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IN DE APOCALYPS (welkerprofetieen exact op het huidige tijdsgewricht 

passen), waarin de Kerk van Christus duidelijker wordt voortgezet dan op 

enige andere plaats in de Schrift, vinden we het geheim van de Goddelijke 

Voorzienigheid uiteengezet. Een der mysterieuze zaken die Johannes zag, 

of misschien wel de geheimzinnigste van allemaal, was een gesloten hoek, 

verzegeld met zeven zegels, hetwelk de Apocalyps zelf was; deze zegels wer

den verbroken en het boek ging open, doch niet in een keer, maar stap voor 

stap en met tussenpozen: eerst een zegel, vervolgens andere, en met veel 

vertoon van ceremonien en wonderbaarlijkegebeurtenissen in de hemel 

en op aarde; en het geheim van dezepauzes en tussenpozen was dat men 

de profetieen welke opgeschreven stonden in het boek zou ontdekken, niet 

tezamen, doch in verschillende tijden, en niet afgezonderd van hun ver-

wezenlijking, maar tegelijkertijd daarmee. Zodat in de profetieen de 

tijden en gebeurtenissen verhuld liggen, en in de tijden en gebeurtenissen 

de profetieen onthuld zullen worden; en derhalve waren, net zoals in dat 

mysterieuze boek de profetieen verschillend waren, en verschillend de 

gebeurtenissen en feiten van de Kerk en de Wereld welke erin geprofeteerd 

werden, eveneens verschillend de zegels waarmee ze gesloten waren, en 

verschillend de tijden waarin zegeopend en kenbaar gemaakt zouden 

worden, waarbij het de tijd en de gebeurtenissen zelf waren die ze zouden 

openen en kenbaar maken, of na te zijn aangebroken, of wanneer zij 

komende waren. Net zoals men, voor de nacht geheel ten einde is, aan de 

schitteringen van de dageraad de nabijheid der zon weet, voor dezelve 

onthuld wordt aan de horizon. 

De wereld is een schouwtoneel; de mensen zijn de figuren welke erin 

optreden, en de ware geschiedenis van hun wederwaardigheden is een 

komedie van God, wonderbaarlijk ontworpen en uiteengezet door de 

ideeen van Zijn Voorzienigheid. En gelijk de volkomenheid en subtiliteit 

der toneelkunst ten principale bestaat uit dat opschorten van het doorzien 

en een zoete verwarring der zinnen, waarmee de verwikkeling deze achter 

zich aan sleept, steeds hangende van de ene gebeurtenis naar de andere, 

terwijl het slot van het verhaal bevlogen wordt verhuld en men niet kan 


