4. GODS GROOTHEID.
Maar de HEERE is in Zijn heiligen tempel, zwijgt voor Zijn aangezicht, gij ganse aarde. Habakuk 2:20.
Hoe dikwijls vermenigvuldigen in deze kommervolle dagen en drukkende tijden de gedachten in ons binnenste; hoe
menige vraag rijst er in ons hart op. Veel heeft er plaats, dat onwillekeurig onze aandacht tot zich trekt. Behalve dat
de elementen Gods op een ontzettende wijze spreken en de natuur verbazen, zien wij allerwege Gods gerichten op
aarde. Het is, alsof wij de voleinding dezer eeuw te gemoed snellen en de eeuw zwanger is van gewichtige
gebeurtenissen. Indien ooit, dan is het vooral in onze dagen nodig, om elkander op te wekken tot eerbiediging van
Gods heilig en wijs bestuur over de wereld, tot ootmoedige onderwerping aan en onwankelbaar vertrouwen op God.
Mocht mijn rede ook daartoe in dit uur dienstbaar zijn.
I.
Zal ik het nodige tot verklaring van de tekst zeggen.
II.
Het gewicht van deze uitspraak en opwekking bevestigen.
III.
Een en ander tot onze lering en besturing hieruit afleiden.
I.
Wat de tekst betreft.
Zien wij het verband in, waarin deze uitspraak en opwekking gelezen wordt. De Profeet Habakuk, profeterende op
het laatst van het Rijk van Juda, waarschijnlijk in de dagen van Jojakim, de goddeloze zoon van de Godvruchtige
Josúa, kondigt in het eerste kapittel de straf aan, welke de goddeloze Joden door God bedreigd werd. De Profeet
wordt de aanklager van zijn verbasterde natie bij JEHOVAH, vers 2-4.
Het Goddelijk Orakel geeft antwoord, en bepaalt de naderende straf van die onrechtvaardigen door de woeste en
alles overstromende inval van de Chaldeeën, vers 8-11. Dit treft toch de Vaderlandse Godsgezant. Hij laat de rol van
aanklager varen, om deze onderdrukking te beschreien en aan JEHOVAH op een zeer aandoenlijke wijze Zijn vorige
goedheden over Israël voor te stellen, vs. 12-17.
En nu wacht hij eerbiedig op het Goddelijk antwoord, en ontvangt een tweede, zeer merkwaardige Godspraak,
Hoofdstuk 2:1, 2, welker vervulling - ofschoon uitgesteld, echter te Zijner tijd zeker gebeuren zal, vs. 3, 4. Israël gaat
wel ten onder, maar ook de overheerser drinkt op zijn beurt uit de tuimelkelk. Hij bezuurt zijn onderdrukking en
afgoderij met zijn val en zijn uitroeiing, - zijn goden staan machteloos, om te helpen, en zijn lot leert aan de ganse
aarde de hoogheid des Heeren met eerbied erkennen en aanbidden, vs. 5-20.
Zo beschamend het voorstel van de Profeet is voor zulken, die op afgoden, waarin noch geest, noch leven is, hun
vertrouwen vestigden, hetgeen de Chaldeeën ten dage des kwaads zouden ondervinden naar het 18e en 19e vers, zo
aanmoedigend is tevens Zijn uitspraak en opwekking in onze tekst, om aan JEHOVAH alleen hulde, eerbied en
onderwerping te bewijzen.
Hij toch is hoger, dan de Hoge, Hij is in de hemel, belacht de raadslagen der trotsen; Hij regeert, en richt de aarde
met Majesteit; Hij gebruikt soms het een volk om het andere te tuchtigen, maar slaat ook op Zijn tijd zulken, die Hij
als een gesel voor anderen gebruikt. Onder dit alles voert JEHOVAH Zijn plannen uit en er is niemand, die Zijn hand
kan afslaan. Hij waakt voor de belangen van Zijn oprechte vereerders. Hij gedenkt aan Zijn verbond, redt Zijn volk uit
de druk. Hij vervult Zijn beloften, beschaamt het vertrouwen van Zijn aanbidders niet, hoe donker de uitkomst ook
staan moge. Hij en niet een afgod kan doen, wat Hij wil, hetzij dan vóór of tegen een volk. Altoos blijft Hij groot,
terwijl de ganse aarde zwijgen moet.
