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Een ontmoeting met de Heere Jezus, …en dan?

De Heere Jezus te volgen is een oproep voor alle gelovigen. In de Bijbel lezen 
we meerdere keren over personen die een besluit nemen om de Heere te 

volgen. Vaak betekende dit, dat ze alles moesten achter laten. Denk bijvoorbeeld 
aan de eerste discipelen die tijdens een ontmoeting met de Heere een bijzon-
dere visvangst hadden meegemaakt om daarna alles achter te laten om Hem te 
volgen (Luk. 5:11). Helaas zien we ook personen die een ontmoeting hadden 
met de Heere maar allerlei ‘excuses’ vonden om Hem niet te hoeven volgen. 

Vandaag de dag bestaan beide groepen mensen nog steeds. Zij die van harte 
bereid zijn Hem te volgen en te dienen en mensen die na een ontmoeting 

met de Heere toch liever hun eigen weg gaan. Brian Reynolds hoort bij die eer-
ste groep mensen. In diepe ellende had Brian in de jaren ‘70 een ontmoeting met 
de Heere, waardoor zijn leven veranderde. Hij bekeerde zich van de afgoden 
om de levende en waarachtige God te dienen (1 Thess. 1:9). Het eerste deel van 
Brians getuigenis vind je in dit nummer.

De Heere Jezus volgen is niet zomaar een eenmalig besluit. Als we de Heere 
willen volgen, moeten we onszelf verloochenen en dagelijks ons kruis opne-

men (Luk. 9:23).  En dat is niet altijd even makkelijk. In dit nummer starten we 
daarom met het eerste deel van een bemoedigende serie over de oproep om 
Hem te volgen. 

Door te zien op de Heere Jezus en te luisteren naar Zijn woorden op het kruis 
(zie ook het artikel ‘De laatste vierentwintig uur van de Heere Jezus’) zal Hij 

steeds groter worden voor onze harten en zullen we, door Zijn genade, steeds 
meer in staat zijn achter Hem aan te gaan. Is het ook jouw verlangen van Hem te 
leren?

Misschien sta je op het punt de Heere te volgen of heb je het besluit geno-
men de Heere graag te willen volgen, maar merk je dat het soms moeilijk 

is. Wanneer de Heere jouw Verlosser is en je Hem probeert te volgen, mag je 
weten dat Hij zowel het willen als het werken in jou werkt, naar Zijn welbehagen 
(Fil. 2:13). Het is onze wens dat dit nummer van Volg Mij! een bemoediging voor 
je mag zijn om de Heere Jezus in je dagelijks leven te volgen.

Namens de redactie,

Groet
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‘Vader, vergeef hun ... ’
De laatste woorden van de Heere Jezus aan het kruis

In de diepe, lichamelijke kwelling van 
de kruisiging heeft de Heere Jezus 
tot God en tot verschillende mensen 
gesproken – het zijn Zijn veelbeteke-
nende ‘laatste woorden’.

Toen de Heere Jezus hangend aan het 
kruis sprak, ondervond Hij tegelijker-
tijd vreselijke pijnen. Daarvan kunnen 
we in Psalm 38:18 lezen: ‘Mijn smart 
staat voortdurend vóór mij’. Het was 
heel zeker geen ‘normaal’ gesprek, 
toen de Heere Jezus met de rover 
sprak, die nog in het laatste uur van 
zijn leven tot geloof kwam. Wanneer 

de Psalmist zegt: ‘Mijn tong kleeft aan 
mijn gehemelte’ (Ps. 22:16), dan vin-
den we daarin een profetische verwij-
zing naar de kwellende dorst, die de 
ter dood veroordeelden ondervon-
den. Er was zeker bijzondere inspan-
ning voor nodig om toen te kunnen 
spreken.

De eerste uitspraak van de Heere 
Jezus aan het kruis is geen aanklacht 
tegen Zijn vijanden, geen verzoek van 
de volkomen Mens aan God om wraak 
en vergelding, maar een gebed van 
de Zoon tot Zijn Vader om vergeving 

4
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voor Zijn vijanden: ‘Vader, vergeef het 
hun, want zij weten niet wat zij doen’ 
(Luk. 23:34)!

De hier gebruikte uitdrukking voor 
‘weten’ betekent bewust kennen.
De Heere Jezus stelt daarmee Zijn 
vijanden op het niveau van onwe-
tenden, die zich van de totale gevol-
gen van hun handelen niet bewust 
zijn (vgl. Handelingen 3:17, maar ook 
Handelingen 2:22). Zo is er voor hen 
als ‘doodslagers’ nog steeds een toe-
vluchtsoord (vgl. Num. 35:11-12).
Zo werden de Joden vanwege hun 
schanddaad niet dadelijk door God 
geoordeeld. Voordat ze als volk onder 
alle naties verstrooid werden, moch-
ten ze nog eenmaal door de aposte-
len en Stefanus de boodschap van de 
genade horen (Hand. 2:22 e.v.; Hand. 
7).

De bede van de Heere Jezus om ver-
geving voor Zijn vijanden is dus een 
uitdrukking van goddelijke genade, 
die des te indrukwekkender is, omdat 
Hij tegelijk de verschrikkelijke beproe-
ving van de kruisiging onderging. Hij 
had Zelf tot de volksmenigte gezegd: 
‘Heb uw vijanden lief; zegen hen die 
u vervloeken; doe goed aan hen die u 
haten; en bid voor hen die u beledi-
gen en u vervolgen’ (Matth. 5:44). 

Dat wat Hij tot Zijn toehoorders pre-
dikte, dat bracht Hij ook in praktijk 
en wel in de moeilijkste omstandig-
heden aan het kruis – dat is nog een 
ander aspect van de heerlijkheid, van 
hoe geweldig Hij is! Onze Heere is in 

Zijn optreden een Voorbeeld voor 
ons. Wij moeten inderdaad voor zulke 
mensen bidden die ons kwalijk gezind 
zijn, die ons schade willen berokke-
nen. De oude, zondige natuur in ons 
kan en wil dat niet. Alleen in de kracht 
van de Heilige Geest zijn wij in staat, 
het voorbeeld van de Heere Jezus te 
volgen. 

Wij zien dat in het leven van Stefanus: 
toen hij ‘vol van de Heilige Geest, zijn 
ogen naar de hemel gericht hield en 
de heerlijkheid van God zag, en Jezus, 
staande aan de rechterhand van God’. 
En terwijl de stenen op deze getrouwe 
getuige neerkwamen, knielde hij neer 
en bad met luide stem: ‘Heere, reken 
hun deze zonde niet toe!’ (Hand. 
7:55-60). Stefanus is in deze afschu-
welijke moordscène een indrukwek-
kend voorbeeld voor dat, wat wij in 
2 Korinthiërs 3:18 lezen: ‘Wij allen nu, 
die met onbedekt gezicht de heerlijk-
heid van de Heere als in een spiegel 
aanschouwen, worden van gedaante 
veranderd naar hetzelfde beeld, van 
heerlijkheid tot heerlijkheid, zoals dit 
door de Geest van de Heere bewerkt 
wordt’ (zoals ook Paulus, vgl. 2 Tim. 
4:16).

Zo zal het ook bij ons zijn: hoe meer 
wij het optreden van de Heere Jezus 
bezien en in ons hart sluiten, hoe 
meer zullen wij naar buiten toe in ons 
gedrag op Hem gaan lijken.

