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SCHRIFTMEDITATIE

De tekenen bij Zijn komst.
“En er geschiede haastiglijk uit de hemel een geluid, gelijk als van een geweldige gedreven wind,
en vervulde het gehele huis waar zij zaten; en van hen werden gezien verdeelde tongen als van
vuur, en het zat op een iegelijk van hen”.
Handelingen 2:2 en 3
De BELOFTEN van de Heere worden vervuld. Jezus sprak: “Ik zal de Vader bidden en Hij zal u
een andere Trooster geven, opdat Hij bij u blijven in der eeuwigheid namelijk de Geest der
Waarheid, Welke de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet; maar
gij kent Hem, want Hij blijft bij ulieden en zal in u zijn”.
De dagen worden vervuld. De tijd van de vervulling is door God vastgesteld. Op de vijftigste dag
na het paasfeest is de gemeente van Christus bij een, eendrachtig. Ze zijn één van hart in bidden
en smeken en dankzegging.
De schapen zijn verenigd in eenzelfde verwachting, GELOOF en LIEFDE. Hier bemerken we de
GEMEENSCHAP van de in Christus geheiligde.
Om vriend en broed’ren spreek ik nu:
De vrede zij en blijv’ in u;
Nooit moet haar nijd of twist verkloeken;
Welgelukzalig is het volk dat zo aan de Heere en aan elkander verbonden is.
Bent u moedeloos onder de gedachte dat de Heere Zijn belofte vertraagt?
WACHT OP DE HEERE. HIJ IS GETROUW. HIJ KENT ZIJN TIJD. De dagen worden zeker
vervuld.
En er GESCHIEDDE haastig uit de hemel een geluid. Hier wordt HEILSGESCHIEDENIS
geschreven. God schrijft deze geschiedenis. Het is de Hemelse geschiedenis die de aardse
geschiedenis doorkruist. Van de aarde en van ons is er ook een geschiedenis.
Dat is geen Heilsgeschiedenis. Onze geschiedenis is een ONHEILSGESCHIEDENIS. Ook onze
onheilsgeschiedenis staat te boek in het Woord van God. We zouden onze geschiedenis zό kunnen
omschrijven: “En er geschiede haastig op de aarde een geluid”.
Het was het geluid van zich aan God vergrijpende mensen.
Het geluid van de leugen en de vlucht.
Het geluid van de dwaas die de schuld verbloemt.
Van dat ogenblik af hebben onze geluiden God niet meer kunnen behagen. In alle toonaarden
wordt het lied gezongen:
Wijk van mij en laat mij vrij,
Ik heb geen lust in Uwe wegen.

Wijk van mij en ga voorbij,
Er is mij aan U niets gelegen.
Vloekliederen en lasteringen klimmen ten hemel.
Niemand zegt: Waar is God Mijn Maker?
Alle aarde geluiden zouden we eigenlijk als “LAWAAI” moeten omschrijven. Het geluid van de
gemeenschap, de stem van lof en dank wordt niet meer gehoord.
ER IS NIEMAND DIE GOD ZOEKT.
ER IS NIEMAND DIE HEM AANROEPT.
ER IS NIEMAND DIE GOED DOET.
Wij kunnen alleen nog wat “LAWAAI” maken.
Vloeken knerpen door de lucht.
Kanonnen bulderen.
Treinen denderen.
Motoren brullen.
Vliegtuigen gieren.
De wereld is vol lawaai. Er is NIETS voor God bij.
Voor Hem de stank en de ondank.
Lezer, gelooft u dit?
In alle helse beweging is lawaai. Voor de Heere is er niets meer bij. In dat opzicht is de hele
wereld dood. MORSDOOD.
U denkt misschien: Maar ik?
De Heere sprak van Israël: “Uw nieuwe maanden en gezette hoogtijden haat Mijn ziel, zij zijn
Mij tot een last, Ik ben moede geworden die te dragen”.
“En als gij Uw handen uitbreidt, verberg Ik Mijn ogen voor u; ook wanneer gij het gebed
vermenigvuldigt hoor ik niet. Want uwe handen zijn vol bloed”.
