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Oefeningen.
Plichten voor Gods volk tijdens oordelen.

“En gelijk de dagen van Noach waren, alzo zal ook zijn de toekomst van de Zoon
des mensen. Want gelijk zij waren in de dagen voor de zondvloed, etende en
drinkende, trouwende en ten huwelijk uitgevende, tot de dag toe in welke
Noach in de ark ging; En bekenden het niet, totdat de zondvloed kwam en hen
allen wegnam: alzo zal ook zijn de toekomst van de Zoon des mensen. Alsdan
zullen er twee op de akker zijn, de een zal aangenomen en de ander zal verlaten
worden. Er zullen twee vrouwen malen in de molen, de ene zal aangenomen en
de andere zal verlaten worden.” (Mattheüs 24 : 37-41)
Volk van God, een groot werk ligt er thans op uw hand. En mocht u er indruk
van hebben. Namelijk, u hebt hiervoor nodig een Noachs gestalte in het
midden van de oordelen.
1. Dus met Noach de bedreiging van God recht te geloven. Onder een krom en
verdraaid geslacht de Heere te belijden en zich te gedragen als een die
vooruitziet en het vaste profetische Woord voor zich heeft.
2. Ook om met Noach en Lot uw ziel te kwellen over de zonde en de
hoogmoed, en dus onder de zuchters en getekenden zijn van Ezechiël 9.
3. Met Noach de Heere te verwachten in de weg van Zijn gerichten, namelijk in
het oog houden dat uit de puinhopen de stad nog eens herbouwd mocht
worden.
4. Met Noach zolang een pilaar te zijn door woord en wandel als het kan. Hij
hield het uit tot de zondvloed kwam, die hen allen wegnam. Voornamelijk,
vrienden, ook met zijn wandel te stichten. Woorden kunnen het niet doen,
want de woorden en redeneringskrachten van anderen zijn daarentegen te
sterk geworden. Als het nu nog iets zal doen, moet iemands voorbeeld en
wandel het door genade doen. Ja, de oprechtheid in zijn handel en verkering
met mensen, die kunnen stichten. Noach was een oprecht man in zijn geslacht.
5. Met Noach het oprecht aan de zijde van God te houden. Er valle af, wie wil.
De Heere was die goede man tot een fontein. Daarom, de natuurlijke mensen

mogen zeggen wat zij willen, en de spotters spotten wat zij willen, en de
verdorven wijsgeren redeneren wat zij kunnen. Maar zoekt u de Heere getrouw
te blijven, opdat u met de stroom niet mocht worden weggevoerd. Sta er toch
naar om, met de rug naar de wereld, voor God, Zijn zaak, Zijn waarheid en volk
te staan, en uw klederen onbesmet te bewaren van de wereld.
6. Eindelijk hebt u nodig om met Noach in uw rust, of in uw ark, of in uw
binnenkamer in een ingekeerde gestalte te gaan zitten waarin u God vindt en
waarin het zo veilig is. Zoek dicht bij de Heere en bij uw hart te blijven. Dat Zijn
vrees een gedurige wacht houde over uw hart, opdat, als het oordeel zich
daarheen zal wentelen als wateren, u het ook stil mag navolgen. En dat u als
het komt, de Heere verhogen en berusten mag in de uitvoer van Zijn eeuwige
raad.
Tenslotte nog dit tot uw besturing en opwekking:
1. Uw bekwaamheid tot dit alles zal eeuwige, vrije genade moeten zijn. U weet
wel dat het niet bij de man is dat hij zijn weg richt. Ja, dat uw sterkte in uw
armoede, in uw afdrijven van eigen gerechtigheid en kracht bestaat, en dat u
dan door de genade des geloofs vatbaar wordt om alles als een behoeftige,
blinde, onwijze, radeloze, onmachtige, ja als een gedurige verderver uit Jezus’
volheid te ontvangen.
2. Eindelijk en ten laatste, weet toch dat u eeuwige vrede zult hebben, wat er
ook moge komen over de aarde. Al kwam u er mee om! Maar wij lezen in 2
Petr. 2:9 dat de Heere de godzaligen uit zulke verzoekingen weet te verlossen.
En vrienden, dat is dan tot andere heerlijke en goede doeleinden Gods voor Zijn
Kerk. U zult de Heere aan uw zijde hebben, en daarom, houdt toch het naderen
van die dag des Heeren in het oog. Het kon wel zijn dat Hij nabij en zeer
haastende was. Ik eindig met Jezus’ woord uit Openb. 16:12: “Ziet, Ik kom als
een dief. Zalig is hij, die waakt en zijn klederen bewaart, opdat hij niet naakt
wandele, en men zijn schaamte niet zie.” De Heere lere en geve het ons, in en
door Zijn Zoon, Dien Hij Zich gesterkt heeft!
Amen.