Friedhelm Runkel
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Volg Mij!
De oproep van de Heere Jezus

‘Volg Mij!’. Tien keer vinden we deze opdracht van de Heere 
Jezus in de vier evangeliën. Tien maal een oproep om Hem 
te volgen, de weg met Hem te gaan. Dit artikel is het eerste 
in een serie over deze opdracht van de Heere.
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Laten we, voordat we naar één van 
de gebeurtenissen kijken, waarin de 

Heere deze oproep doet, eerst eens 
kijken naar Degene die de oproep 
doet om Hem te volgen. Het gaat hier 
niet om het volgen van zomaar iemand, 
een belangrijke figuur in de politiek 
of in de maatschappij. Het gaat hier-
bij om de Schepper van hemel en 
aarde, de Zoon van God, die Mens 
werd, zonder daarbij zijn Godheid af 
te leggen. Hij is God en Mens in één 
Persoon, zie o.a. Joh. 1:1, 14, Fil. 2:6, 7. 
Deze Mens was hier als Kind op aarde 
gekomen, heeft hier ongeveer 30 jaar 
geleefd voordat Hij aan Zijn publieke 
dienst begon, was een Mens van vlees 
en bloed, in alle dingen verzocht, net 
als wij, met uitzondering van de zonde 
(zie Hebr. 4:15). Van deze Mens kon 
God de Vader getuigen: ‘U bent Mijn 
geliefde Zoon, in U heb Ik Mijn welbe-
hagen!’ (Luk. 3:22). Deze Man, die vol-
komen de wil van de Vader deed, riep 
mensen op Hem te volgen! Hij roept 
jou en mij op, Hem te volgen!

Deze keer zoomen we in op de 
oproep die de Heere Jezus deed 

aan een tollenaar, met de naam Levi 
of Mattheüs. Deze gebeurtenis vinden 
we in de drie synoptische evangeli-
en1 ; in Mattheüs 9, Markus 2 en Lukas 
5. In Mattheüs 9 wordt de tollenaar 
‘Mattheüs’ genoemd, in Markus 2 en 
Lukas 5 ‘Levi (de zoon van Alfeüs)’. Het 

1 Het Griekse woord synoptikos betekent: ‘samen (ge)zien’. 
De synoptische evangeliën zijn Mattheüs, Markus en Lukas. 
Deze drie bevatten veel dezelfde verhalen en overlappen 
elkaar deels. Dit in tegenstelling tot Johannes, dat een heel 
ander karakter heeft en ook veel later geschreven is. Het 
evangelie van Johannes is niet altijd makkelijk te begrijpen, 
zonder de context van de andere drie evangeliën.

verslag van de ontmoeting tussen de 
Heere en deze tollenaar wordt het 
meest gedetailleerd beschreven in 
Lukas. We zullen dat gedeelte dan ook 
als uitgangspunt nemen. 

Mattheüs was een Jood, maar 
ergens in zijn leven waren de pri-

oriteiten verschoven en had hij ervoor 
gekozen de vijand van zijn eigen volk 
te dienen. Hij was belastingambtenaar 
geworden voor de Romeinen, die op 
dat moment het land Israël bezetten. 
In plaats van de God van Israël te die-
nen, diende hij de Romeinse over-
heerser… Deze tollenaars waren bij 
de Joden niet geliefd; omdat ze de vij-
and dienden, maar ook (en misschien 
nog wel meer) omdat ze vaak meer 
belasting hieven dan nodig was en dat 
vervolgens in hun eigen zak staken (zie 
ook Luk. 19:8). In Mattheüs zien we 
dan ook een beeld van de natuurlij-
ke mens, die niet God dient, maar de 
vorst van deze wereld (satan). Iemand 
die aan zichzelf denkt en niet aan een 
ander.

Op een zekere dag veranderde zijn 
leven echter drastisch. De Heere 

Jezus zocht hem op. Hij was immers 
gekomen om te zoeken en te behou-
den wat verloren was (zie Luk. 19:10)! 
Hij spreekt maar twee woorden tot 
Mattheüs: ‘Volg Mij!’. 

Als we de Griekse grondtekst voor 
Lukas 5 vers 28 erop naslaan, dan 

zien we iets opmerkelijks. Daar staat 
namelijk zoiets als: ‘Hij liet alles achter, 
stond op en volgde Hem’. Logischer 
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(voor ons menselijk verstand) zou zijn 
geweest (en zo staat ook in de HSV): 
‘Hij stond op, liet alles achter en volg-
de Hem’. Je laat iets immers pas ach-
ter, als je er bij vandaan loopt… Maar 
laat die volgorde in de grondtekst niet 
juist iets heel moois zien? Matthëus 
nam eerst in zijn hart afstand van zijn 
oude leven (‘Hij liet alles achter’) en 
vervolgens stond hij op om de Heere 
te volgen. Twee woorden… maar 
wat een geweldig resultaat! Mattheüs 
gaf gehoor aan die opdracht. Heb jij 
dat al gedaan? Of dien jij nog steeds 
de vorst van deze wereld en je eigen 
belangen? Mattheüs’ daden in vers 28 
laten zijn bekering zien.

Maar het bleef daar niet bij. Hij 
nodigde de Heere Jezus en 

veel andere mensen, waaronder zijn 
ex-collega’s, uit voor een maaltijd. 
Ongetwijfeld heeft hij daar ver-
teld van zijn ontmoeting met 
de Heere. In deze maaltijd zien 
we een beeld van de gemeen-
schap, de omgang, die de 
Heere graag wil hebben met 
ons als gelovigen. In Johannes 
14:23 zei de Heere Jezus 
later: ‘Als iemand Mij lief-
heeft, zal hij Mijn woord in 
acht nemen; en Mijn Vader 
zal hem liefhebben, en 
Wij zullen naar hem toe 
komen en bij hem intrek 
nemen’. Dat zien we hier 
in beeld bij Mattheüs. 

Die gemeenschap mogen we echter 
ook hebben met onze medegelo-

vigen. De discipelen waren er ook bij 
(vs. 30, zie ook Hand. 2:42)!

Op deze geschiedenis na lezen we 
nauwelijks iets over Mattheüs 

in het Nieuwe Testament. Maar hij 
heeft wel het evangelie geschreven, 
dat zijn naam draagt. In dit evange-
lie zien we de Heere Jezus vooral als 
koning, als de ware Zoon van David. 
Dat begint direct al in het eerste vers. 
In totaal wordt er 8 keer (1:1; 9:27; 
12:23; 15:22; 20:30, 31; 21:9, 15) op 
gewezen dat Hij de Zoon van David 
is! De tollenaar, die een dienaar van 
de Romeinse bezetter was, schreef 
uiteindelijk het evangelie over de 
ware Koning van Israël! Dat was het 
gevolg van zijn ommekeer naar de 
Heere Jezus. Geve de Heere dat jij en 
ik, nadat we die ommekeer gemaakt 
hebben, ook zo van onze Heere zullen 
getuigen!

Paul Meijer

FOLLOW
ME!
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Ik ben de grootste onder alle 80 wal-
vissoorten. Mijn lichaamsgewicht over-
treft meermalen dat van de grootste 
dinosaurussen. Ik ben dus het grootste 
dier dat ooit op aarde leefde. Om mijn 
gewicht van zo’n 140.000 kg te evena-
ren zou een kudde van 28 olifanten of 
170 ossen nodig zijn. Zou je een men-
senmassa tegen mij opwegen, dan zou 
je 2000 personen nodig hebben. Als 
je mij met het kleinste zoogdier – de 
wimperspitsmuis – vergelijkt, dan ver-
schillen wij een factor van 70 miljoen!
Ook met mijn lengte kan ik je verba-
zen. Met 33 meter ben ik het langste 
levende wezen. Ik overtref met gemak 
een colonne van vier autobussen. Als 
je van getallen houdt, dan kan ik je nog 
een paar opvallende feiten geven: mijn 
skelet weegt 22 ton en mijn spek zelfs 
25 ton. Verder bestaat mijn lichaam 
uit 50 ton vlees. Mijn tong is zo zwaar 

als een olifant. Mijn hart bereikt met 
een doorsnee van 1,2 m het gewicht 
van een paard en pompt voortdu-
rend de reusachtige hoeveelheid van 
10.000 liter bloed door mijn lichaam. 
Mijn hoofdslagader is een slang met 
een doorsnee van meer dan 50 cm. 
Mijn lever weegt een ton en hetzelfde 
gewicht bevat mijn maag aan voedsel. 
Mijn nieren zijn zo zwaar als een os.
Je houdt mij misschien voor een slome 
berg vlees en spek? Oordeel niet te 
snel! Ik kan moeiteloos tot 200 m diep 
duiken en blijf probleemloos op koers, 
ook bij sterke stromingen. Ik kan aan 
de oppervlakte zwemmen en mij zo 
met 28 km/u voortbewegen. Daarvoor 
moet mijn aandrijving 864 kW (=1175 
pk) ontwikkelen, waarvoor per minuut 
20.000 liter zuurstof nodig is. Zwem 
ik met dezelfde snelheid onder water 
dan gebruikt mijn aandrijving slechts 

De blauwe vinvis

Een wonder van God

9
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124 kW (=168 pk) en 1850 liter zuur-
stof. Mijn longen hebben een volume 
van 3000 liter; dat komt overeen met 
de vulling van 750 ballonnen.