De vergelijking van de wereld met een kerkhof is nog te mooi. Het is NOG erger. Het kerkhof
brengt geen lawaai meer voort, nog goed, nog kwaad. Met de mensen is het erger. Zij lasteren
God vanwege de plagen.
Daar bevond zich nu het kleine kuddeke van de Heere Jezus te Jeruzalem. De opdracht luidde:
“Gaat dan heen in de gehele wereld, predikt het Evangelie aan alle creaturen”. KAN DAT? Heeft
dat wel zin? Waar halen ze de moed en het geluid vandaan? Jezus had nog meer gezegd: “Blijft
gij in de stad Jeruzalem, totdat gij zult aangedaan zijn met KRACHT UIT DE HOOGTE.
O nee, wij kunnen niet. Wij hebben niet. Wij zijn zeer bang. De wereld is hard, doof en blind.
Moeten dan de oor en ooggetuigen van de Lijdende en Verhoogde Knecht des Heeren binnen
blijven? Toch niet, De Hemel. Er geschiedde haastig uit de Hemel. De verhoogde Koning aan de
rechterhand van de majesteit Gods heeft haast. Hij is tot hulp gereed. Er komt GELUID van de
HEMEL. Alle HULP en HEIL komt van de HEMEL. Het HEIL in de AANVANG, VOORTGANG en
VOLMAKING komt van BOVEN. De NAAM des Heeren zij gelooft. Hijzelf heeft met sprekende
tekenen Zijn Geest uitgestort. Tekenen die ons Zijn grote werken prediken. GELUID van de
HEMEL. De HEILIGE GEEST zal voor het geluid zorgen. Hij zal het uit CHRISTUS nemen en het
ellendige zondaren verkondigen. De HEILIGE GEEST zal CHRISTUS verheerlijken.

Alle Aktie van de eerste Adam is duivels. De Heere zal voor het GELUID zorgen. Welk GELUID?
Dit GELUID: “Dit een getrouw Woord en aller aanneming waardig, dat Christus Jezus in de
wereld gekomen is om zondaren zalig te maken, vanwelke ik de voornaamste ben”. Niet wij maar
Hij heeft de verkondiging ter hand genomen. De Geest zal de boodschap van ontferming doen
weerklinken, ondanks al ons lawaai. De Geest zal doen stamelen met en door het WOORD: “Wat
zullen wij doen, mannen broeder?”
Alle geweld en lawaai van beneden en van het vlees is geoordeeld. Daarin is slechts afbraak,
verwarring en vervloeking. Maar Gode zij dank. Hij heeft van Zich laten horen.
“ER GESCHIEDDE HAASTIG UIT DE HEMEL EEN GELUID”.
Het GELUID geleek op een geweldig gedreven wind. Het WAS geen wind, maar het GELEEK erop.
In het paradijs hoorde de mens de stem van de Heere God aan de wind des daags. Dat hebben wij
verloren. Het Adams- heeft geen RECHTE Gods kennis uit de natuur. De oren om dat lied te
horen hebben we verloren. MEER dan de wind des daags is hier. De duur verworven Geest komt
onwederstandelijk wonen en werken. Hij is meer dan een GEWELDIGE GEDREVEN wind. Hij
blaast in GODSKRACHT alle hoogten omver. Hij blaast waarheen Hij wil. Tegen Zijn blazen is
niets bestand. De blazer van dreiging en moord moet het verliezen van het geblaas van de Geest
van Christus. Het is de Geest des Raads en der Sterkte. Hij blaast een pad door woeste baren en
brede stromen. Niet door tastbare kracht en geweld, maar door de eeuwige macht der genade
maakt hij vlakke velden.
U kunt geen ijzer met handen breken?
U kunt geen schaamrood tevoorschijn halen?
U kunt geen onbuigzaam hart doen buigen?
U weet gaan raad met die jongen of dat meisje?
U weet geen raad met uzelf?
Harder dan steen?
Kouder dan ijs?
KOM SCHEPPER, GEEST, BEZOEK UW KERK. Gij zult toch niet wijken voor alle boze geesten?
