
"Ik zal in het midden van u doen overblijven een ellen-
dig en arm volk; die zullen op den Naam des Heeren
betrouwen. "

in de Naam des Heeren een "wee" uitspreekt over hen en
hun land en volk.
Zefanja, hij weet en ziet: Het vonnis des Heeren is over Juda
geveld, het oordeel Gods is nabij gekomen - straks zal Juda
in ballingschap aan de stromen van Babel zuchten, wenen
en klagen. Doch, hoewel deze man dit alles weet, toch leeft
in zijn hart de hope der toekomst. En waar hij zoëven nog de
dag der wrake aankondigt, daar wordt hij, zoals het
negende vers van ons teksthoofdstuk doet zien, de heils-
profeet voor wiens oog het heil der nieuwe bedeling in al
haar heerlijkheid zich komt te ontrollen. Ja, die wonderlijke
God, Die in Christus zo rijk is in barmhartigheden, neemt
Zelf het woord. Hij belooft tot de volkeren een reine spraak
- zeker de verkondiging des Evangelies - te wenden. En dan
zal Israëls overblijfsel met de uitverkorenen der heidenen,
van het einde der aarde, tot een volk verenigd, de Heere
dienen met eenparige schouder. En dan zullen de vijanden
van God en Zijn volk niet zo'n groot woord meer hebben.
Maar ook Gods volk zal zich dan niet meer verhovaardigen.
De Heere zal zorgen, dat zij tot verhovaardiging geen
oorzaak bij zichzelf zullen hebben, want: DAT OVER-
BLIJFSEL DES HEEREN, het zal een ellendig en arm
volk zijn, dat alleen in de Heere zijn sterkte zal hebben.
't Klinkt toch vreemd: Ellendig en arm zal dat overblijfsel
zijn. Hier is toch geen sprake van dat naam-christendom,
van die schijnvromen, van die lauwe Laodicensen, van die
mensen, die met hun geroep "Wij gereformeerden, wij
Calvinisten" de wereld in rep en roer brachten. Nee, hier is
sprake van de ware christenen, die al hun welvaart en
zaligheid verwachten van Hem, Die hen kocht met Zijn
dierbaar bloed en uit alle geweld des duivels verloste en
verzegelde door de Heilige Geest. Ellendig en arm! Hoe nu?
En van dat volk zingt de profetendichter: "Welgelu~zalig is
het volk, wiens God de Heere is; het volk, dat Hij Zich ten
erve verkoren heeft" en wederom: "Welgelukzalig is het
volk" dat het geklank kent. 0 Heere, zij zullen in het licht
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Het profetische boek van Zefanja, de tijdgenoot van
Jeremia, is wel klein van omvang, maar nochtans rijk van
inhoud en, zowel voor het Israël van de nieuwe dag, als voor
dat van de oude dag, vol diepe betekenis. Daarin toch klinkt
ons tegen een toon van scherpe bestraffing en van
ontzaglijke dreiging, maar ook van blijde verwachting.
Zefanja profeteerde in de dagen van de vrome koning Josia,
die in de vreze en de kracht des Heeren de altaren der
afgoden verbrak en de dienst van Israëls Jehova weer in ere
herstelde. 11 Kon. 22.
Toch, in weerwil van deze reformatie, ontdekte Zefanja,
door de Geest des Heeren voorgelicht, dat het bij de meeste
van het volk een godsdienst van dode vormen was.
En vergelijk nu onze dagen eens met die, waarin Zefanja
leefde. Wat een treffende overeenkomst! Grote woorden,
grote kerken, grote leraars, grote godzaligen; maar let wel:
de kracht, de ware kinderlijke Godsvreze, wat wordt die
weinig gevonden! Wat al huichelarij, dode kerkvormen en
kerkvromen, wat dode belijders en wat weinig belevers!
Waar toch vindt men het arme volk van God, dat volk, dat
in waarheid God vreest?
Nu, zo was het ook in Zefanja's dagen. Vandaar ook zijn
scherpe en harde woorden tegen de vorsten en de rechters,
tegen de trouweloze profeten en priesters. Vandaar, dat hij



