHWH! Gij doorgrondt

en kent mij.

2  Gij weet mijn zitten en mijn opstaan; Gij verstaat van verre mijn gedachten.

3  Gij omringt mijn gaan en mijn liggen; en Gij zijt al mijn wegen gewend.

4  Als er nog geen woord op mijn tong is, zie, JHWH! Gij weet het alles.

5  Gij bezet mij van achteren en van voren, en Gij zet Uw hand op mij.

6  De kennis is mij te wonderbaar, zij is hoog, ik kan er niet bij.

20         Tel uw zekerheden & zegeningen      No.545

Zalig hij die in dit leven, Jakobs God ter hulpe heeft!

Die zijn hoop in ‘t hachelijkst lot, vestigt op JHWH zijn God!