Mijn walvisstaart is een hoog rende-
mentmotor: je zou ook gefascineerd 
mogen zijn van mijn reusachtige 
staartvin, de ‘walvisstaart’. In tegen-
stelling tot de staartvin van de vissen 
staat deze bij ons horizontaal. Jullie 
in evolutie gelovende wetenschap-
pers hebben gesuggereerd, dat onze 
staartvin is gevormd ter vervanging 
van de verschrompelde achterpoten 
van onze, volgens jullie, ooit op het 
land levende voorouders. De werke-
lijke reden is echter een andere: de 
Schepper heeft onze walvisstaart hori-
zontaal geplaatst, omdat in verband 
met de stromingsdynamica tijdens het 
frequente op en neer duiken veel dat 
praktischer is dan een rechtopstaande 
staart. Als ik naar beneden wil dui-
ken, dan sla ik eenvoudig de staart 
naar beneden, in het andere geval 
naar boven. De walvisstaart vormt een 
vlak van tien vierkante meter en is op 
een uiterst gecompliceerde manier 
gemaakt, zodat zijn taken probleem-
loos kunnen worden uitgevoerd. Mijn 
walvisstaart zorgt voor de aandrijving 
en verder benut ik hem als stabilisa-
tor en roer. De aandrijving voer ik uit 
met een soort draaibeweging van mijn 
staart, waarvan de as in het verlengde 
van de wervelkolom ligt. Mijn staart 
kan weliswaar geen volledige cirkel 
beschrijven, zoals een scheepsschroef, 
maar draait telkens een deel van de 
cirkel heen en weer. Zodoende is het 

werkingsprincipe te vergelijken met 
de scheepsschroef. Bij mijn wereldwij-
de omzwervingen kan ik gemakkelijk 
een kruissnelheid van 35 km/u volhou-
den. Af en toe kan ik mijn reusachtig 
lichaam tot 50 km/u versnellen. Onze 
lichaamsvorm en huid zijn zo gevormd, 
dat wij ons met maximaal rendement 
kunnen voortbewegen. Als jullie stro-
mingsdeskundigen een model van ons 
lichaam vervaardigen en dat met het-
zelfde vermogen zouden aandrijven 
als onze spieren leveren, dan zouden 
wij toch nog aanzienlijk sneller voor-
uitkomen. De Schepper heeft ons 
met een bijzondere huid uitgerust die 
ons helpt energie te besparen. Deze 
huid stelt ons in staat de turbulenties 
van het langs het lichaam stromende 
water te reduceren en in een laminaire 
stroming1 met minder weerstand om 
te zetten. Dat gebeurt onder andere 
door de zeer soepele huid, die een 
deel van de turbulentie-energie van 
het water onschadelijk maakt en over 
het hele lichaam de waterwerveling 
dicht bij de huid dempt.

Volbrengt de Schepper niet telkens 
opnieuw een wonder bij ieder van 
ons? Wij zijn net als een muis of een 
mens uit een microscopisch klein eitje 
ontstaan.

1 Laminaire stroming is een begrip uit de hydraulica, 
hydrodynamica en aerodynamica. Een laminaire stroming 
kenmerkt zich daardoor, dat de lagen van het medium (een 
gas of een vloeistof ) zich parallel ten opzichte van elkaar 
voortbewegen. Er vindt niet of nauwelijks stroming loodrecht 
op de hoofdstroom plaats. De tegenpool van laminaire 
stroming is turbulente stroming.
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Deze Schepper stuurt de mens een 
goed bericht: ‘Ik heb een plan voor 
jou! Ik houd van jou! Ga Mij niet langer 
uit de weg. Ik bied je een kans om Mij 
persoonlijk te leren kennen en Ik wil je 
graag het eeuwige leven schenken.

Dat is geen loze belofte. Om deze 
belofte te kunnen geven, moest God 
Zijn Zoon opofferen. Hij moest Hem 
overgeven aan gewone mensen die 
Hem mishandelden en levend aan 
een kruis nagelden. Jezus Christus 
was bereid dit grote offer te brengen, 
omdat Hij wist dat Hij – en alleen Hij 
– ons daarmee van de eeuwige ver-
lorenheid kon redden. Het was Gods 
plan om de Heere Jezus plaatsver-
vangend te straffen voor alle slechte 

gedachten, plannen en daden van de 
mensen en voor hun onverschilligheid 
ten opzichte van God.
God is niet bereid al het kwade in 
stilte te tolereren. Hij laat niet alles 
ongestraft doorgaan! Schuld wordt in 
ieder geval bestraft: ‘Het is de mensen 
beschikt eenmaal te sterven en daarna 
het oordeel’ (Hebr. 9:27).
Voor hen die in de Heere Jezus gelo-
ven, beschouwt God de straf als 
voltrokken.
God roept ons toe: ‘Geloof in de 
Heere Jezus en u zult behouden wor-
den’ (Hand. 16:31).
Wij raden je aan dat te geloven en het 
aanbod van God aan te nemen!

Werner Gitt

Schepping
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Een jongeman van voor in de twintig, 
met zijn vinger wijzend naar de hemel. 
Op de achterzijde van de foto staat een 
handgeschreven notitie in inkt: ‘Ergens in 
de bossen van Oregon 1973’

The Jesus people 
Een verhaal over twee foto’s
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Het was een paar jaar voor deze 
foto, (september 1971, om pre-

cies te zijn) dat de jongeman aan het 
liften was van zijn huis in Nova Scotia 
naar de grote stad Toronto. Hij had er 
echt naar uitgekeken om dit te doen, 
Led Zeppelin ging optreden! De din-
gen werden sowieso nogal donker in 
zijn leven, dus de stad verlaten klonk 
als een goed idee. De laatste paar 
jaren waren duidelijk anders dan zijn 
moeilijke maar wel onschuldige jeugd. 
Verschillende jaren van snuiven van 
oplosmiddelen, zware hasj roken en 
dronkenschap hadden de richting van 
zijn leven veranderd. Zijn slogan was 
nu: ‘geen hoop zonder dope.’ Yes, de 
‘times they were a-changin’ (tijden ver-
anderen), zoals Bob Dylan zong.

Hij ging op weg naar Toronto, 
samen met zijn beste vriend, 

maar liep vast in het noorden van New 
Brunswick; niemand die een lifter mee-
nam... De jonge man trok zijn shirt uit 
en maakte een bord: ‘JEZUS ZOU ONS 
WEL OPGEPIKT HEBBEN.’ Het plan 
had een dubbele tactiek om de auto’s 
die ongeïnteresseerd voorbij reden te 
laten stoppen. Zie toch hoe mager dat 
joch is ( je zag zijn ribben), hij zal wel 
hulp nodig hebben! Het tweede deel 
van het plan was nog interessanter. 
Jezus heeft meer medelijden dan jullie 
mensen! Hij zou ons zeker wel oppik-
ken! Niet dat de jongeman wist wie 
Jezus dan was, maar het klonk goed. 
Maar het plan werkte niet. Daarom 
sprong zijn vriend aan boord van een 
goederentrein, de jongeman ging 
terug naar zijn herberg; de volgende 

dag kreeg hij een lift. Hun plan was om 
elkaar te treffen in het centrum van 
Montreal en uiteindelijk kwamen ze 
elkaar in die stad tegen. 

Terwijl ze in Montreal waren, kwa-
men ze onder andere ook in een 

bar in St. Catharines Street, maar 
helaas bleek het de hangplek van een 
bekende en beruchte motorclub. De 
bendeleden waren uitgedost in kleur-
rijke kleren en knipten met hun vingers 
veelbetekenend in de richting van de 
hoek waar de jonge man en zijn vriend 
zaten. Ze hadden geen keus en moes-
ten hun zitplaatsen vrijmaken voor de 
bikers, de spanning was om te snijden.