Vws aanschijns wandelen!"
Ellendig en arm? En dat overblijfsel is dat overblijfsel naar
de verkiezing van Gods genade ten eeuwigen leven' tot
eeuwige glorie, onberouwelijk verordineerd door Hem' Die
. .. 'm ZIJn beloften nooit faalt!
Ellendig en arm? En het bezit in Christus Jezus alle schatten
van wijsheid en kennis, van gerechtigheid en heiligheid, van
zaligheid en heerlijkheid en ere en alle beloften des
tegenwoordigen- en toekomenden levens.
Ellendig en arm? En dat overblijfsel is gegraveerd in de
handpalmen van Hem, Die Zich noemt: Ik-zal-zijn, Die-Ik-
zijn-zal!
Dat overblijfsel, boven de sterren in de troonzaal, bejubelen
de engelen vanwege hun behoudenis, de hemelgeesten
worden nachten dag tot hun dienst uitgezonden.
Dat overblijfsel kan zijn geluk niet beschrijven, zijn
voorrecht niet naar waarde waarderen, noch vermelden.
Daartoe heeft het een zalige eeuwigheid van node. En die
zalige eeuwigheid wacht en wenkt reeds.
En toch, Zefanja noemt dat volk en nog wel op Gods bevel:
Ellendig en arm.
't Klinkt vreemd, dat woord van Zefanja. Evenwel, het is
een gans getrouw beeld van Gods overblijfsel, dat we in
o?ze tekst getekend vinden. Zij zijn "ellendigen", de ware
kinderen Gods. Ellendig komt af van "uitlandig". En zo ras
a~~we "van boven geboren" worden door de Heilige Geest,
ZIJn we burgers daarboven, maar "vreemdelingen hier
beneden," dan zijn we hier beneden "uitlanders ". Nu is het
niet aangenaam om als een uitlander in een onherbergzaam
buitenland te moeten vertoeven. Wanneer men vermogend
is, dan verdraagt men u nog wel om uw geld. Maar een
vreemdeling en dan "arme", een niets bezitter te zijn, dat is
erg. En als men dan bemerkt, dat ge een andere God liefhebt
en naar de wetten van een Koning leeft, Die door de
inwoners gehaat wordt, dan mag het een wonder genoemd
worden, als men u niet over de grenzen brengt.

Een gans getrouw beeld is het, dat Zefanja, nee, dat de
Heilige Geest in onze tekst tekent van het overblijfsel naar
de verkiezing der genade Gods.
Wij-zijn-arm. Niet aan Gods zijde. De verheerlijkte
Christus zegt van ons: Ik weet uw armoede (doch gij zijt
rijk) Openb. 2 : 9.
Ja, wij zijn arm, de Heere weet het, al willen wij het soms zelf
niet weten, al stellen wij ons als vermogende mensen aan.
Toch zijn wij inwendig arm en ellendig. Wij zijn
vreemdelingen in een vreemd land. En nu zijn er wel die
doen, alsof Gods kinderen in andere landen wel
vreemdelingen zijn, maar hier in ons eigen land niet. Maar
dat is verkeerd. Ook hier zijn Gods kinderen uitlanders en
zullen gehaat en gesmaad worden om des Heeren wil, zodat
het een wonder is, dat men ook ons niet brengt over de
grenzen van dit ondermaanse leven.
Over de in- en uitwendige ellendigheid en armoede van het
overblijfsel des Heeren, zou een dik boek te schrijven zijn,
dat willen we nu niet doen, veel liever schrijven we nog een
woordje over: Het betrouwen, dat hun voorrecht is: "Zij
zullen op de Naam des Heeren betrouwen."
Elk mens heeft een voorwerp, waarop hij zijn betrouwen
stelt. De rijke op zijn vermogen, de farizeeër op zijn
deugden, de kerkvrome op een schone belijdenis, enz., enz.
Van Gods overblijfsel wordt gezegd: "Zij zullen op de Naam
des Heeren betrouwen."
De Naam des Heeren, dat is de Heere Zelf, het volzalige
Wezen, met al Zijn deugden. Op welke vaste grond rust dan
hun betrouwen? De Naam des Heeren is waarlijk een sterke
Toren, de rechtvaardige zal daarheen lopen en in een hoog
vertrek gesteld worden, Spr. 18 : 10. En, die op de Heere
vertrouwt, heeft zeker op geen zand gebouwd. Immers, Hij
is de Almachtige, Wijze, Genadige en Getrouwe!
Zij vertrouwen, dat Hij Zijn overblijfsel van alle
lichamelijke en geestelijke zegeningen, bij hun leven en in
hun sterven en tot in eeuwigheid rijkelijk zal voorzien. Zij



