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Het restant van Gods volk
Zac Poonen
Alle profeten hebben gesproken over een overblijfsel van God volk. Zij verklaarden hoe, in een tijd
van geestelijke teloorgang onder Gods volk, er een aantal die trouw zouden blijven aan God.
Dat wat in het Oude Testament geschreven staat is geschreven tot instructie voor ons (1 Corinthiërs
10:11). Er is vandaag de dag onder christenen een teloorgang vergelijkbaar met Israël in het
verleden. De twee koninkrijken – Israël en Juda – geven het beeld weer van de twee groepen in
het christendom. Israël met de 10 stammen symboliseert de grote groep van de
hoofddenominaties. En Juda met zijn 2 stammen symboliseert de kleine ongebonden
samenkomsten of gemeentes. Beide groeperingen zijn echter in verval geraakt. In het Oude
Testament heeft Juda niet geleerd van de fouten van Israël. En de ongebonden groeperingen van
vandaag hebben niet geleerd van de fouten die de hoofddenominaties hebben gemaakt, en
maken nu dezelfde fouten. Maar uiteindelijk heeft God, ook vandaag, uit beide groepen een
overblijfsel gekozen. Er is vandaag een geestelijke teloorgang – zowel onder ritualistische (zij die
hun oorspronkelijke doelen, waar ze eerst in geloofden, opgeven en passen deze aan de tegenwoordig leefstijl)
groeperingen als onder de onafhankelijke groeperingen van gelovigen en gemeentes – en hebben
zij ook dezelfde fouten gemaakt. Maar in het midden van dat alles heeft God nog een aantal die
hun hart aan Hem gegeven hebben. Het is niet zo dat zij in één enkele denominatie gevonden
worden. Zij worden gevonden in iedere denominatie – mannen en vrouwen die God liefhebben
en Hem in alles de eer geven. Zij zijn werkelijk vervuld met de Heilige Geest en raken niet betrokken
bij geschillen. Zij zijn heel voorzichtig in het gebruik van hun tong en zeer trouw in de omgang
met geld. God is in onze tijd deze mensen aan verzamelen als Zijn overblijfsel, Zijn restant. Het
thema van de profeten was altijd herstel. Het overblijfsel bereid de weg voor de wederkomst van
de Heere Jezus. Toen de Heere geboren is was er nog een klein aantal mensen als overblijfsel van
Gods volk – Simon en Anna in de tempel, Johannes de Doper, de herders en een aantal wijzen uit
het oosten. Vandaag is er ook een overblijfsel onder de christenen die de weg bereiden voor de
komst van de Heere.
Sefanja zegt: “Zoek de HEER, allen in het land die nederig zijn en naar zijn wetten leven, zoek
rechtvaardigheid, zoek nederigheid” (Sefanja 2:3 NBV). Wat een woorden - “zoek nederigheid”.
Sefanja had begrepen dat God de nederigen zegent. Aan de ene kant was er de trots van Babylon
en aan de andere kant was er de nederigheid van het restant in Jeruzalem. Vanaf de tijd van Kain
en Abel is er een tweespalt geweest binnen de mensheid – Babylon en Jeruzalem. Babylon is een
verdorven religieus systeem. Jeruzalem is de ware Gemeente van God. Deze Gemeente
onderscheid zich niet door tekenen en wonderen, maar door nederigheid. Zij worden nooit
vermoeid in het zoeken naar meer en meer nederigheid. Wat is dan het gevaar voor hen die
behoren tot de overgeblevenen? Het gevaar schuilt in het feit dat zij zichzelf gaan vergelijken met
andere gemeentes en roemen dat zij de beter zijn. Dit is precies wat de duivel u wil laten
veronderstellen, omdat hij weet dat op het moment dat u dat denkt, God uw vijand zal worden,
en dan wordt u ook één van hen die u minacht. U ziet hoe snel de overgeblevenen zelf een

onderdeel van Babylon kunnen worden. Jaag dus nederigheid na. Verberg altijd uw gezicht in het
stof. Vergelijk uzelf nooit met anderen. Vergelijk uzelf alleen met Jezus. Dat is mijn advies aan allen
die vandaag tot het overblijfsel van Gods volk behoren.
Sefanja profeteerde dat de Filistijnse steden ontworteld en tot een woestenij zouden worden, maar
dat er voor aantal overlevenden (weer een overblijfsel) gezorgd zou worden (Sefanja 2:4-7). Deze
overgeblevenen zouden door anderen bespot en uitgelachen worden (Sefanja 2:8). Wanneer u,
net als Daniël en zijn vrienden, opkomt voor de Heere, en als de overgeblevenen waar de profeten
over gesproken hebben, dan kunt u er verzekerd van zijn dat veel compromitterende christenen u
zullen honen en beschimpen. Zei zullen dingen tegen u zeggen als: “Wat had u een fantastische
gemeente kunnen hebben wanneer u zich niet had aangesloten bij die groep fanatici”. Veel
christenen hebben dat tegen mij gezegd toen ik mijn grotere bediening opgaf en in 1975, met
een aantal mensen als gemeente begon samen te komen in ons huis. Ik ben erg dankbaar dat ik
naar geen enkele van die aantijgingen geluisterd heb. Ik zei tegen de Heere: “Heere, het maakt mij
niet uit of wij met zijn tweeën of drieën zijn. Ik wil zijn waar U bent en ik wil de hele waarheid van
Uw Woord proclameren. De mening van afvallige christenen en hun leiders maakt mij niets uit”.