Dit is het, hetwelk HABAKUK in zijn tijd de kerk wilde inscherpen; daartoe doet hij na de tekening van de rechtvaardige straffen, welke de Chaldeeën, de onderdrukkers der Joodse natie treffen zouden, bijzonder na het voorstel, hoe
ijdel het vertrouwen is op machteloze afgoden in een tijd van benauwdheid deze uitspraak: "Maar JEHOVAH is in Zijn
heilige tempel."
Jehova, de enige ware God, de eeuwige, maar ook de onafhankelijke, de onveranderlijke en dus de waarachtige en
getrouwe in Zijn bedreigingen en beloften, vanouds de Verbonds- en Beschermgod van Israël. JEHOVAH is in Zijn
heilige tempel. Eigenlijk staat er: in de tempel Zijner heiligheid. De uitdrukking is in verband met de volgende opwekking te verheven, dan dat wij aan de tempel van Jeruzalem, daar God als koning van het Joodse volk de troon van
Zijn heiligheid had, denken zouden. Het is een tekening van de hemel, meermalen als JEHOVAH's heerlijk Paleis, de
plaats van Zijn woning. voorgesteld. Zie Psalm 2:4; 18:7; 138: 2 en Micha 1:2. Dit is doorgaans de stijl der heilige
schrijvers.
De spreekwijze komt in de schriften, die voor de Babylonische gevangenis geschreven zijn, meestal zo voor. Men
vindt ze in een andere zin Ps. 79 : 2, maar die Psalm is van later tijd.
De hemel is het Paleis van JEHOVAH: daar vertoont zich op het luisterrijkst Zijn heerlijkheid, in volle kracht is daarvan
waar, hetgeen David van 's Heeren huis op aarde zegt: "De heiligheid is er het sieraad van." Alles is daar heilig,

heerlijk, en zo openbaart er zich God, dat de heilige Serafs er als met bedekking van hun aangezicht over uitroepen:
"Heilig, heilig, heilig is de Heere der heirscharen."
Daar is JEHOVA niet als een ledig aanschouwer van de bedrijven der mensen, van de lotgevallen der natiën en
bijzondere personen, maar als de alwetende en oppermachtige Bestuurder van 't gans heelal. Van daar beslist Hij
door de stem van Zijn onweerstaanbaar gezag, naar het eeuwig ontwerp van Zijn wijsheid, bestiert door
rechtvaardigheid en goedheid het lot der volken, de uitkomst van de weg der vromen en der goddelozen ter verheerlijking van Zijn naam, als een heilige Majesteit. En dat doet JEHOVAH tot verschrikking van Zijn vijanden, tot
verbazing van Zijn vereerders, tot bevestiging van Zijn waarheid en trouw. In één woord, God is in Zijn heilige
tempel, om in duizend proeven dit woord te staven: "Mijn gedachten zijn niet ulieder gedachten, en uw wegen zijn
niet Mijn wegen, want gelijk de hemelen hoger zijn dan de aarde, alzo zijn Mijn wegen hoger dan uw wegen en Mijn
gedachten, dan ulieder gedachten."
En wie kan zich JEHOVAH als zodanig in Zijn heiligen tempel, gezeten boven de kloot der aarde vertegenwoordigen,
zonder Hem alle hulde, eerbied en onderwerping te bewijzen? Hiertoe is de opwekking van de Profeet: Zwijg voor
Zijn aangezicht, gij ganse aarde.
Ganse aarde, dat is, alle volken, al de bewoners der aarde, van de aanzienlijksten tot de geringsten. Gij zowel
Chaldeeën, die verdrukt, als u Joodse natie, die verdrukt wordt om uw ongerechtigheden. Gij Meders, Perzen en al
uw bondgenoten! Zwijgt voor JEHOVAH's aangezicht!