Tenslotte belandden ze in Toronto 
en vonden de weg naar de Maple 

Leaf Gardens om Zeppelin te horen. 
Ze hadden genoeg geld voor de tic-
kets, maar geen geld meer voor siga-
retten. De oplossing van het probleem 
was eenvoudig, ze vielen terug in hun 
oude gewoontes – het van de straat 
oprapen van weggegooide sigaret-
tenpeuken, deze openmaken en het 
restje tabak eruit halen, om dit dan 
opnieuw te rollen in nieuw papier dat 
ze bij zich hadden voor het maken van 
de marihuana joints! Ze hadden zelfs 
een naam voor hun product: ‘makin’s’ 
(verwijzend naar ‘making’ = maken). 
Ze waren ook erg enthousiast over het 
evenement, omdat Zeppelin in die tijd 
dé band was en het was nogal wat voor 
twee hippie lifters uit Novo Scotia. 
Deze populaire band uit Engeland was 
op een Noord-Amerikaanse tournee 
en introduceerde hun nieuwe song 

Waar gebeurd
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‘stairway to heaven’ die kort daarna als 
plaat uit zou komen. Een couplet in dit 
lied bleef de jongeman bij, nog lang na 
het concert:

‘There’s a feeling I get when I look to the 
west, 
And my spirit is crying for leaving. 
In my thoughts I have seen rings of 
smoke through the trees, 
And the voices of those who stand 
looking. 
Ooh, it makes me wonder, Ooh, it really 
makes me wonder’. 

(Er is een gevoel dat ik krijg als ik 
naar het westen kijk,  en mijn geest 
schreeuwt ernaar om te vertrekken.
In mijn gedachten zie ik ringen van 
rook door de bomen, en de stemmen 
van hen die staan te kijken.
Oh, het zet me aan het denken, oh, het 
zet me echt aan het denken.)

Misschien lag het antwoord, waar 
hij naar op zoek was, in het wes-

ten, misschien zat er toch waarheid in 
de slogan: ‘go west, young man’ (ga 
naar het westen, jongeman). ‘Er is een 
gevoel dat ik krijg als ik naar het westen 
kijk, en mijn geest schreeuwt ernaar 
om te vertrekken’. Maar ze zouden 
die zomer niet naar het westen gaan, 
de herfst kwam eraan, en er was iets 
anders gebeurd dat hem terugstuur-
de naar huis, naar het oosten. Hij (en 
zijn vriend) verbleven in een herberg 
in de kleine stad Woodstock, Ontario. 
Daar snoven ze ‘Window Pane’ (wit 
licht) LSD. Het was de zwaarste hal-
lucinerende trip die ze ooit beleefd 

hadden. Hij dacht eraan, dat de kans 
bestond dat hij nooit meer uit deze 
trip terug zou kunnen keren naar de 
realiteit. Maar tijdens hun ‘trip’ kwam 
er een groep christenen in de herberg 
en deelde daar evangelisatiefolders 
uit aan de ‘hippies’. Door de waas van 
de LSD hoorde de jongeman de woor-
den van een man die zei: ‘hoe kun-
nen jullie leven in zo’n smeertroep?’ 
Maar wat de ‘dominee’ niet wist, was 
dat deze jongeman niet zo bezorgd 
was over het vuil aan de ‘buitenkant’, 
maar dat hij erg verloren en vuil was 
van binnen. Nadat hij langzaam weer 
‘terug naar aarde’ begon te komen, in 
elk geval ver genoeg om een poging 
te doen om wat te kunnen lezen, nam 
de jongeman de folder en sloop naar 
een rustig hoekje. Hij las het verhaal 
van een meisje met een slechte ‘hallu-
cinerende trip’ en hoe ‘Jezus’ haar had 
gered. Tijdens het lezen van de folder 
(die precies voor hem geschreven leek 
te zijn) had de jongeman een vreemd 
gevoel van immense vrede en kracht 
die voortkwam uit de naam ‘Jezus’ in 
het pamflet. De LSD doet vreemde 
dingen, maar het leek wel of de naam 
‘Jezus’ hem hielp om op de één of 
andere manier de trip te overleven, en 
dus niet het resultaat was van de trip. 
Het ‘Jezus-bord’ was een grap geweest, 
maar nu was er iets fundamenteels 
en werkelijks aan deze naam, als een 
oase van vrede in het midden van een 
wereld van chaos en zinloosheid. Hij 
klemde zich vast aan dat gevoel totdat 
de ‘trip’ over was. Die ‘naam’ was op 
onverklaarbare manier als een anker 
voor hem geweest en liet een diepe 
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indruk op hem achter. Later dacht hij, 
‘ik ga terug naar huis om te zien of ik 
mijn leven weer op de rit kan krijgen.’ 
Dat deed hij; tenminste, hij ging naar 
huis, hij probeerde zelfs terug naar 
school te gaan – maar het leven was 
niet meer ‘op de rit’. De chaos werd 
zelfs groter dan ooit, met een verdere 
en diepere afdaling in het duister van 
drugs, dronkenschap en occultisme.

If there’s a bustle in your hedgerow, 
don’t be alarmed now, 
It’s just a spring clean for the May 
queen. 
Yes, there are two paths you can go by, 
but in the long run 
There’s still time to change the road 
you’re on. 
And it makes me wonder. 

(Wanneer er drukte in je heg ontstaat, 
wees dan niet bezorgd, het is gewoon 
de voorjaarsschoonmaak voor de 
Meikoningin.
Ja, er zijn twee wegen die je kunt gaan, 
maar uiteindelijk is er nog steeds tijd 
om een andere weg te kiezen.
En het zet me aan het denken.)

Wat er in de herberg gebeurde 
was alleen een voorjaarschoon-

maak, niet een werkelijke verandering. 
Misschien was het gevoel wel niet echt 
geweest. Er waren ‘twee wegen die 
je kunt gaan,’ maar was er nog steeds 
tijd om de weg die hij ging te veran-
deren? En nu nam het occultisme toe 
en de duisternis die hij om zich heen 
voelde kwam steeds dichterbij, inclu-
sief geestverschijningen ‘s nachts in 

zijn slaap (‘waar zijn ze, zijn ze echt?’). 
Kortom, een neergaande spiraal.

In mei 1973 besloot hij dat het tijd 
was om naar het westen te gaan, er 

was toch niets meer te verliezen… ‘Er 
is een gevoel dat ik krijg als ik naar het 
westen kijk, en mijn geest schreeuwt 
ernaar om te vertrekken’. Hij stapte 
op een trein naar Edmonton, Alberta, 
samen met zijn vriend (de knaap die 
op de vrachttrein was gesprongen), 
maar deze keer kochten ze kaartjes.
Een maand lang leefden ze in het 
‘free park’ van Jasper National Park in 
Alberta. Het ‘free park’ was een deel 
van het park dat was overgenomen 
door de hippies, waar ze de tijd door-
brachten met ‘hippiedingen’. Daarna 
gingen ze weer op pad, nu naar British 
Columbia, waarbij ze alle bars en 
hostels onderweg aandeden: Fort St. 
John (of was het nou Fort St. James?), 
Prince Albert, Kamloops... ‘Laten we 
naar het zuiden, naar Kelowna gaan,’ 
en zo gezegd, zo gedaan. En daar in 
Kelowna, daar gebeurde het…

In het volgende nummer verschijnt 
deel 2, met de tweede foto.

Uit het levensverhaal van  
Brian Reynolds

Wat levert het jou op als 
je de hele wereld wint, 
maar je ziel verliest?
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Vriendschap  
tussen een jonge man en een 
jonge vrouw

VRIENDSCHAP  
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Vriendschappen – elkaar leren ken-
nen – afstand bewaren

Wat zegt de bijbel over de omgang 
van ( jonge) mannen en vrouwen?

Vriendschap is gebaseerd op weder-
zijdse genegenheid van mensen, die 
gekenmerkt wordt door sympathie en 
vertrouwen1. En wat zegt de Bijbel? ‘Een 
vriend heeft te allen tijde lief, en een 
broeder wordt in benauwdheid gebo-
ren’ (Spr. 17:17). Hoe kijkt de Bijbel 
tegen vriendschappen tussen ( jonge) 
mensen van verschillend geslacht aan?

