Het onmisbare werk van de Heilige Geest
Schriftgedeelte: Zacharía 4.
1
En de Engel Die met mij sprak, kwam weder;
en Hij wekte mij op, gelijk een man die van zijn
slaap opgewekt wordt.
2
En Hij zeide tot mij: Wat ziet gij? En ik zeide:
Ik zie, en zie, een geheel gouden kandelaar, en een
oliekruikje boven deszelfs hoofd, en zijn zeven lampen daarop; die lampen hadden zeven en zeven
pijpen, dewelke boven zijn hoofd waren;
3
En twee olijfbomen daarnevens, een ter
rechterzijde van het oliekruikje, en een tot deszelfs
linkerzijde.
4
En ik antwoordde en zeide tot den Engel Die
met mij sprak, zeggende: Mijn Heere, wat zijn deze
dingen?
5
Toen antwoordde de Engel Die met mij
sprak, en zeide tot mij: Weet gij niet wat deze dingen zijn? En ik zeide: Neen, mijn Heere.
6
Toen antwoordde Hij en sprak tot mij, zeggende: Dit is het woord des HEEREN tot Zerubbábel,
zeggende: Niet door kracht, noch door geweld,
maar door Mijn Geest zal het geschieden, zegt de
HEERE der heirscharen.
7
Wie zijt gij, o grote berg? Voor het aangezicht van Zerubbábel zult gij worden tot een vlak
veld; want hij zal den hoofdsteen voortbrengen met
toeroepingen: Genade, genade zij denzelven.

8
Het woord des HEEREN geschiedde verder
tot mij, zeggende:
9
De handen van Zerubbábel hebben dit huis
gegrondvest, zijn handen zullen het ook voleinden;
opdat gij weet dat de HEERE der heirscharen Mij tot
ulieden gezonden heeft.
10
Want wie veracht den dag der kleine dingen?
Daar zich toch die zeven verblijden zullen, als zij het
tinnen gewicht zullen zien in de hand van Zerubbábel; dat zijn de ogen des HEEREN, die het ganse
land doortrekken.
11
Voorts antwoordde ik en zeide tot Hem: Wat
zijn die twee olijfbomen ter rechterzijde des kandelaars en aan zijn linkerzijde?
12
En andermaal antwoordende, zo zeide ik tot
Hem: Wat zijn die twee takjes der olijfbomen, welke
in de twee gouden kruiken zijn, die goud van zich
gieten?
13
En Hij sprak tot mij, zeggende: Weet gij niet
wat deze zijn? En ik zeide: Neen, mijn Heere.
14
Toen zeide Hij: Deze zijn de twee olietakken,
welke voor den Heere der ganse aarde staan.