Misschien is de uitdrukking ontleend van het eerbiedig gedrag, dat geringe, afhankelijke personen stil behoren te
zijn, in tegenwoordigheid van meerderen en aanzienlijken, of van een stilzwijgen in de gerechtshoven, wanneer de
rechter een rechtvaardig vonnis velt. Zeker is het, dat de spreekwijze voor JEHOVAH's aangezicht hier betekent:
vanwege Zijn majesteit en Goddelijke macht, waarvan Hij naar de tekening van de Profeet, zulke luisterrijke en
ontzettende blijken gaf in de beslissing van het lot der natiën. Zo lezen wij Jeremia 5:22 : "En zult gijlieden Mij niet
vrezen, spreekt de Heere? Zult gij voor Mijn aangezicht niet beven?"
Zwijg gij ganse aarde voor Zijn aangezicht, betekent hier: eerbiedig Zijn hoogheid met een heilig ontzag; verneder u
voor Hem in erkentenis van uw geringheid en nietigheid, met aanbidding van Zijn heerlijkheid in gevoel van uw
zwakheid en van Zijn macht, in belijdenis van uw schuld en van Zijn gerechtigheid; vreest Hem, die hoger is, dan de
hogen, Wiens raad altoos zal bestaan, die al Zijn welbehagen doet. Wees stil en vertrouwt al uw belangen aan Hem,
in de donkerste omstandigheden, allen, die Zijn Naam kent; onderwerpt u aan Hem, wiens doen altijd majesteit en
heerlijkheid is.
Gewichtige herinnering, gepaste opmerking, in de tijden bedoeld door de Profeet, een tijd van druk en kommer,
toen bij overheersend geweld der Chaldeeën, de toekomst voor het Joodse volk, zwaar getuchtigd, voor het oog der
natiën zo donker was.
Hoe kort en majestueus is dit voorstel: JEHOVA is in de tempel van Zijn heiligheid, in Zijn heiligen tempel: "Zwijg voor
Zijn aangezicht gij ganse aarde." Hoe veel wordt er in weinige woorden gezegd! Hoe laag zinken hier al de volken der
aarde bij Hem, die in de hemel woont. Men kan hier meer gevoelen, dan zeggen. Waarlijk zo hoog de hemel is boven
de aarde, zo verheven is God boven al de bewoners der aarde. Hij spreekt en alles moet zwijgen; Hij gebiedt en alles
moet bukken. Met één wenk van Zijn troon, vermaalt Hij de machtigste koningrijken, of Hij bouwt ze op. Ja, dat doet
JEHOVAH alleen, bij Wie al de volkeren der aarde minder zijn, dan een druppel aan de emmer en een stofje aan de
weegschaal.
II. Welaan laat mij nog kort de waarheid en het gewicht dezer uitspraak en opwekking bevestigen.
Wij zagen in welk een verband, die uitspraak: JEHOVAH is in Zijn heilige tempel, gedaan werd. Niet als een ledig
aanschouwer van de daden en lotgevallen der mensen; niet als een wezen, dat niet helpen kan in nood, maar als de
alwetende, de heilige, almachtige, rechtvaardige, goedertieren, waarachtig en getrouw God, zo oneindig verheven
boven de nietige afgoden der volken.
De waarheid hiervan blijkt uit zo vele uitspraken van de Bijbel: JEHOVAH is in de hemel en Hij doet alles, wat Hem
behaagt. Hij doet met het heir des hemels en met de inwoners der aarde naar Zijn welbehagen en daar is niemand,
die Zijn hand kan afslaan, of tot Hem zeggen: wat doet Gij? Dat is gebleken in de lotgevallen van zo vele bijzondere
personen: in die van Abraham, Jakob, Jozef, Mozes, David, Jeremia, Daniël, van Petrus en Paulus en van zo vele
andere dienaars en vereerders van de ware God, zo dikwijls gunstig verhoord, als hun geroep opklom tot God in het
paleis Zijner heiligheid, zo menigmaal gered in de nood, wanneer alles hulpeloos was. Ja, daarvan strekten hun
vijandige, afgodische, God honende tegenstanders ten bewijs. Dit zag men in Laban, Ezau, Farao, Saul,
Nebukadnézar, Belsazar en anderen. Hoe menigmaal werden trotsen en geweldigen van God beschaamd,
ontwapend, gestraft en diep vernederd; hun vertrouwen op afgoden beschaamd, en dit woord bevestigd: "wee dien,

die tot een hout zegt: word wakker! En ontwaak, tot de zwijgende steen." Zou de stomme afgod leven? Ziet, Hij is
met goud en zilver overtrokken! "Zou hij helpen, daar is geen geest in hem; maar JEHOVAH is in Zijn heilige tempel."