Vriendschap – rekening houden 
met criteria

Een vriendschap is dus een relatie, 
waarin wij zorg, angst, vreugde, erva-
ring (d.w.z. naar geest en ziel) delen. De 
vriendschap van David en Jonathan illus-
treert dit duidelijk. Lees daarover maar 
eens 1 Samuël 18: 1 en 2 Samuël 1: 26. 
Maar met wie kun je bevriend zijn?

Ter beantwoording van deze vraag wil-
len wij ons niet door meningen van men-
sen, trends om ons heen en enquêtes 
laten leiden. Alleen de aanwijzingen van 
onze Schepper kunnen ons hierbij ver-
der helpen te komen. In de Bijbel vinden 
wij principiële en algemene instructies:
 

 ■ Echte vriendschappen zijn uitslui-
tend mogelijk tussen gelovigen (2 
Kor. 6:14, 15).

 ■ In de Bijbel vinden wij buiten 
1 Bron. Wikipedia

het huwelijk geen voorbeeld van 
vriendschappen tussen een man en 
een vrouw. Toen God Eva bij Adam 
bracht, gaf Hij hem deze vrouw 
als huwelijkspartner, als hulp, als 
‘vriendin’.

 ■ De reactie van de discipelen in 
Johannes 4:27 maakt duidelijk, dat 
het ongewoon was (is), dat een man 
alleen met een vrouw sprak.

 ■ Boaz wijst Ruth erop, dat ze dicht 
bij de vrouwen dient te blijven. Hij 
scherpt de knechten in, dat ze zich 
tegenover Ruth netjes hebben te 
gedragen (Ruth 2:8 en 9).

 ■ Paulus laat de omgang tussen de 
jonge Timotheüs en de jonge vrou-
wen, die vermoedelijk van dezelfde 
leeftijd waren, niet over aan de toe-
val, maar roept ze op tot reinheid 
(1 Tim. 5:2).

Denk je nu, dat de Bijbel jou  ‘van je 
pleziertjes’ wil beroven?  Leven wij niet 
in een andere tijd? De geboden van 
de eeuwige God zijn altijd actueel en 
gegeven om ons te beschermen. Hij wil 
dat het goed gaat met Zijn schepselen. 
Wanneer wij afwijken van Zijn plan, dan 
brengen wij onszelf en anderen schade 
toe.

Vrouwen zijn anders, mannen ook!

Het is alom bekend, dat een man en een 
vrouw niet alleen lichamelijk, maar ook 
in hun denken en in hun gevoelens van 
elkaar verschillen.
En God schiep de mens mannelijk en 
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vrouwelijk, ieder naar zijn unieke aard  
(Gen. 1:27). Een paar voorbeelden 
hierbij:

 ■ Mannen denken en voelen eerder 
in deelgebieden. Zij nemen indi-
viduele onderwerpen geïsoleerd 
waar en concentreren zich uitslui-
tend daarop. Ze kunnen daarbij 
heel vergaand de omgeving uit-
schakelen. Dat verklaart, waarom 
mannen vaak met weinig woorden 
iets duidelijk maken en eerder zake-
lijk gericht zijn.

 ■ De vrouw ziet haar omgeving eer-
der als een totaliteit. Met een on-
derwerp associeert zij veel meer 
dingen, met name bij emoties. 
Daarom heeft een vrouw vaak meer 
tijd en woorden nodig, om iets uit 
te leggen.

 ■ De gevoelswereld van de man 
wordt sterk beïnvloed door wat 
hij ziet. Een man loopt daardoor 
gevaar, dat hij meer focust op het 
lichaam van de vrouw dan op de 
persoon zelf. Lees daarbij Job 31:1 
en Mattheüs 5:28. 

 ■ De gevoelswereld van de vrouw 
wordt zeer sterk beïnvloed door 
dat, wat ze hoort of leest. Met 
woorden of berichten ontvangt een 
vrouw veel sterkere signalen, dan 
mannen bewust zich bewust zijn. 

Door een gesprek / een boodschap wek 
je als jongeman hoop, die je vaak hele-
maal niet kunt vervullen en vermoede-
lijk ook als jongere niet wilt. Wanneer jij 
bijvoorbeeld tegen een meisje zegt: ‘Jij 
hebt fantastisch gezongen!’, dan komt 

dat bij haar zo aan, dat jij haar als per-
soon bewondert. Is jou dat duidelijk?

Het huwelijk – Gods concept voor  
‘totale’ vriendschap

Deze verschillen zijn goed en door de 
Heere gewild. Ze leiden in een harmo-
nieus huwelijk tot de vervolmaking en 
daarmee naar de eenheid.
Het delen van geest, ziel en lichaam 
heeft echter een beschermend en ver-
bindend kader nodig: het huwelijk. Elke 
poging om een deel er buiten, resp. 
voor het huwelijk te beleven, zal voor 
beide kanten tot schade zijn. Letsels aan 
de ziel zijn geprogrammeerd.

Bovendien zijn ♀♂ vriendschappen een 
groot gevaar voor je latere huwelijk. De 
‘oppervlakkigheid van je jeugd’ is ook 
na vele jaren in gedachten een stuk snel-
ler aanwezig, dan je denkt. Daarom zou 
een intensieve vriendschap buiten het 
huwelijk uitsluitend tussen twee per-
sonen van hetzelfde geslacht moeten 
bestaan (maar dan natuurlijk niet-seksu-
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eel!!!). Misschien zeg jij: ‘Wij zijn simpel-
weg zo bevriend, omdat wij elkaar goed 
begrijpen.’  Wees voorzichtig! Je speelt 
met vuur.
Uit genegenheid, sympathie en vertrou-
wen ontstaat snel meer. Overschat je 
krachten niet. Het gevaar is groot, dat 
op een flirt, vroeg of laat  ‘elkaars hand-
je vasthouden’, de eerste kus en daarna 
misschien ook nog wel geslachtsverkeer 
volgen. Maar al te snel laait het vuur van 
de seksualiteit op, wanneer het vonkje 
overslaat. Menigeen heeft het al bitter 
berouwd.

Afstand bewaren en tegelijk elkaar 
leren kennen – (hoe) doe je dat?

Omgangsvorm: Een krampachtige 
omgang zou de verkeerde reactie zijn 
op deze instructies. Je moet niet wis-
selen van de straatkant, als jullie elkaar 
tegenkomen. Maar in ieder geval bete-
kent het, dat je de nodige afstand moet 
bewaren. 
Onderneem bijvoorbeeld als jonge 
vrouw zo mogelijk niets alleen met een 

jonge man of meerdere, en ook als jon-
ge man niets met een jonge vrouw of 
meerdere. Er zijn veel mogelijkheden, 
goede en zinvolle dingen in een wat 
grotere groep te doen.

Plaats: De keuze van de juiste plaatsen is 
eveneens van betekenis. De Bijbel noemt 
ons voor zulke plaatsen een voorbeeld. 
De knecht van Abraham vond de vrouw 
van Izak bij de waterbron - een pictura-
le verwijzing naar plaatsen, waar Gods 
Woord van betekenis is (bijv. jeugdwerk, 
koor, Bijbelconferenties, lezingen, enz.). 
Wanneer jij je motieven voor de Heere 
onderzoekt, zul je inzien, dat sommige 
plaatsen en activiteiten (bijv. samen met 
zijn tweetjes naar het zwembad) een ‘no 
go’ zijn. Hoe kun je echter weten, of je 
bij elkaar past, als je elkaar niet in een 
vriendschap hebt leren kennen? Stel 
jezelf de tegenvraag: Hoe kun jij Gods 
wil herkennen, wanneer sympathie, ver-
trouwen en genegenheid tot een per-
soon voortdurend groeien? De eigen 
wil en Gods leiding zijn dan voor jou niet 
meer van elkaar te scheiden.
Bid en houd daarom de noodzakelijke 
afstand, tot jij de indruk krijgt, dat de 
persoon voor jou de toekomstige huwe-
lijkspartner is.

‘Vertrouw op de Heere met heel je hart, en 
steun op je eigen inzicht niet’  (Spreuken 
3:5).