Ter gelegenheid van onze gedenkdag1 zijn we samengekomen om te danken voor alle zegeningen van de Heere gedurende het afgelopen jaar, en om te bidden voor Zijn zegen in onze
huizen, ons leven, onze gezinnen, onze omstandigheden en boven alles dat de genade van
God onder ons mag regeren, hier in Gods kerk. Moge er die gemeenschappelijke geest des
gebeds zijn, en als een van de broeders bidt, moge u dan in uw bank met hem meebidden.
Luister niet alleen, bid met hen mee, zoals we ervan zingen:
Terwijl er één bidt met smekingen,
Mag ieder van ons mee worstelen.
Bid met hen mee.
Het geheim van dit alles ligt in dit ene vers: Niet door kracht, noch door geweld, maar door
Mijn Geest zal het geschieden, zegt de HEERE der heirscharen. Zonder het werk van de Heilige Geest, kan er geen echte zegen, geen echt profijt zijn. De prediking is afhankelijk van het
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werk van de Heilige Geest. Uw horen is afhankelijk van de Heilige Geest. Onze begeerte dat
zondaren wedergeboren mogen worden, door genade geroepen mogen worden, is het werk
van de Heilige Geest. De zoete vrijheid van het Evangelie, de zoete verzekering, het vinden
van de Zaligmaker, het is het werk van de Heilige Geest. Als Gods volk onderwezen wordt,
hun zielen gevoed worden, is dat het werk van de Heilige Geest. Nu, geloven wij dat? Geloven wij dat we niets kunnen? Geloven we dat de Heilige Geest het kan? Geloven we dat Hij
almachtig is? Geloven we in het gebed? Geloven wij dat Hij onze gebeden vanavond verhoren zal?
Niet door kracht, noch door geweld, maar door Mijn Geest zal het geschieden, zegt de HEERE
der heirscharen. Het onderwerp in dit hoofdstuk is vanzelfsprekend het bouwen van de tempel te Jeruzalem, de moeilijkheden op de weg, de problemen, de tegenstand, het voortgaan
van het werk en de reden waarom. Dus dat is het waarom wij vanavond in werkelijkheid
bidden. Het fundament is gelegd. Het kan nooit opnieuw gelegd worden. Want niemand kan
een ander fundament leggen dan hetgeen gelegd is, hetwelk is Jezus Christus. De levende
stenen die uitgehouwen worden uit de steengroeve der natuur2 in de nieuwe geboorte; we
bidden dat dit mag plaatsvinden. Deze levende stenen bewerkt, gevormd en pasklaar te maken; we bidden om dát werk van de Heilige Geest in de “Bethel” kerk. Vervolgens het trekken, het aanlokken van deze stenen naar het fundament, de zoete bekoring, de trekking; dat
is het werk van de Heilige Geest. We bidden erom. En dan het bouwen op de steenrots, die
zoete verzekering van de Evangelische vrijheid; dat is het werk van de Heilige Geest.
Niet door kracht, noch door geweld, maar door Mijn Geest zal het geschieden, zegt de HEERE
der heirscharen. Er waren moeilijkheden en problemen op de weg en al die tegenstand leek
op een grote en machtige berg. Zerubbábel had veel om hem te ontmoedigen. Wie zijt gij, o
grote berg? Voor het aangezicht van Zerubbábel zult gij worden tot een vlak veld. Er zijn al
die bergen op de weg, bergen op de weg van Gods werk: Satan probeert tussenbeide te komen, de hardheid van onze harten van nature, ons ongeloof, onze blindheid. Deze bergen
zijn groter dan Zerubbábel letterlijk ooit gehad heeft. Wie zijt gij, o grote berg? Voor het
aangezicht van Zerubbábel zult gij worden tot een vlak veld.
Niet door kracht, noch door geweld, maar door Mijn Geest zal het geschieden, zegt de HEERE
der heirscharen. Het lijkt alsof het werk tot stilstand gekomen is, er gebeurde niet veel. We
hebben ook zulke tijden; tijden van zegeningen en dan tijden wanneer er niet veel lijkt te
gebeuren. Misschien zijn we wat teleurgesteld. Maar, de handen van Zerubbábel hebben dit
huis gegrondvest, zijn handen zullen het ook voleinden. Dat schone woord: Als zij het tinnen
gewicht zullen zien in de hand van Zerubbábel. Het tinnen gewicht was een instrument dat
gebruikt werd bij het bouwen van de tempel. Wat is de betekenis ervan? Gods werk gaat
door. Als zij het tinnen gewicht zullen zien in de hand van Zerubbábel. Vanavond zien we
door een levend geloof hoger dan Zerubbábel.
Het werk is in Zijn hand;
Zijn genadige raad voert Hij uit,
En al Zijn woorden zullen bestaan.
Maar het is niet door kracht, noch door geweld, maar door Mijn Geest.
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Mogen wij in ons gebed geholpen worden om voor deze dingen te bidden. Niet vergetende
onze zonden, onze onwaardigheid en onverdienstelijkheid. Dat de grond van ons gebed ligt
in de verdiensten van Jezus, door Hem alleen. En dat het onze nood is vergeving te ontvangen en gewassen te worden in het bloed van Christus.

* * *

Deze meditatie werd gehouden in de Bethelkerk, Luton, in de gebedssamenkomst op de jaarlijkse gedenkdag, door dhr. B.A. Ramsbottom, op maandag 13 juni 2011.
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