Dit heeft de geschiedenis van Israël geleerd. Ziet het in zijn verdrukkingen, in zijn in- en uitleiding uit Egypte; bij zijn
tocht door de woestijn, en zijn invoering in Kanaän: alles naar Gods ontwerp en openbaring, ondanks het woelen en
woeden der tegenstanders; ziet het in zijn bewaring, zo veel eeuwen lang, in weerwil der ijselijkste schokken van
buiten- en binnenlanders.
Men zag het bijzonder bewaarheid niet slechts, toen dat diep bedorven, van Hem en Zijn dienst afgeweken volk naar
JEHOVAH's bedreigingen diep vernederd, in Babels gevangenis gebracht werd; maar ook, toen God naar Zijn
voorspelling de heerschappij der trotse Babyloniërs vernietigde, de Chaldeeën Zijn strafgerichten ondervinden deed
en aan de getuchtigde Joden door Cyrus, een Perziër, de deur der vrijheid volgens Zijn toezeggingen opende. Toen
bleek het, dat er een God in de Hemel is, Die jaloers op Zijn eer is, Die de schuldige niet onschuldig houdt;
afgodendienaars beschaamt, hoogmoedigen vernedert, vernederden verhoogt, Zich over Zijn volk ontfermt,
bedreigde oordelen bevestigt en matigt en op Zijn tijd uitkomst geeft.
Laat ik er bijvoegen, dat de uitvoering van het Goddelijk ontwerp tot verlossing van zondaren door de van ouds
beloofden, en in de volheid des tijds gekomen Verlosser, de uitvoering, uitbreiding en bewaring van het Christendom
op de wereld, deze waarheid tot beschaming van alle afgodsdienst in een licht stelt, dat de hemelingen verrukt en de
ganse aarde aangaande de grootheid van JEHOVAH overtuigen moet.
Daartoe waren al de wegen van God van de vroegste tijden dienstbaar; in de ganse geschiedenis van Israël was de
Godsregering kenbaar. JEHOVAH, door sprekende daden verheven boven de goden der volken, in de tempel Zijner
heiligheid tot de gewichtigste oogmerken werkzaan, bedoelende het heil der wereld door de MESSIAS, terwijl
niemand, de doorzetting van Gods ontwerp keren kon. Zelfs onder al de woelingen der volken en de omwentelingen
der koninkrijken hield God dat plan onder het oog en bevorderde het door de verborgen werking van Zijn
voorzienigheid.
Assyrië en Babylonië, ofschoon de roede in Gods hand tot vernedering en loutering der Joodse natie - de Perzische
heerschappij gebruikt tot redding en herstelling van het laag gezonken Israël - de Griekse overweldiging en de rijken
daaruit gesproten - de Romeinse zegepraal over de bekende wereld - alles moest dienstbaar zijn aan de invoering
van de beloofde Verlosser in de wereld, aan de komst van het eeuwig koninkrijk, aan de vestiging en uitbreiding van
de Christelijke Godsdienst op aarde.
Hetzelfde leren ons de Joden in hun woede tegen de Heere der heerlijkheid, Die zij miskenden en kruisigden. De
eerste predikers van het Evangelie, onder natiën, waar afgoderij en goddeloosheid eeuwen lang geheerst
hadden. - De zegepraal van het Christendom, in weerwil van de bloedigste vervolgingen door Joden en heidenen. Deszelfs hervorming na de treurigste verbastering door het woedend bijgeloof. - En de ware aanbidding van God, de
eenvoudige en zuivere verering van Jezus, in plaatsen waar Baäl openlijk geofferd werd.
