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Licht op de dag van de Here

15. De verheerlijking van Gods naam
Naast het in artikel 14 genoemde, is er nog een ander verband tussen de ver-
lossing van Israël in de eindtijd en die door de uittocht uit Egypte. En die is te
zien in het uiteindelijke doel daarvan. In Jesaja 65:18,19 zagen we al eerder
dat God het oog van Israël richt op wat volgt op hun benauwdheid en verlos-
sing: “Maar u zult u verblijden en juichen voor eeuwig over wat Ik schep, want
zie, Ik schep Jeruzalem tot jubel en zijn volk tot blijdschap. En Ik zal juichen
over Jeruzalem en Mij verblijden over mijn volk.” De vreugde over hun verlos-
sing en dus voortbestaan, leidt tot verheerlijking van Gods naam. De naam die
zegt wat God is en wil zijn voor Zijn volk. De naam die betrouwbaar is omdat
Hij doet wat Hij gesproken heeft. Alles wat gebeurd is, ook in die laatste vre-
selijke strijd, heeft God vooraf bekendgemaakt aan dit volk. Jesaja was door
God geroepen om vooraf het evangelie bekend te maken. Hij sprak als de Pro-
feet die zou komen in de naam van de HERE, dat hij was gezonden “om uit te
roepen het jaar van het welbehagen van de HERE en de dag van wraak van onze
God; om alle treurenden te troosten, om over de treurenden van Sion te be-
schikken, dat men hun geve hoofdsieraad in plaats van as, vreugdeolie in
plaats van rouw, een lofgewaad in plaats van een kwijnende geest. En men zal
hen noemen: Terebinten van de gerechtigheid, een planting van de HERE, tot
zijn verheerlijking” (Jes 61:1-3). En dit samengaan van verlossing tot verheer-
lijking van God zien we telkens weer in de Schrift. Bij de Schelfzee zegt God:
“Ik zal Mij verheerlijken aan Farao en aan zijn gehele legermacht ... En de
Egyptenaren zullen weten, dat Ik de HERE ben, doordat Ik Mij verheerlijken zal
aan Farao, aan zijn wagens en aan zijn ruiters” (Ex 14:18). Deed God dit om-
dat Hij ‘beroemd’ wilde zijn? Ging het niet hierom dat Hij wilde dat de andere
volken Hem zouden kennen als de enige en almachtige God, zodat ze Hem zou-
den vrezen en Zijn volk met rust zouden laten? En dat zij in die rust die zij
zouden hebben, door hun leven in Gods dienst die volken zouden kunnen leren
hun God te dienen, zodat ook zij Zijn heil zouden kunnen ontvangen? Die ver-
kondiging ging al uit van de woorden in het danklied dat zij zongen aan de oe-
ver van de Schelfzee: “Wie is als u, onder de goden, HERE, wie is als U, heerlijk
in heiligheid, vreselijk in roemrijke daden, wonderbaar in uw doen?” (Ex
15:11). Uit de gedeelten over de grote strijd die we nu al vaak onder ogen
hebben gehad spreekt hetzelfde. In Jesaja 66: “(de tijd) komt om alle volken
en talen te vergaderen: zij zullen komen en mijn heerlijkheid zien”; en de
weinigen die van die volken in leven blijven na Gods gericht in het land Israël
zullen door Christus naar hun landen worden gestuurd “opdat zij mijn heerlijk-
heid onder de volken verkondigen”; wat ertoe zal leiden dat alle Israëlieten
die nog onder hen wonen naar het land van hun vaderen zullen worden ge-
bracht (Jes 66:18-20; zie ook 60:4, 8 en 9). Tot ‘Gog’ moet Ezechiël zeggen:
“In toekomende dagen zal het geschieden, dat Ik u doe optrekken tegen mijn
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vanuit de Bijbel en het Nieuws

land, opdat de volken Mij leren kennen, wanneer Ik Mij voor hun ogen, o Gog,
de Heilige betonen zal” (38:16; zie ook vs 23 en 39:27). Het zenden van de
overlevenden zien we mogelijk hier ook weer terug: “Zo zal Ik mijn heerlijk-
heid onder de volken brengen, en zullen alle volken het gericht zien dat Ik vol-
trokken heb, en de hand die Ik op hen gelegd heb.” Maar het gaat verder dan
dat: “Het huis van Israël zal weten, dat Ik de HERE hun God ben, van die dag af
en voortaan. En de volken zullen weten, dat het huis van Israël om zijn onge-
rechtigheid in ballingschap is gegaan; omdat zij Mij ontrouw geworden waren,
had Ik mijn aangezicht voor hen verborgen en hen overgegeven in de hand van
hun tegenstanders, zodat zij allen door het zwaard vielen” (Ezech 39:21-23).

Israël zal voortaan God, de HERE, dienen. De Messias zal over hen regeren, sa-
men met zijn engelen en zijn tot eeuwige en volmaakte mensen veranderde
volgelingen. Israël zal, als Gods eerstgeboren zoon, ongekende zegeningen
ontvangen. Maar wat zal dit voor resultaat buiten Israël hebben? Op verschil-
lende plaatsen zien we dat de volken zullen moeten leren God te dienen. Ze
zullen gezegend worden als ze Christus en zijn medewerkers gehoorzamen.
Jesaja spreekt over de tijd dat Gods heerlijkheid zetelt in Jeruzalem: “Volken
zullen opgaan naar uw licht en koningen naar uw stralende opgang” (60:3);
“De zonen van uw verdrukkers zullen deemoedig tot u komen, aan uw voeten
zullen al uw versmaders zich neerwerpen en zij zullen u noemen: De stad van
de HERE, het Sion van de Heilige van Israël. Terwijl u eertijds verlaten was en
gehaat, zodat niemand door u heentrok, zal Ik u stellen tot een eeuwige praal,
tot een vreugde voor geslacht op geslacht.” Dat zal Israël nog duidelijker laten
zien “dat Ik, de HERE, uw Redder ben en uw Verlosser, de Machtige van Ja-
kob” (60:14-16). In Zacharia zien we “Allen, die zijn overgebleven van alle
volken, die tegen Jeruzalem zijn opgerukt, van jaar tot jaar heentrekken om
zich neer te buigen voor de Koning, de HERE van de heerscharen, en het Loof-
huttenfeest te vieren” (14:16).

Zal dit gemeend van hen zijn? Van velen ongetwijfeld wel. Maar zoals altijd
zijn er mensen die net doen alsof ze Christus dienen. In Psalm 66 wordt gezegd
dat mensen God, uit angst voor de gevolgen als zij Hem niet verheerlijken,
Hem veinzend hulde brengen (Ps 66:1b-3). En zoals nu het geval is zijn er ook
dan die Christus niet willen gehoorzamen. Zij zullen daarvoor gestraft worden,
en niet delen in de zegeningen die de gehoorzamen ontvangen (zie Jes 60:12,
Zach 14:17-19). Ook zal strengheid nodig zijn, gezien wat in Psalm 2 wordt
gezegd over de houding tegenover Christus, met de aanbeveling: “Dien de HERE

met vreze en verheug u met beving. Kus de zoon, opdat hij niet toorne en u
onderweg niet te gronde gaat, want zeer licht ontbrandt zijn toorn. Welzalig
allen die bij Hem schuilen” (Ps 2:11,12). Alle reden dus om dit nu al te doen,
zodat wij niet behoren tot degenen die straks Gods toorn ervaren, maar in de
heerlijkheid van Christus mogen delen. (Slot) J.K.D.