Leren kennen en beslissen:
De weg naar het huwelijk is een bewus-
te beslissing, die natuurlijk meestal een 
voorgeschiedenis heeft: normale con-
tacten, gesprekken, waarneming – en 
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vooral intensief gebed.
Uitvoerige gesprekken kunnen dan 
daarbij aanknopen, voordat de 
gemeenschappelijke beslissing voor een 
gemeenschappelijk huwelijk getroffen 
en ‘naar buiten’ gebracht wordt, waar-
toe de verloving vooral goed geschikt 
is. Een voorbereidende fase van een 
niet-gebonden vriendschap of van het 
‘met elkaar gaan’ is onbijbels en daar-
mee tot je schade.

Gedragstips voor ( jonge) mannen:
In de omgang met ( jonge) vrouwen 
moet je bedenken, dat je door dat, wat 
je zegt of schrijft, je de gevoelswereld 
van een vrouw sterk kunt beïnvloeden. 
Toets je motieven met betrekking tot 
je communicatie. Laat geen onzuivere 
gedachten toe. Bid ervoor, dat je je niet 
door je ogen laat leiden.

Gedrag tips voor ( jonge) vrouwen:
Denk eraan, dat je in het gedrag ten 
opzichte van ( jonge) mannen door dat 
wat je de mannen van je laat zien, hoe 
je optreedt, hun denkwereld kunt beïn-
vloeden. Inkijk in je decolleté, kleding, 
die je figuur duidelijk laat zien, een rok, 
die (vooral bij het zitten) ongehinderd 
zicht toelaat, provocerende manier 
van lopen etc. zijn domweg niet eerlijk 
tegenover mannen. Natuurlijk ontslaat 
dat de mannen niet van hun verant-
woordelijkheid, maar jij bent voor de 
Heere voor jouw deel verantwoordelijk. 
Bescheidenheid en ingetogenheid zijn 
nog steeds de goddelijke sieraden van 
de vrouw (1 Tim. 2:9). Bedenk:  jouw 
lichaam en de daarmee verbonden sek-
suele aantrekkingskracht behoren toe 

aan jouw toekomstige echtgenoot.

Voor jonge mannen en vrouwen:
Goede gesprekken over goede onder-
werpen, interesse tonen voor geeste-
lijke activiteiten van medechristenen 
– dat alles werkt in een geheel andere 
zin ‘attractief’ op het andere geslacht en 
vergemakkelijkt een normale omgang. 
En leidt tot passende geestelijke sfeer, 
wanneer misschien wel eens de vraag 
naar de keuze van de huwelijkspartner 
ter sprake komt.

‘Waarmee houdt een jongeling zijn pad 
zuiver? Als hij dat bewaart overeenkom-
stig Uw woord’  (Ps. 119:9).

Social Media – de brenger van 
vriendschap?!

Het thema social media (Facebook, 
WhatsApp etc.) is voor velen in onze 
tijd niet meer weg te denken. Deze 
vorm van communicatie heeft ook haar 
uitwerking op ons thema.

Doe de test:
 ■ Welke platforms gebruik je?
 ■ Wat is daarbij je doel?
 ■ Wie staat er in je adresboek en 

waarom? (mannelijk / vrouwelijk / 
ongelovig)

 ■ Wat post je?
 ■ Wat krijgt men van jou te zien en 

waarom? (profielfoto, status, etc.)

Stel je bij jezelf een behoefte aan oprui-
men of veranderen vast? Dan wil ik je 
aanmoedigen om net als Daniël in zijn 
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hart een besluit te nemen.
De virtuele communicatie beperkt de 
kwaliteit van de ontmoeting aanzienlijk. 
Het grootste risico voor onze thema 
is dat communicatie met het andere 
geslacht veel eenvoudiger en intensie-
ver en ook vanaf elke locatie kan worden 
uitgevoerd. Menig iemand is via deze 
weg begonnen.
Eerst ‘een berichtje, dat weinig voor-
stelt’, daarna regelmatige uitwisseling …
Uiteindelijk is een intensieve, virtuele 
communicatie, zonder bewuste basis en 
besluitvorming, ontstaan. Je post berich-
ten en foto’s, die je in normaal contact 
nooit zou hebben uitgewisseld. Dit 
schept verwachtingen, die onvervuld 
blijven. Vaak blijven als gevolg ervan 
gewonde zielen achter.
Wees consequent en communiceer via 
de social media niet anders dan over het 
misschien vereiste zakelijk iets met het 

andere geslacht. 
Misschien lijkt je de uitspraak te kras, 
maar ze bewaart je voor bittere 
ervaringen.

Een duurzame omgang – gezegend 
en gelukkig

Zoals al gezegd is: Het gaat niet om een 
krampachtige omgang van gelovige jon-
ge mannen en vrouwen, maar om een 
duurzame. Wanneer jij je bewust voor-
neemt, je in je gevoelens, met je ogen 
en in je doen en laten zuiver te bewaren, 
zul jij de juiste aanpak voor de omgang 
met personen van het andere geslacht 
kiezen. 

Matthias Baum
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We weten uit Gods Woord dat bij de 
opname alle gelovigen de aarde zul-
len verlaten. Hoe zal het dan op aarde 
verder gaan? God zal de vele nog niet 
vervulde profetieën - in het bijzon-
der over het volk Israël - waar maken. 
Allereerst zullen vreselijke oordelen 
de aarde treffen (in de tijd van de 
verdrukking). Daarna zal Christus ver-
schijnen en Zijn koninkrijk op de aarde 
oprichten.

We houden ons nu met Daniël 9 bezig, 

zodat we de toekomstige tijd van 
de verdrukking op de juiste manier 
binnen de Bijbelse profetie kunnen 
indelen.

Wat wordt er met de 70 weken 
van Daniël bedoeld?

Er staat in Daniël 9:24: ‘Zeventig 
weken zijn er bepaald over uw volk en 
uw heilige stad, om de overtreding te 
beëindigen, de zonden te verzegelen, 

De tijd van de 
grote verdrukking
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de ongerechtigheid te verzoenen, om 
een eeuwige gerechtigheid tot stand 
te brengen’.
Bedoeld zijn 70 periodes van 7 jaren 
(= 1 jaarweek). De gedachte aan een 
jaarweek was voor de Joden niet 
ongewoon: elk zevende jaar was een 
Sabbatsjaar en elk vijftigste jaar een 
Jubeljaar (Lev. 25:1-13).

Als deze periode van 490 jaar voor-
bij is, zal God voor Israël met het 
duizendjarige rijk een onveranderlij-
ke gerechtigheid zal invoeren. Deze 
tijd wordt echter door de genadetijd 
onderbroken.

Wat weten we over de 69 weken?

Daniël voorspelde dat er vanaf het 
moment dat de opdracht tot weder-
opbouw van Jeruzalem gegeven werd, 
69 weken voorbij zouden gaan (69x7 = 
483 jaar) totdat de Messias zou komen 
die echter verworpen zal worden en 
‘niets zal hebben’ (Dan. 9:26). Dit is al 
verbazend nauwkeurig in vervulling 
gegaan, toen Christus verworpen en 
gekruisigd werd.

Hoe weten we dat de 70e week 
nog in de toekomst ligt?

De 70e week wordt duidelijk van de 
69 voorafgaande weken gescheiden 
(Dan. 9:26-27). Ze moet ook nú nog 
toekomstig zijn, want:

 ■ De gebeurtenissen van de 70e week 

hebben tot op de dag van vandaag 
nog niet plaatsgevonden.

 ■ De tijd van de Gemeente van God 
ligt buiten het kader van de profe-
tie. Omdat de tijd van de Gemeente 
al 50 dagen na de dood van Christus 
is begonnen (kort na het einde van 
de 69e week van Daniël) en vandaag 
de dag nog steeds voortduurt, kon 
de 70e jaarweek tot nu toe nog niet 
beginnen.

Wanneer zal de 70e jaarweek van 
Daniël plaatsvinden?

 
Na de opname, d.w.z. nadat alle gelo-
vigen van deze wereld zijn weggeno-
men. Daarna zal er een week, dat wil 
zeggen 7 jaar, verdrukking zijn. Deze 
‘tijd van de verdrukking’ wordt in de 
Bijbel vaak in twee gedeeltes van 3½ 
jaar ingedeeld, in het bijzonder in 
Openbaringen.