Ik stip een en ander slechts aan, om de opmerkzamen stof tot nadenken te geven, ter staving van deze waarheid,
JEHOVAH is onder alles wat er gebeurt in Zijn heilige tempel. Er is een God in de hemel, die op aarde regeert,
verheven boven alle goden der volken, voor Wien niets te wonderlijk is, Wiens raad onder al het gewoel der wereld
bestaat, die al Zijn welbehagen doet, en Wiens doen eeuwig majesteit en heerlijkheid is.
En als er één gedachte, de eerbied voor, en het vertrouwen op God in ons hart moet doen rijzen, dan is het deze:
Maar JEHOVA is in Zijn heilige tempel. Deze herinnering geeft het hoogste gewicht aan de opwekking: Zwijg voor Zijn
aangezicht gij ganse aarde! Zwijg vanwege Zijn majesteit en macht, waarvan Hij reeds zo vele luisterrijke blijken
gegeven heeft.
JEHOVAH is de vrijmachtige en onafhankelijke Bestuurder van alles, in hemel en op aarde. Hij is de alwetende en
kent het gehele ontwerp van Zijn wereldregering en iedere kleinste bijzonderheden daarin. Zijn ogen zijn op ieders
wegen, ziende de goeden en de kwaden. Hij is de Almachtige en al het schepsel moet dienstbaar zijn aan Zijn
oogmerken. Hij is oneindig wijs. O diepte des rijkdoms, beide der wijsheid en der kennis Gods, hoe ondoorzoekelijk
zijn Uw wegen, hoe onnaspeurlijk Uw oordelen! God is groot, ook daar waar wij Hem niet begrijpen! Heilig en
rechtvaardig is Hij in Zijn regering. In Zijn oordelen is een .diepe afgrond; maar heilig blijft Hij in dezelve, rein in Zijn
gerichten. Soms straft Hij goddeloze volken door zulken, die nog snoder zijn dan zij. U denkt aan het getuchtigde
Israël door de Chaldeeën, die God niet in erkentenis hielden. Soms straft Hij volken door koningen, en koningen door
volken. Hij doet tronen waggelen, scepters beven, natiën kwijnen en Hij blijft een rechtvaardig Rechter.
Maar JEHOVAH blijft ook onder dat alles waarheid en trouw voor Zijn Kerk. Vol ontferming, rijk in genade, eeuwig
algenoegzaam voor allen, die aan Hem in Christus het vertrouwen van hun hart geven. Afgoden hebben geen geest,

noch leven, maar JEHOVAH is voor hen in Zijn heilige tempel. Zijn oren staan open voor het geroep van Zijn volk, en
Hij zal gewisselijk alles wél maken.
Voelt u nu niet het gewicht der opwekking: Zwijg voor Zijn aangezicht, gij ganse aarde. Ja, dat betaamt afhankelijken
van de hoge God, dat voegt diep bedorven, zondige, strafwaardige volken, kinderen van Adam, dat past allen, die de
heerlijkheid van God, naar Zijn eigene openbaring, of bij de proeven leren kennen. Hem te eerbiedigen in Zijn
regering, met ootmoedigst ontzag voor de God van zegening en oordeel, van leven en van dood, door Wie de
koningen en de volken regeren, zich voor Hem te vernederen in erkentenis en gevoel van nietigheid, schuld,
onwaardigheid; de minste zegen als een verbeurde gift ootmoedig en dankbaar te ontvangen; op elke trek van Gods
verschonende hand met stille aanbidding van Zijn goedheid te letten. Dat is der mensen plicht en belang.