leggen hun weg en hun lot in Zijn hand. Zij geloven, dat Hij
hen zal beschermen en als het nodig is, zal verdedigen, zodat
er geen haar van hun hoofd zal gekrenkt worden zonder
Zijn wil. Op de Naam des Heeren betrouwen, dat is: niet te
tellen, te rekenen en te meten en in de kas te zien, maar God
op Zijn Woord te geloven, dus ook niet zorgeloos te zijn!
Dat nu is geen vrucht van eigen akker. Want ook dat
overblijfsel wil vaak leunen op rietstaven, doch de Heere
slaat die weg en geeft hun op Hem te betrouwen. "Zij zullen"
zegt Hij en Hij geeft wat Hij gebiedt. Daarom is hun
betrouwen niet altijd even sterk. Wij vertrouwen op Hem,
wanneer Hij het ons geeft en voor zover Hij het ons geeft.
Toch wordt dat betrouwen aan Gods overblijfsel nooit
geheel ontnomen. Op God vertrouwen, dat is een geloofs-
oefening, een strijd tussen Hem en eigen kracht, wijsheid,
vermogen, enz. Die strijd begint bij de wedergeboorte en
wordt in ons sterven bekroond met een heerlijke
overwinning, door Hem alleen, om het eeuwig welbehagen.
Dat overblijfsel des Heeren, wij vinden het in Zefanja's
woord: blijvend gewaarborgd. Dat overblijfsel was er altijd,
zij waren in de hut van Adam, in de ark van Noach, in de
Arabische woestijn, enz. En zij zullen er blijven. Dat is ons
gewaarborgd in Gods deugden, verkiezing, verbond en in
het bloed van Golgotha. Gods Woord en sacramenten
zeggen en verzegelen het en wij vinden het bevestigd in en
door het inwonen des Heiligen Geestes in onze harten.
Ze zijn er en zij blijven er tot 's werelds einde. En niet
opgesloten in een klooster, of op een hoopje samenge-
drongen, maar: "In het midden," tussen de vijanden. Men
kan ze vinden tussen de atheïsten en communisten, zowel in
het buitenland als in ons eigen bevoorrecht vaderland. Men
vindt ze in de stulpjes der armen en ook nog wel in de
paleizen der rijken, onder de soldaten en tussen de burgers,
te land en ter zee, in de regering des lands, van het gewest en
der gemeente. Overal zijn ze in het midden, overal "dringen
ze in"; nee! niet "indringen", maar overal worden zij door

God geplaatst om van Hem te getuigen en om Zijn getuigen
te zijn.
Behoort gij ook tot dat arm en ellendig overblijfsel des
Heeren? Vergist u hier niet, want het geldt voor de
eeuwigheid. 0, zo velen zijn er als die van Laodicea, menen
rijk en verrijkt te zijn en weten niet, dat zij ellendig, arm en
naakt zijn. Zo velen houden zich arm, hebben de mond vol
over hun ellende en armoede, maar zijn het niet. Mochten
dezulken de raad van de verheerlijkte Christus door genade
nog leren volgen. Openbaring 3: 17. Bedenkt, dat de Heere
de armen met goederen vervult, maar rijken ledig wegzendt
en straks weg zal zenden, in het verderf. Gelukkig degenen,
die aan hun ellende en armoede zijn ontdekt. Nee, niet uw
ellende en armoede, maar uw rijkdom is oorzaak, dat ge nog
niet geraakt zijt.
Bidt om ontledigende genade. Straks vervult de Heere al uw
ledigheid met Zijn schatten en gaven; met Zijn duurachtig
goed en gerechtigheid.
Volk des Heeren: Ellendig en arm werd gij, toen Gods Geest
u weder baarde en bekeerde, arm en ellendig zijt ge nog en
zult ge blijven tot uw dood toe. Zo wil God het! Toch zult gij
nooit iets tekort komen. Immers, in Christus zijt ge
onnoembaar rijk. En uit Zijn volheid ontvangen wij, in
leven en sterven, ook genade voor genade. Genade voor en
genade na. Alleen een biddend leven zij u aanbevolen en
worde ons uit genade gegeven, want:

Al wat u ontbreekt,
Schenkt Ik, zo gij 't smeekt.
Mild en overvloedig.