Hoe weten we dat er een tijd van 
verdrukking zal zijn?

De Bijbel vertelt het ons. De pro-
feet Jeremia spreekt van een ‘tijd 
van benauwdheid voor Jakob’ ( Jer. 
30:7). Daniël profeteert: ‘Het zal 
een benauwde tijd zijn, zoals er niet 
geweest is sinds er een volk is geweest 
tot op die tijd’ (Dan. 12:1). Ook de 
Heere Jezus spreekt ervan: ‘Want dan 
zal er een grote verdrukking zijn, zoals 
er niet geweest is vanaf het begin van 
de wereld, tot nu toe, en zoals er ook 
nooit meer zijn zal’ (Matth. 24:21).
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Wie wordt door de toekomstige 
verdrukking getroffen?

 ■ De hele aarde: ‘Want volk zal op-
staan tegen volk en koninkrijk tegen 
koninkrijk; en er zullen hongersno-
den en pest en aardbevingen zijn 
in verschillende plaatsen’ (Matth. 
24:7, zie ook Openb. 3:10).

 ■ Het volk Israël: Over de Joden zal 
als tuchtiging een verdrukking ko-
men, die vanuit Assyrië zal plaats 
vinden: ‘Wee Assyrië, de roede van 
Mijn toorn; en Mijn gramschap is 
een stok in hun hand. Op een hui-
chelachtig volk zal Ik hem afsturen; 
tegen het volk waarop Ik verbolgen 
ben, zal Ik hem bevel geven’ ( Jes. 
10:5, 6). Bovendien zal een bij-
zondere verdrukking het gelovige 
Joodse overblijfsel treffen, dat door 
de antichrist zal worden belaagd: 
‘Dan zullen zij u overleveren aan 
verdrukking en u doden, en u zult 
door alle volken gehaat worden om-
wille van Mijn Naam’ (Matth. 24:9). 
 

Wanneer zal de ‘grote verdruk-
king’ plaatsvinden?

In de tweede helft van de 70e week 
van Daniël. Deze tweede helft van 
de laatste jaarweek wordt door de 
uitdrukkingen

 ■ ‘een tijd, tijden en een halve tijd’ 
(Openb. 12:14),

 ■ 42 maanden (Openb. 11:2; 13:5) 
en

 ■ 1260 (= 3½  x 360) dagen (Openb. 
11:3)

beschreven, waarmee 3½  jaar wordt 
bedoeld.

Tijdens de eerste 3½  jaren zullen de 
oordelen van Gods voorzienigheid 
deze aarde treffen (hongersnoden, 
oorlogen enz., zie Openbaring 6). De 
laatste 3½  jaren zullen nog verschrik-
kelijker zijn - een tijd met nooit eerder 
vertoonde noden en ellende: ‘Want 
dan zal er een grote verdrukking zijn, 
zoals er niet geweest is vanaf het begin 
van de wereld, tot nu toe, en zoals er 
ook nooit meer zijn zal’ (Matth. 24:21). 
Dat zal de ‘grote verdrukking’ zijn.
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Deze verdrukking zal vooral uitgaan 
van de Joodse antichrist en van de 
regering van het herstelde Romeinse 
Rijk. Bovendien zal Gods directe oor-
deel de aarde treffen (zie Openb. 
8-19).

Welke gelovigen moeten door de 
tijd van de verdrukking heen?

Sommigen leren dat de gelovigen die 
de Gemeente vormen door de tijd 
van de verdrukking heen moeten. 
Maar wat leert de Bijbel?

 ■ Jeremia 30:7 beschrijft dit tijdsbe-
stek als ‘benauwdheid voor Jakob’, 
d.w.z. voor de Joden.

 ■ In Daniël 12:1 gaat het over een 
verdrukking voor het volk van 
Daniël, d.w.z. voor Israël.

 ■ Mattheüs 24 heeft betrekking op 
dezelfde gebeurtenissen als het 
Boek Daniël, maar voegt er nog an-
dere bijzonderheden aan toe die 
bevestigen dat het de Joden zijn 
die door de verdrukking getroffen 
zullen worden: vluchten naar de 
bergen van Juda, het gebed dat de 
vlucht niet op de sabbat zal gebeu-
ren, enz..

 ■ Openbaring 3:10 is gericht aan 
de Gemeente in Filadelfia en ver-
klaart dat de gelovige Christenen 
voor het ‘uur van de verzoeking’ 
bewaard zullen blijven (niet ‘in’ de 
verzoeking!). Ze zullen dus voor-
af opgenomen worden en hoeven 
deze zware tijd niet door te maken.

Alle Bijbelteksten die de tijd van de 

verdrukking vermelden, hebben iets 
gemeenschappelijks: de gelovigen 
die de verdrukking mee zullen maken 
horen niet bij de Gemeente, d.w.z. het 
zijn geen Christenen.

Maken de Christenen dan geen 
zware situaties (verdrukkingen)
door? 

Zeker wel. De Heere Jezus zegt tegen 
Zijn discipelen: ‘In de wereld zult u ver-
drukking hebben’ ( Joh. 16:33). In het 
algemeen geldt: wie de Heere Jezus 
in geloof wil navolgen zal moeilijk-
heden meemaken, zelfs verdrukking, 
omdat de wereld een vijandige instel-
ling ten opzichte van Christus heeft. 
Zulke moeilijke situaties zijn echter 
iets anders dan ‘de grote verdrukking’.

2 Thessalonicenzen 1:4-2:3 maakt 
duidelijk dat de verdrukking die de 
Christenen in Thessalonicenzen mee-
maakten, iets anders was dan de toe-
komstige ‘tijd van de verdrukking’, die 
nauw aan de ‘dag van de Heer’ ver-
bonden is.

Waar zal de Gemeente zich tij-
dens de tijd van de verdrukking 
bevinden?

In de hemel. Het verloop van de 
gebeurtenissen in Openbaringen laat 
ons het volgende zien:

 ■ Het verhaal van Gods Gemeente 
op de aarde als openbare getui-
ge wordt in Openbaringen 2-3 
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beschreven.
 ■ In Openbaring 4-5 wordt de 

Gemeente in de hemel gezien en 
brengt ze het Lam aanbidding. Op 
dit moment heeft ze haar einddoel 
al bereikt. We moeten de opna-
me dus tussen Openbaring 3 en 4 
plaatsen.

 ■ Met Openbaring 6 beginnen in dit 
boek de oordelen op de aarde. 
Omdat de Gemeente van God een 
hemelse roeping heeft, zal ze van de 
aarde opgenomen worden, vóórdat 
de wereld veroordeeld wordt.

Wat gebeurt er in de tijd van de 
verdrukking met de mensen in de 
West-Europese landen?

 ■ Ze zullen zich aansluiten bij de sa-
tanische werken van de antichrist (2 
Thess. 2:9-12).

 ■ Ze zullen bij het herstelde (of 
herleefde) Romeinse Rijk horen 
(Openb. 12:3, 12, 14).

 ■ Ze zullen het beeld van het beest 
(d.w.z. van de Romeinse heerser)  
aanbidden (Openb. 13:8, 14, 15).

 ■ Ze zullen een merkteken aan hun 
rechterhand en aan hun voorhoofd 
hebben, omdat ze anders niet kun-
nen kopen en verkopen (Openb. 
13:16).

 ■ Ze zullen de toorn van God in een 
afschrikwekkend oordeel op aarde 
beleven (Openb. 14:10).

Zal er voor degenen die het 
evangelie van de genade hebben 
geweigerd, een ‘tweede kans’ 
zijn?

Nee, heel beslist niet! De apostel 
Paulus zegt in 2 Thessalonicenzen 
2:11-12 dat God hun een krachtige 
dwaling zal zenden, zodat zij de leu-
gen geloven, opdat allen veroordeeld 
worden die de waarheid niet geloofd 
hebben, maar een behagen hebben 
gehad in de ongerechtigheid. Wie het 
evangelie van de genade gehoord, 
maar geweigerd heeft, zal ‘de leugen 
geloven’ en ‘veroordeeld’ worden.