Of mag iemand zich verstouten om te zeggen: wie is de Heere, dat wij Hem zouden vrezen? Mag iemand weigeren
Hem te verheerlijken, in Wiens hand zijn adem is en bij Wie al zijn daden zijn? Kan iemand straffeloos tegen Hem
opstaan? Zijn heil zoeken bij zulken, waarin noch geest, noch leven is? God voorbijzien in Zijn heilige tempel, Zijn
vriendschap en hulp versmaden? Mag iemand Zijn regering bedillen, Zijn plan en werk voorbarig beoordelen, vonnis
vellen over de daden des Heeren? Mag dat de mens doen, een worm, een niet, zo bekrompen van verstand, zo kort
van doorzicht als van leven? Eindelijk, kunnen wij ooit Zijn wijze, rechtvaardige en goede wil wantrouwen, zonder
hem te beledigen, Die in de tempel Zijner heiligheid is? Nee, in stilheid en vertrouwen moet onze sterkte zijn. Te
recht geldt het dan: Zwijg voor Hem, gij ganse aarde, want JEHOVAH is in Zijn heilige tempel.
III. Een en ander zal ik er tot lering en bekering uit afleiden.
De uitspraak en opwekking in onze tekst, beschouwd in het verband van zaken, roept ons allen tot God en de ware
godsdienst. JEHOVAH alleen is de ware God, dit was de grondslag van de Mozaïsche godsdienst en is het ook van de
Christelijke. Wij moeten dan thans ook deze waarheid vasthouden en belijden tegen een zo groot aantal van
ongelukkige mensen, die de rede tot hun God maken en God niet eerbiedigen willen, zoals Hij Zich in Zijn woord
geopenbaard heeft.
Maar hoe is dat in onze praktijk? Aanbidden wij Hem als zodanig? Stellen wij ons gedurig JEHOVAH voor? Denken wij
met de verschuldigde eerbied en ootmoedig vertrouwen aan Hem, als de waarmaker van Zijn beloften en
bedreigingen? Blijkt dit in een Godvrezend bestaan voor Zijn aangezicht in al onze handel en wandel? Is JEHOVAH,
voor Wiens aangezicht de ganse aarde zwijgen moet, in de tempel Zijner heiligheid, aan Wiens gunst is ons dan meer
gelegen dan aan de Zijne? Hij regeert over alles. Bij Hem zijn al onze paden, in Zijn hand is ons volksgeluk, ons leven.
Behoren ook wij tot de bewoners der ganse aarde, welke onder God staan, dan past het ons immers, Hem te vrezen
en naar Zijn wil te dienen?
De tijden, waarin wij leven, roepen ons ten sterkste om de God van hemel en aarde tot onzen God te kiezen, ons aan
Zijn dienst toe te wijden en een bestendig goed in Zijn gemeenschap te zoeken, want dan zijn wij alleen veilig en
gelukkig.
In een tijd van algemeen verval in de ware Godsdienst, let God bijzonder op Zijn volk. Denkt hier ernstig aan,
Godvruchtigen! Onderscheidt u toch van zulken, die Hem niet. in erkentenis houden. Tracht in een donkere tijd door
een geloof, dat Hem ere geeft, en door oprechte gehoorzaamheid uw God meer dan ooit te behagen. Hem
achteraan te kleven en Zijn Naam op aarde te eren. God is overal tegenwoordig. "Waar zou ik henen gaan voor Zijn
aangezicht?"
Maar Zijn Paleis is in de hemel; daar openbaart Hij Zijn heerlijkheid op het luisterrijkst; daar is Hij omringd van Zijn
dienaars, de heilige Engelen; ook zijn daar de geesten der volmaakt rechtvaardigen. Daar knielt alles voor Hem neer;
daar is noch zon, noch maan nodig. Dat hemels heiligdom is altoos vervuld met de liefelijke geur van 's Heilands offer
en voorbidding. O, welk een voorrecht stem en hart te allen tijden, aan alle plaatsen, in alle gevallen te mogen
opheffen tot. Hem, die in de hemel woont! Hem in de Naam van de Heere Jezus als zijn God en Vader te aanbidden,
en de begeerte van zijn hart met gebeden, smekingen en dankzeggingen aan Hem bekend te mogen maken. In lijden
en strijden, in nood en dood het oog ten hemel te slaan, met die gelovige gedachten: daar woont mijn God, daar
leeft mijn Vader. Hij kent de dagen der oprechten. In dat huis, daar vele woningen zijn, is mij een plaats door Jezus
bereid. Hij heeft gezegd: "Daar Ik ben, daar zal ook Mijn dienaar zijn; ik zal u tot Mij opnemen in heerlijkheid."
