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Op zulken tijd
We leven in een tijd waarin een grote storm van ongerechtigheid over de
mensheid woedt. Elke dag leveren nieuwsmedia ons de aangrijpende
details die dit feit aantonen. Wij leven en werken in feite allemaal in de
tijd die door Paulus is omschreven als de ‘zware tijden’ die zouden
aanbreken (II Tim. 3:1). Deze tijden van gewelddadigheid zijn nu in al
hun grimmige en afgrijselijke werkelijkheid aanwezig. ‘Slechte mensen
en bedriegers’ zijn van kwaad tot erger gekomen. Zij beheersen nu het
wereldtoneel. De huidige omstandigheden kunnen goed worden
omschreven met de woorden van de profeet Jesaja: ‘het recht wordt
teruggedrongen en de gerechtigheid blijft verre staan, want de waarheid
struikelt op het plein en oprechtheid vindt geen ingang. Zo ontbreekt de
waarheid en wie wijkt van het kwade, wordt het slachtoffer van uitbuiting.
Maar de HERE zag het en het was kwaad in zijn ogen, dat er geen recht
was’ (Jes. 59:14,15).
De woorden die de titel van deze studie vormen, werden geschreven
door de grote koning Artachsasta in zijn bemoedigende brief aan Ezra
de priester, waarin hij heeft gezegd: ‘volkomen vrede en op zulken tijd’
(Ezra 7:12, St.Vert.).
Dat is wat ik met het oog op de gewelddadige en ziedende tijden waarin
we nu leven tot eenieder die deze regels leest zou willen zeggen. Maar
om zulke woorden te zeggen tot vele mensen zou niets anders zijn dan
uiting geven aan een gemeenplaats, tenzij er in het leven van de lezer
een fundament zou zijn waarop deze woorden kunnen worden
gebaseerd. Deze koning kende de relatie van Ezra tot God, zijn kennis
van ‘de God des hemels’ en de relatie die het volk Israël tot Hem had

(Ezra 7:12-28). Je kunt alleen maar zo’n uitspraak doen tot hen die God
de verschuldigde erkenning geven als zij nadenken over de krachten die
van invloed zijn in hun leven. God is in hun gedachten. Zij geven Hem
geen ondergeschikte plaats. Daarom kan ik zeggen: ‘volkomen vrede en
op zulken tijd’ tot eenieder van wie ik graag zou willen dat in hun leven
een indicatie aanwezig is dat zij de instructie hebben opgevolgd die zegt:
‘gewen u toch aan Hem, opdat gij vrede hebt; daardoor zal uw gewin
groot zijn. Neem toch uit zijn mond de onderwijzing aan, en leg zijn
woorden weg in uw hart’ (Job 22:21,22).
De woorden ‘laat af en weet, dat Ik God ben’ (Ps. 46:11) betekenen
helemaal niets voor de gemiddelde belijdende christen van
tegenwoordig. Het werkelijke fundament voor kalmte, zekerheid,
vertrouwen en volmaakte vrede, zelfs in de levensgevaarlijke tijden waar
wij mee te maken hebben, ligt niettemin in de kennis van Wie God is,
wat God is en in het begrijpen van Zijn bedoeling met deze tijd (wat Hij
nu aan het doen is). Bekendheid met en onderwerping aan de Godheid
stellen ons in staat om met Jeremia te zeggen:
Dit zal ik mij te binnen brengen, daarom zal ik hopen: Het zijn de
gunstbewijzen des HEREN, dat wij niet omgekomen zijn, want zijn
barmhartigheden houden niet op, elke morgen zijn zij nieuw, groot is
uw trouw! Mijn ziel zegt: Mijn deel is de HERE, daarom zal ik op Hem
hopen. Goed is de HERE voor wie Hem verwachten, voor de ziel die
Hem zoekt; goed is het, in stilheid te wachten op het heil des HEREN;
goed is het voor de man, dat hij een juk in zijn jeugd draagt
(Klg. 3:21-27).
Een zorgvuldige bestudering van Gods Woord zal ongetwijfeld tot de
overtuiging leiden dat we nu in de afsluitende dagen van Gods
langdurige bestuur van genade leven. Deze overtuiging ontstaat niet uit
het lezen van kranten, waarbij alle verontrustende berichten en
gebeurtenissen die zich voordoen tussen volken uitgelegd worden als
‘de tekenen der tijden’. Het is niet gebaseerd op de dwaze verzinsels dat
aardbevingen en geruchten van oorlogen tekenen van het einde zijn. De
Here Jezus heeft gezegd dat deze dingen zullen gebeuren, maar dat het
géén tekenen van het einde zijn (Matt. 24:6). De overtuiging dat we nu in
de afsluitende dagen van Gods langdurige betoon van genade leven, is
gebaseerd op de specifieke verklaring in Gods Woord over wat het
algemene karakter van de mensheid in de laatste dagen zal zijn, welke
kenmerken prominent aanwezig zullen zijn onder de mensen. We weten
uit Gods Woord wat de aard van de mensheid zal zijn. De indicaties van
dit ‘syndroom van de laatste dagen’ zijn in II Timotheüs 3:1-8 gegeven.
Dat zijn er eenentwintig en zij komen alle op ongewoon duidelijke wijze
in deze tijd aan het licht. Het doet ons zeer veel verdriet, maar we zijn