“Ontwaak Noordenwind, en kom, gij Zuidenwind; doorwaai mijn hof, dat zijn specerijen uitvloeien,
o, dat mijn Liefste tot Zijn hof kwame en aten zijn edele vruchten”.
Dit GELUID vervulde het gehele huis waar zij zaten. In alle hoeken en gaten drong het door.
Waar ze ook zaten in dat huis, overal werd het gehoord.
Dit is een wonderlijke troost voor alle huisbewoners. In de hoek of in de kelder, op de grond of
op de zolder. THOMAS of PETRUS, allen worden ze door dat GELUID aangesproken. Moedeloze
en krachteloze Hij zegt: “Ik zal raad geven, Mijn oog zal op u zijn”.
Daar zegt iemand: Maar ik ben buiten, ik leef buitenshuis. O, maar het huis is te klein. Straks
blaast de wind de deur open. Dan zult ge de boodschap mogen horen van Hem, Die uit de doden is
OPGESTAAN.
“En van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur, en het zat op een iegelijk van hen”.
Johannes de Doper sprak: “Die na Mij komt, Die zal u met de Heilige Geest en met vuur dopen.
Het zijn tongen van vuur boven de hoofden van de discipelen. Zij worden aangedaan met Kracht
uit de hoogte. De vurige tongen zijn een beeld van de werking van de Heilige Geest. Bij de

discipelen is geen vermogen om het Evangelie van het Koninkrijk te verkondigen. Nu ontvangen zij
een tong van vuur. De Geest van Christus zal hen in alle waarheid leiden. Het eeuwig blijvende
Woord zal in betoning des Geestes en in kracht werkzaam zijn. Het Woord zal branden van
EEUWIGE liefde en GENADE.
Het zal alle op en tegenstand verteren.
Het zal ijskoude harten doen smelten.
Het zal het snode van het kostelijke scheiden.
Het zal de vertroostingen vermenigvuldigen.
Het zal de duistere spelonken verlichten.
Het zal de tong der stamelende doen spreken.
Het zal de stommen doen juichen.
Het zal de harden zacht maken in liefde-vuur.
Het zal de onbuigzame verbreken.
Het zal de zwakken sterken.
Het zal de sterken zwak maken.
Het sprekende woord van vuur zal hoogmoed en eigen waan eten, zoals het vuur de stoppelen eet.
Het zal hopelozen vervrijmoedigen in het betuigen: “Op Uw Woord heb ik gehoopt”. Onze God is
een verterend vuur. In de kerk en daarbuiten. Ten leven en ten dode.
Onze geest kan ons geen genade leren. Onze geest kan ons geen uitzicht geven.
“Maar zovelen als er door de Geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods. Want gij hebt
niet ontvangen de geest der dienstbaarheid wederom tot vreze, maar gij hebt ontvangen de
Geest der aanneming tot kinderen, door welken wij roepen: ABBA, VADER. Die Geest betuigt met
onze geest dat wij kinderen Gods zijn; en indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen,
erfgenamen Gods en mede-erfgenamen van Christus; zo wij anders met Hem lijden, opdat wij ook
met Hem verheerlijkt worden”. (Romeinen 8)
Die Geest maakt onze duisternis openbaar.
Die Geest verklaart door het Woord de Enige Weg der zaligheid.
Het Koninkrijk is niet gelegen in woorden, maar in kracht. De Heere verheerlijke Zijn kracht in al
onze zwakheid.
Zonen en dochteren zullen profeteren.
Ouden zullen dromen dromen.
Jongelingen zullen gezichten zien.
De Geest van Christus wonen rijkelijk in onze harten.
Dan vloeit mijn mond steeds over van Uw eer,
Gelijk een bron zich uitstort op de velden;
Wanneer ik door Uw Geest Uw wetten leer,
Dan zal mijn tong Uw redenen vermelden;
Laat mij van ’t spoor in Uw geboon vervat,
Niet dwalen, Heer,’ laat mij niet hulp’loos varen Psalm 119
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