Wanneer u dit standpunt inneemt dan zult u veel weerstand tegemoet kunnen zien, maar u zult
uw weg in blijdschap tot een einde volbrengen wanneer u tot het eind standhoudt. Houdt uw
ogen gericht op de Heere. De Heere zegt: “maak u geen zorgen om de critici, Ik zal op Mijn tijd
Mij met hen bezighouden”. Vandaag de dag laten mijn critici niets meer van zich horen. Zij
verbazen zich over wat God in ons midden aan het doen is. Wanneer u er echter niet tegen bestand
bent om bespot te worden dan kunt u de strijd beter opgeven en onderdeel worden van hen die
compromitteren.
Let op enkele karakteristieken van het restant:
• “Ik zal de lippen veranderen in reine lippen” (Sefanja 3:9). De verkondiging van het restant zal
zuiver zijn. Jesaja was overtuigd van zijn verkondiging toen hij Gods glorie zag. Ik spreek hierbij
over onze manier van spreken en onze houding ten opzichte van geld, omdat de profeten vaak
over dit onderwerp spraken. Wanneer wij voorzichtig omgaan met onze mond en ons geld, dan
kunnen wij de spreekbuis van God worden.
• “Zij zullen allemaal de naam van de HEERE aanroepen en Hem schouder aan schouder dienen”
(Sefanja 3:9). Het restant (de overgeblevenen) zullen verenigd zijn als één lichaam en de Heere
dienen en Zijn last dragen – schouder aan schouder.
• “Wie van overmoed vrolijk is laat ik uit je midden verdwijnen, op mijn heilige berg zul je niet
meer hoogmoedig zijn. Ik zal een arm en zwak volk binnen je muren achterlaten” (Sefanja 3:1112). Het restant zal alleen bestaan uit nederige mensen, omdat de Heere alle hoogmoedigen
verwijderd heeft. “Broeder Zac, waarom spreekt u zo veel over nederigheid”? is een vraag die velen
mij stellen. Omdat dat een onderwerp is waar de hele Bijbel over spreekt, van kaft tot kaft.
• “Zij die op de naam van de HEERE vertrouwen zal ik overlaten” (Sefanja 3:12 parafrase). Het
restant zullen mensen van geloof zijn.

• “De overgeblevenen zullen geen onrecht plegen of liegen. Zij zullen rustig en in vrede en
veiligheid wonen en slapen” (Sefanja 3:13 HB). Het restant zullen mensen van vrede zijn die nooit
leugens vertellen, niemand misleiden en geen schade aanrichten.
• “Breek uit in gejubel, dochter van Sion! Juich, Israël! Verheug u, wees vrolijk met uw hele hart,
dochter van Jeruzalem! De koning van Israël, de HEERE, is bij u!” (Sefanja 3:14-15 HB). Het restant
zal een gelukkig volk zijn die hun optimale zekerheid hebben gevonden in de liefde van de Heere
voor hen.
• “De HEERE, uw God, is bij u. Hij is een held, Die u verlost. Hij zal opgetogen van blijdschap over
u zijn. Hij zal u liefhebben en u niet beschuldigen. Hij zal over u juichen met een lied van vreugde”
(Sefanja 3:17). God is blij met Zijn overgeblevenen. Hij vindt echter geen vreugde in mensen die in
zonde leven. Kan een vader blij zijn dat zijn kind kanker heeft, of lepra en tbc? Nee, zo kan God
ook niet blij zijn met mensen die in zonde leven en niet genezen willen worden. Maar God is blij
met Zijn heilige restant. Met grote blijdschap juicht Hij over hen en zingt liederen over hen. Dit is
de enige plaats in de Schriften waar staat dat God zingt over Zijn volk. Er zijn veel plaatsen waar
staat dat wij aangespoord worden om aanbiddingsliederen voor God te zingen, maar hier staat
dat God Diegene is die over ons een lied zingt. Wat voor een uitdaging is het om die persoon te
zijn waar God Zich in kan verheugen.
• “Hij maakt in stilte Zijn plannen voor u in liefde” (Sefanja 3:17, parafrase). De HEERE plant voor
ons in liefde en Hij heeft een prettige verassing voor ons in petto voor de dagen die komen gaan,
omdat Hij onze liefdevolle Vader is.
• “In die tijd zal ik afrekenen met uw verdrukkers, de kreupelen zal ik redden, de verstrooiden
bijeenbrengen. U zult met eer en roem overladen worden door alle volken op aarde. Met eigen
ogen zullen jullie zien hoe ik je lot ten goede keer - zegt de HEERE” (Sefanja 3:19-20). Het restant
bestaat uit mensen die van zichzelf uit “zwak en hulpeloos” zijn. De Heere handelt naar Eigen
inzicht met hun vijanden en geeft Zijn volk roem en aanzien op de laatste dag.
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Als standaard tekst worden voor vertalingen Nederlandse Bijbelteksten gebruikt uit de Herziene
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Om voorgaande HET WOORD VOOR DE WEEK te lezen of te downloaden gaat u naar:
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Meer in het Nederlands vertaalde (video)boodschappen, artikelen, en boeken, geschreven door Zac Poonen,
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U ontvangt deze mail, of omdat u zich hiervoor heeft aangemeld, of omdat u contact met ons heeft
opgenomen. In geval u deze mails niet langer wilt ontvangen dan kunt u een mail sturen met de tekst
UNSUBSCRIBE in het onderwerp veld van uw mail. Wij bieden onze oprechte excuses aan voor enig
ongemak.
Deze mail mag u vrij kopiëren en doorsturen, echter zonder aanpassingen in de tekst.