niet bijzonder verrast, dat we deze eenentwintig kenmerken zo duidelijk
onder de mensen zien.
De enige manier waarop God al meer dan 1900 jaar met de mensheid is
omgegaan, is genadig. Het gevolg van dit langdurig betoon van
onverdiende gunst zijn de omstandigheden die we nu om ons heen zien.
Zoals we eerder zeiden, dat verbaast ons niet, want we weten dat God
lange tijd geleden al heeft gezegd: ‘al wordt de goddeloze genade
bewezen, hij leert geen gerechtigheid’ (Jes. 26:10). Voordat Jesaja deze
onvoorwaardelijke uitspraak, een verklaring die hij van God had
ontvangen, heeft gedaan, had hij echter al gezegd: ‘wanneer uw
gerichten op de aarde zijn, leren de inwoners der wereld gerechtigheid’
(Jes. 26:9).
Deze boodschap van God zal nooit begrepen of naar waarde geschat
worden door hen die denken dat gericht alleen maar straf kan
betekenen. Ik daag iedereen uit om ook maar met één Bijbeltekst aan te
komen waar het Hebreeuwse woord MISHPAT of de Griekse woorden
KRIMA of KRISIS de betekenis hebben van straf. Het gaat mijn
bevattingsvermogen te boven dat iemand kan zeggen dat oordeel in een
schitterend gedeelte als Psalm 19:10-12 straf kan betekenen. ‘De vreze
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des HEREN is rein, voor immer bestendig; de verordeningen des
HEREN zijn waarheid, altegader rechtvaardig. Kostelijker zijn zij dan
goud, ja, dan veel fijn goud; en zoeter dan honig, ja, dan honigzeem uit
de raat. Ook laat uw knecht zich daardoor ernstig vermanen; in het
houden ervan ligt rijke beloning.’
Op grond van deze waarheden is het duidelijk dat het beste wat God in
deze tijd voor de mensheid kan doen, is Zijn oordelen openbaren en
vestigen in de wereld. En als u dat niet realistisch overkomt, slechts een
vrome wens, bedenk dan wel dat een dergelijke daad in de Schrift als
een ondubbelzinnige belofte van God wordt gepresenteerd. Let daar
eens op in de volgende teksten:
Uit de hemel deedt Gij het oordeel horen, de aarde vreesde en werd
stil (Psalm 76:9);
Hij, de HERE, is onze God, zijn oordelen gaan over de ganse aarde
(Psalm 105:7);
Mijn recht1 zal Ik stellen tot een licht der volken (Jes. 51:4).
Let erop dat in de tweede tekst over de toekomst gesproken wordt, maar
dat God daarbij de tegenwoordige tijd gebruikt (zie Seed & Bread 121).
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MISHPAT – op veel plaatsten vertaald met ‘oordeel’.

Wees ervan verzekerd dat Zijn oordelen zich eenmaal over de aarde
zullen verspreiden. Hij zal de volken het oordeel verkondigen
(Matt. 12:18). Dit is een van de belangrijkste kenmerken van Zijn
goddelijke overname van de heerschappij. Alles wat nu nog nodig is om
dit werkelijkheid te maken, is een woord van God dat in de hemel
gesproken wordt. Dat is waarlijk onze heerlijke verwachting in deze dag
van vrijwel algemene duisternis.
Tegenwoordig heerst er in de wereld geweldig veel angst, vrees en
bezorgdheid, veroorzaakt door de omstandigheden zoals die nu zijn.
Miljoenen mensen ervaren nu de gesel en de angel die de
gebeurtenissen over hen brengen. ‘De duistere plaatsen van deze
wereld zijn vol woningen van geweld’ (Ps. 74:20). Er heerst angst voor
economische en monetaire debacles waardoor alle valuta hun waarde
zullen verliezen. Een nucleaire confrontatie lijkt bijna onontkoombaar als
we letten op de internationale bewapeningswedloop. Er is een enorme
stortvloed van misdaad, immoraliteit, corruptie en ontaarding die
niemand kan tegenhouden. Het holt de kwaliteit van het leven uit,
verderft de jeugd, brengt chaos in huizen en drijft gezinnen uit elkaar. En
de naïevelingen die roepen dat hier een einde aan gemaakt kan worden
door de politieke omstandigheden aan te passen, nieuwe leiders in
Washington, Londen of Parijs, zoals bijvoorbeeld een christelijke
president of minister president, zijn volkomen misleid. Deze stroom van
ongerechtigheid met al het lijden dat daarmee samenhangt zal nooit
worden tegengehouden door een paar handjes zand die sommige
mensen ernaar gooien. Het zal doorgaan totdat God Zelf ingrijpt en er
een einde aan maakt. Dit proces kan niet worden omgekeerd, behalve
door Zijn machtige hand.
Door de huidige toestand in de wereld zijn velen in een wanhopige,
vertwijfelde, moedeloze en uitzichtloze stemming terechtgekomen.
Wanneer dit zich in het leven van gelovigen in Jezus Christus voordoet,
laat dat zien dat zij zijn verpletterd door de trucs van satan en blind zijn
geworden voor de rijkdommen die we in Christus hebben. Hij wordt door
hen niet langer gezien als hun Vrede, hun Vreugde, hun Hoop, hun
Schild, Degene die hun hoofden opricht, hun Ondersteuner en hun
huidige Verlosser.
Alle mensen die onderwezen zijn in het Woord zouden moeten weten
dat de goddelijke interventie zal plaatsvinden in een tijd van heel veel
ongeëvenaarde ongerechtigheid. Het zal in een tijd zijn waarin de volken
in verwarring verkeren, waarin oorlogsdreiging aanwezig is, waarin alle
overheden op het randje van de instorting balanceren, dat God de
heerschappij overneemt en Zijn regering oplegt op deze aarde. Dat
wordt in vele Schriftgedeelten uitgesproken.