Christen, die in Jezus als uw Redder en God gelooft, die door Hem in God gelooft en uw hoop op Hem vestigt als uw
Verzoener, uw God en liefderijk Vader; gevoelt uw geluk, uw eer en buigt u dankbaar op aarde voor Hem, Die in de
hemel woont, Die Zijn Zoon opgewekt en Hem heerlijkheid als Middelaar gegeven heeft. God is in Zijn heilige tempel,
maar Hij openbaart Zich ook aan ons, die op aarde wonen, dat doet Hij in Christus en het Evangelie bijzonder in Zijn
liefde. Dat doet Hij in Zijn werken, waarin Hij ons Zijn macht, wijsheid, heiligheid en goedheid vertoont. Dat doet Hij
in die wegen, die Hij met landen en volken van ouds gehouden heeft en nog houdt, en elk, die opmerkzaam is, kan

Hem ook zien in de weg, dien Hij met ons houdt. Had Europa, hadden wij allen ogen om te zien, wij zouden Hem zien
en bukken voor Zijn aangezicht! Och, mochten wij verstandig letten op de daden des Heeren! De Regeerder der
wereld in erkentenis houden, en leven om Hem eer te geven, voordat het nog duisterder wordt.
Daartoe roepen ons al Zijn wegen, met de bewoners der aarde, met ons Vaderland, wij moeten er Hem in
aanbidden, bewonderen, rechtvaardigen, en die er het meest van kent, die aanbidt en bewondert het meest de
heerlijkheid van die God, in Wiens oordelen zelfs een diepe afgrond is. En hoe groot moet het in onze ogen zijn, dat
die hoge, God, te midden van Zijn verbazende handelingen met de volken der aarde, ons nog door het Evangelie van
Zijn genade in Christus verkondigen laat, ons laat vermanen en opwekken, om ons over te geven aan Zijn groot en
genadig verlossingsplan, om in Christus gezaligd te worden, en door Hem recht te ontvangen op al die beloften,
welke ons, wat er ook gebeure, verzekeren van Zijn Vaderlijke gunst, liefde en zorg voor tijd en eeuwigheid!
God is in Zijn heilige tempel, en houdt de regering over de ganse wereld, over alle inwoners der aarde, onder de
gewichtigste gebeurtenissen, onder de grootste omwentelingen van de staat der natiën in handen, en alles moet
dienstbaar zijn aan de uitvoering van Zijn wijs, heilig en goed ontwerp, van voren ondoorzienlijk voor de eindige
mens.
Gelooft Christenen, die gewichtige en welgestaafde leer ook thans en houdt ze bestendig onder het oog bij al wat
zich op aarde voordoet. Drukt ze toch diep in uw ziel, dat geen schepsel, geen gebeurtenis, geen lotwisseling, geen
akelig toneel, geen verwoesting zelve, door het schepsel veroorzaakt, ze daar uitwissen of dat geloof verdove. Laat
bij iedere onverklaarbare uitkomst, bij ieder kwaadspellend verschijnsel, bij alle verontrustende bedenking dit woord
in uw mond en in uw hart zijn: JEHOVAH is in Zijn heilige tempel. Hoe weinig wij van Gods ontwerp doorzien, zo veel
kunnen wij zien: Gods plan is groot en het geloof doet erkennen het zal bij de uitkomst Hem waardig zijn, die in de
tempel van Zijn heiligheid is. Voor elk, die aan Hem, als een God van genade en ontferming, in Christus het
vertrouwen van zijn hart geeft, is dit tot troost: Hij zal steeds voor het geluk van Zijn kinderen zorgen, al was het dan
door verlies van tijdelijk goed, door lijden, ja zelf door de dood. Alles zal medewerken ten goede, dengenen, die God
liefhebben en naar Zijn voornemen geroepen zijn.
