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Toekomstige gebeurtenissen waarschuwen de Gemeente
Het protestantisme is niet het Christendom, en de zogenaamde kerken van de Hervorming,
de staatskerken of de vrije, zijn niet de Gemeente van God. Wij zien terug op de
voorbijgegane negentien eeuwen en ondanks de verschillende opwekkingen, ondanks de
heldere lichten die bij tijden in de geschiedenis van de kerk hebben geschenen, ondanks al
de genadige werkingen van Gods Geest in Europa en Amerika, blijven wij erbij dat de
belijdende kerk hopeloos schipbreuk heeft geleden, dat de Christenheid zich allang op een
hellend vlak bevindt en voortsnelt naar de donkerheid en de eeuwige duisternis. Die
hoogbegunstigde landen waar de evangelische waarheid zoveel is gepredikt, waar miljoenen
bijbels en miljarden traktaten verspreid zijn, zullen gehuld worden in dikke duisternis en
overgegeven aan “een werking van de dwaling, om de leugen te geloven”.
En ach, wat dan? Een bekeerde wereld? Nee, een geoordeelde kerk. De ware kinderen van
God, over de hele Christenheid verspreid - alle ware leden van het lichaam van Christus -,
zullen opgenomen worden de Heer tegemoet in de lucht; de gestorven gelovigen zullen
opgewekt worden en de levend overblijvenden veranderd worden om voor altijd bij de Heer
te zijn (zie 1Th.4:15 vv.). Dan zal de verborgenheid van de wetteloosheid het toppunt
bereiken in de persoon van de mens der zonde, de Antichrist. De Heer Jezus zal verschijnen
en al Zijn heiligen met Hem, om het beest (of het herleefde Romeinse rijk) en de valse
profeet te oordelen. Het beest in het westen, de antichrist in het oosten.
Dan zal de Heer snel en rechtstreeks het oordeel uitoefenen, zonder enige voorafgaande
vorm van proces. Dit oordeel zal over het beest en de valse profeet komen terwijl ze in
openlijke opstand zijn en lasteringen spreken tegen God en het Lam. Dan volgt de
rechtszitting van het oordeel over de levende volken, zoals ons wordt meegedeeld in
Mt.25:31-46. Wanneer zodoende alle boosheid tenietgedaan zal zijn, zal Christus duizend
jaren regeren in gerechtigheid en vrede. Dit zal een heerlijke tijd van de ware sabbat voor
Israël en de aarde zijn, een tijd waarin de satan gebonden is en Christus regeert met de
Zijnen. Als we daaraan denken, vloeit nu al ons hart over van lof en dank; hoe heerlijk zal dat
eenmaal zijn!
De satan zal echter losgelaten worden uit zijn duizendjarige gevangenschap en nog één
poging wagen tegen God en Zijn Christus: “En wanneer de duizend jaren voleindigd zijn, zal
de satan uit zijn gevangenis worden losgelaten, en hij zal uitgaan om de volken te verleiden,
die aan de vier hoeken van de aarde zijn, Gog en Magog, om hen tot de oorlog te
verzamelen, en hun getal is als het zand van de zee. En zij kwamen op over de breedte van
de aarde en omsingelden de legerplaats van de heiligen en de geliefde stad; en er daalde
vuur neer uit de hemel en verteerde hen. En de duivel, die hen verleidde, werd geworpen in
de poel van vuur en zwavel, waar zowel het beest als de valse profeet zijn, en zij zullen
gepijnigd worden dag en nacht, tot in alle eeuwigheid” (Op.20:7-10).
Dit zal de laatste poging van satan zijn, die eindigt in zijn eeuwig verderf. Dan volgt het
oordeel over de doden, “klein en groot”, het gericht over allen die gestorven zijn in hun
zonden, van de dagen van Kaïn af, tot de laatste afvallige tijdens de duizendjarige
heerlijkheid. Ontzaglijk schouwspel! Geen mens kan de verpletterende ernst daarvan ook
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maar bij benadering begrijpen. Ten slotte wordt de eeuwige toestand beschreven: de
nieuwe hemel en de nieuwe aarde, waar gerechtigheid wonen zal, in alle eeuwigheid.
Dit is de volgorde van de gebeurtenissen die ons met grote duidelijkheid in de Bijbel wordt
voorgesteld. We hebben de gebeurtenissen in het kort samengevat, in verband met de
waarheden die we overdachten. Deze waarheden - we weten het wel - zijn allesbehalve
populair, maar we mogen ze daarom niet achterhouden. Het is onze roeping de hele raad
van God te verkondigen en niet populariteit te zoeken. We verwachten ook niet dat de
waarheid van God in de Christenheid populair zal zijn. Integendeel, we hebben juist trachten
te bewijzen dat, evenals Israël de waarheid prijsgaf die ze moest handhaven en waarvoor ze
verantwoordelijk was, zo ook de Christenheid alle waarheden heeft losgelaten die het
Christendom van het Nieuwe Testament kenmerken. En het enige doel waarmee we onze
bewijsvoering voortzetten, is: alle ware Christenen te doen beseffen hoe belangrijk die
waarheden zijn en hen te wijzen op hun verantwoordelijkheid om ze niet alleen aan te
nemen, maar ze ook volledig in praktijk te brengen en moediger te belijden. Wij verlangen
vurig dat in deze laatste uren van de geschiedenis van de kerk op aarde, mannen opstaan die
in ware geestelijke kracht, geestdriftig de lang vergeten waarheden van Gods evangelie
zullen verdedigen en verkondigen. O, dat God in Zijn grote genade voor de Zijnen nog
dergelijke mannen mocht uitzenden. En als de Heer Jezus nog aan de deur staat en klopt,
laten velen dan horen en Hem opendoen, tot blijdschap van Zijn liefhebbend hart. En opdat
ze de zegen smaken van innige persoonlijke gemeenschap met Hemzelf, terwijl ze Hem uit
de hemelen verwachten.
God zij geprezen! Hij heeft een onbegrensde zegen voor iedere gelovige afzonderlijk die de
stem van Christus hoort en opendoet, en wat waar is voor één, is waar voor honderden of
duizenden. Alleen, laten we ernstig, eenvoudig en oprecht zijn, in het gevoel en de erkenning
van onze grote zwakheid en nietigheid. Laten we alle aanmatiging en verwaandheid afleggen
en niet zoeken iets te zijn of iets tot stand te brengen. Laten we alleen het Woord van
Christus bewaren en Zijn Naam niet verloochenen. Wanneer we als Maria aan Zijn voeten
willen zitten, zullen we alles vinden bij Hem en Hem met vreugde dienen, hoe onbetekenend
onze dienst dan ook mag zijn. Dan zullen we eensgezind, in liefde en blijdschap samen
voortgaan. Ons gemeenschappelijk middelpunt zal zijn: Christus. Het enige doel dat we
hebben: Zijn zaak te dienen, Zijn eer te zoeken. O, als het nu zo was onder al Gods geliefde
kinderen, dan zouden we de wereld om ons heen iets anders leren en tonen. Moge de Heer
Zijn werk verlevendigen!
C.H. Mackintosh