Zie Psalm 92:7,8 voor een zeer duidelijk voorbeeld: ‘een redeloos mens
verstaat het niet, en een dwaas begrijpt dit niet: wanneer de goddelozen
uitspruiten als het groene kruid en alle bedrijvers van ongerechtigheid
bloeien - zij zullen voor immer verdelgd worden.’
Dit zien wij in onze tijd gebeuren. Elke dag zijn er wel een miljoen
gebeurtenissen die ons eenparig toeroepen dat de bedrijvers van
ongerechtigheid bloeien als nooit tevoren. Slechte mensen en
bedriegers zijn van kwaad tot erger gekomen, tot ze in deze tijd tot volle
bloei zijn gekomen. Aangezien er geen enkele macht in is geslaagd ze
tegen te houden, kan hun ontwikkeling het einde van de mensheid
betekenen, aangezien zij de vernietigingsmiddelen in handen hebben.
Maar dat zal niet gebeuren. Want als wij getuigen zijn van deze
verontrustende omstandigheden, betekent dat slechts dat alles een
kritiek punt bereikt waarop God zal optreden tegen de slechte mensen
en bedrijvers van ongerechtigheid. Yahweh zal ertegen optreden en over
het gevolg daarvan is verklaard: ‘zie, uw vijanden, HERE, want zie, uw
vijanden zullen te gronde gaan, verstrooid zullen worden alle
boosdoeners’ (Ps. 92:10). ‘De oprechten zien het en verheugen zich,
alle onrecht sluit de mond’ (Psalm 107:42). Moge God die dag
bespoedigen!
Als we de tegenwoordige betreurenswaardige omstandigheden zien,
moeten we altijd goed beseffen dat ‘als de vijand zal komen gelijk een
stroom, zal de Geest des HEEREN de banier tegen hen oprichten’
(Jes. 59:19, St.Vert.). Deze beschrijving van de successen van de vijand
zijn zo van toepassing op deze tijd, dat we het niet kunnen nalaten te
zeggen: ‘het is tijd voor de HERE om te handelen, zij hebben uw wet
verbroken’ (Ps. 119:126).
Uit Psalm 64 blijkt duidelijk dat het ingrijpen van God gebeurt in een tijd
van ongewone ongerechtigheid. Daar lezen we over ‘den heimelijken
raad der boosdoeners’ en ‘de oproerigheid van de werkers der
ongerechtigheid.’ Er wordt een beschrijving gegeven van het karakter en
de omvang van hun ongerechtigheden en als we daarover lezen,
kunnen we niet anders dan zeggen dat dit een nauwgezette beschrijving
is van de werken der mensen in de huidige tijd (zie ook
Seed&Bread 53). De oproerigheid van de werkers der ongerechtigheid
neemt elke dag in hevigheid toe. Maar in een tijd die in deze Psalm
wordt beschreven, zal God hen plotseling treffen met een pijl en zullen
zij opeens gewond zijn. Dit stemt overeen met II Timotheus 3:9 waar
verklaard wordt: ‘zij zullen het niet veel verder brengen, want hun
onzinnigheid zal aan allen overduidelijk worden.’ Bedenk eens hoe
geweldig deze gebeurtenis zal zijn. Wat een werk! Wat een hoop! Ik zou

dan ook aan allen die de Heer kennen willen zeggen: ‘volkomen vrede
en op zulken tijd.’