Gelovigen! Maakt er staat op: al uw vijanden zijn geketend aan Gods welbehagen. Er zal geen haar van uw hoofd
vallen zonder de wil van uw hemelse Vader. Valt in het midden der donkerheid neer voor uw God, op de voetbank
van Zijn voeten, in dit geloof; aanbidt Zijn heerlijkheid als een soeverein, maar ook verzoend Majesteit; en sterkt u
als David in de Heere uw God.
De uitwerking van deze overweging JEHOVAH in Zijn heilige tempel moet zijn tot vernedering en verootmoediging
voor God. Toen God aan Job in Zijn Majesteit verscheen, was hij enkel ootmoed, toen sprak hij: "Met het gehoor heb
ik U gehoord, maar nu ziet U mijn oog, daarom verfoei ik mij, en heb berouw in stof en as." Wanneer Jesaja de Heere
der heren in Zijn heerlijkheid zag, riep hij uit: "Wee mij, want ik verga, dewijl ik een man van onreine lippen ben."
Toehoorders, willen wij weten wat wij van God hebben leren kennen, dan moeten wij onszelf maar vragen: "Ken ik
ootmoedige vernedering voor de hoge God? Zink ik weg in mijn nietigheid bij Zijn hoge majesteit? Schaam ik mij over
mijn onreinheid in het oog van de Heilige? Is alles buiten God bij mij ijdelheid?" Willen wij weten, of wij in de
voortgang en dagelijks iets van God zien, wij moeten dan vragen: "Ben ik met Abraham voor God gebogen in stof en
as?"
Was er ooit een tijd, dat God riep tot vernedering, het is thans! O, kwam Nederland, kwamen wij in ootmoed voor de
troon van een God, Die wel lankmoedig en goedertieren, maar ook heilig en rechtvaardig is!
God is in Zijn heilige tempel. Die waarheid leert ons God te vrezen, met een heilig ontzag voor Hem aangedaan te
zijn, ons aan Hem ook in de weg van Zijn gerichten te onderwerpen; aan Hem die boven en bidden en denken doen
kan alles over te geven; Hem te vertrouwen, voor Wien niets te wonderlijk is.
Och, mocht dit dezer dagen het bestaan van ons volk zijn! Mochten wij daartoe genade zoeken en zo de Heere der
Heirscharen in onze harten heiligen!
Eindelijk roept God ons uit de tempel Zijner heiligheid met majesteit toe: "Zwijg voor Mijn aangezicht, gij ganse
aarde!"
Mochten wij, gans Neerland, geheel de aarde Zijn Majesteit, erkennen, horen, gehoorzamen. Zullen wij klagen over
Gods weg, tegen onze Maker twisten? Zijn doen bedillen naar de maatstaf van menselijke kennis en doorzicht,
vonnis vellen, over hetgeen er gebeurt? Zwijg zondaar! Klaag over uw zonden. Zien wij op onszelf, onze mond wordt
voor God gestopt. Wij leggen met de ganse wereld machteloos, verdoemelijk voor de Allerhoogste. Wilt u spreken,
spreek voor God in de Naam van Christus, Die ons de mond geopend heeft, om te pleiten op genade en ontferming
in Zijn Naam.

In duizend opzichten is ons Gods plan met de wereld, met ons Vaderland, een diep geheim, de uitkomst van alles
voor het eindig verstand onberekenbaar. Zwijg! De ganse aarde zwijge ootmoedig stil op alles wat men niet verstaat,
op alles wat donker en ongerijmd schijnt. Wachten wij verder in stilheid af, wat God zal werken, verheugen wij ons in
Hem met een heilige vreze.
En gij die Zijn Naam vreest, houdt u toch nabij Hem. Laat in stilheid en vertrouwen uw sterkte zijn. JEHOVAH is in Zijn
heilige tempel. Hij zal alles maken. Hij zal zorgen, dat Zijn waarheid eens zegepralen en de aarde vol zal zijn van de
kennis des Heeren. Amen.