Daarom de ernstige waarschuwing: 
‘Heden, wanneer u Zijn stem hoort, ver-
hardt uw harten niet’ (Hebr. 4:7).
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Wat zal er tijdens de verdrukking 
met Israël gebeuren?

Het grootste gedeelte van het volk 
zal God verlaten en hun aanvoerder 
navolgen, de antichrist ( Joh. 5:43). 
Maar een klein deel van het volk (het 
‘overblijfsel’) zal zich tot God bekeren, 
de aangekondigde Messias verwach-
ten en de antichrist weigeren. Dat zal 
voor hen in die tijd veel lijden met zich 
meebrengen (Matth. 24:9-30). Maar 
de Heere zal deze kleine groep gelovi-
gen voor Zich afzonderen. Meerderen 
van hen zullen worden gedood en de 
anderen zullen door alle verdrukkin-
gen heen bewaard worden.

Wat is er met het ‘overblijfsel’ 
bedoeld en wie maken er deel 
van uit?  

Jesaja profeteerde van een toekomsti-
ge dag, waarop het ‘overblijfsel van 
Israël’

 ■ op de Heere zal vertrouwen
 ■ zich tot God zal bekeren en
 ■ gered zal worden ( Jes. 10:20-22; 

Rom. 9:27).

Dit overblijfsel is dus een klein, trouw 
deel van Israël. Het zal tijdens de 
verdrukking verschrikkelijke vervol-
gingen moeten meemaken (Openb. 
12:13-17). Maar deze gelovigen zul-
len hun zonden belijden en Christus 
als de ware Messias erkennen ( Jes. 53; 
Zach. 12:10). De oefeningen van hun 
zielen worden in de Psalmen indruk-
wekkend beschreven. Tegelijkertijd 
zullen zij aan de hele schepping het 
Evangelie van het koninkrijk prediken 
(Matth. 24:14).
Een overblijfsel is kleiner dan het 
geheel, maar draagt wel de kenmer-
ken van het origineel en representeert 
het geheel. Daarom wordt met deze 
uitdrukking niet iets minderwaardigs 
bedoeld. God waardeert zo’n minder-
heid die de ware karaktertrekken van 
het complete volk van God in stand 
houdt.

Wat is het Evangelie 
van het Koninkrijk? Wie zal het 
verkondigen? Wie zal het aanne-
men?

Het Evangelie van het koninkrijk kon-
digt de op handen zijnde komst van 
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Jezus Christus als Messias aan, stelt 
Zijn autoriteit voor en roept op tot 
berouw.

Johannes de Doper kondigde al de 
komst van het Koninkrijk aan: ‘Bekeert 
u, want het koninkrijk der hemelen 
is nabij gekomen!’ (Matth. 3:2). De 
Heere Zelf predikte ook het Evangelie 
van het koninkrijk (Matth. 4:23). Maar 
hij werd door Zijn volk als Messias 
geweigerd en gekruisigd.

Daarom voorzegt de Heere in Zijn 
grote profetische toespraak op de 
Olijfberg, dat dit Evangelie van het 
koninkrijk in de toekomst weer ver-
kondigd zal worden (Matth. 24:14) en 
wel door het gelovig overblijfsel.

Niet in een beperkte kring, maar ‘op 
de gehele aarde’ zal het aan ‘alle naties 
tot getuigenis’ worden gepredikt; ‘en 
dan zal het einde zijn’. De laatste zin 
maakt duidelijk dat deze wereldwij-
de verkondiging over het komende 
Koninkrijk aan het einde zal gebeuren, 
d.w.z. kort voor dat de Heere in macht 
zal verschijnen.

Niet weinig Joden zullen dit Evangelie 
geloven en zo aan het overblijfsel wor-
den toegevoegd. Maar ook een groot 
aantal personen van verschillende 
nationaliteiten, die het Evangelie van 
de genade in onze tijd niet gehoord 
hebben, zullen deze boodschap in 
geloof aannemen (Openb. 7:9-17).

Wat zijn de belangrijkste gebeur-
tenissen midden in deze verdruk-
king?

Vier belangrijke gebeurtenissen vin-
den midden in de 70e jaarweek (na 3½  
jaar verdrukking) plaats:

 ■ De satan zal op de aarde worden 
geworpen (Openb. 12:7-9);

 ■ De Joodse offerdienst in de tempel 
zal stoppen (Dan. 9:27);

 ■ De antichrist zal in de tempel 
plaatsnemen en goddelijke eer op-
eisen (2 Thess. 2:4);

 ■ ‘De gruwel van de verwoesting’, 
een verschrikkelijk afgodsbeeld, 
zal worden opgericht  in de tempel 
(Matth. 24:15).

Satan zal dan op aarde alles bestrijden 
wat van God afkomstig is of aan Hem 
herinnert en een door hem gedicteer-
de mensenverheerlijking invoeren. De 
machthebber van het Romeinse Rijk 
zal een door de satan geïnspireerde 
heerschappij uitoefenen. De antichrist 
zal het Joodse en het Christelijke 
geloof vervangen door een satanische 
religie.

Wie zijn de hoofdrolspelers tij-
dens de verdrukking?

De drie hoofdpersonen zijn:
 ■ Satan, gerepresenteerd als de draak 

in Openbaring 12 en 13;
 ■ De heerser van het Romeinse Rijk, 

voorgesteld als het eerste beest in 
Openbaring 13; en

 ■ De antichrist, die wordt voor-
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gesteld als het tweede beest in 
Openbaring 13.

Hierbij komen nog de ‘koning van het 
noorden’ (Assyrië), ‘de koning van het 
zuiden’ (Egypte), de koning van het 
hoge of uiterste noorden (Rusland) en 
een groot leger van het oosten, ver-
moedelijk uit China (een leger van 200 
miljoen man sterk, zie Openb. 9:16).

Wie is de draak en wat zal hij 
doen?

De draak verschijnt in Openbaring 12 
als ‘teken’ (vers 3). Hij symboliseert de 
satan (vers 7-9), die in het midden van 
de 70e jaarweek uit de hemel op de 
aarde geworpen zal worden. Daarop 
volgt op aarde de grote verdrukking 
van 3½ jaar.

De satan haat Christus (‘het manne-
lijke kind’; vers 1) en Zijn volk (Israël, 
gesymboliseerd door een vrouw, die 
gebaard heeft). Daarom vervolgt de 
draak Israël resp. het Joodse overblijf-
sel (zie vers 13-17).

Daarna zal de draak voor 1000 jaren 
gebonden worden, d.w.z. tijdens het 
duizendjarig rijk in de afgrond gevan-
gen zitten (Openb. 20:1-3). Tenslotte 
zal hij in de poel van vuur geworpen 
worden (Openb. 20:10).

Wat weten we over de Romeinse 
heerser?

Zijn beschrijving vinden we voorna-
melijk in Openbaring 13:1-8.

 ■ Hij wordt beschreven als een beest 
dat opkomt uit de zee (d.w.z. de on-
rustige volken, zonder God);

 ■ Hij zal tijdens de 3½ jaar als dictator 
over het gebied van het herstelde 
Romeinse Rijk heersen (vers 3-5).

 ■ Hij zal God lasteren en de gelovi-
gen vervolgen (vers 6, 7).

 ■ Hij zal op aarde een politieke 
suprematie innemen (vers 7).

 ■ De mensen in zijn rijk moeten hem 
aanbidden (vers 8).

 ■ Hij zal Israël tegen de bedreiging 
van de Assyriërs politieke rugdek-
king geven (Dan. 9:27).

 ■ Als de Heere uit de hemel zal ver-
schijnen, zal de Romeinse heerser 
in zijn vermetelheid oorlog tegen 
Christus voeren, maar levend in de 
poel van vuur worden geworpen 
(Openb. 19:11-20)

Wie is de antichrist?

De antichrist zal tijdens de verdruk-
king de leider van de Joden zijn. Dat 
is zijn beschrijving in Daniël 11:36-39:

 ■ Hij zal in het einde van de tijd als 
koning over Israël heersen (vers 
36).

 ■ Hij zal een Jood zijn, zoals blijkt uit 
de uitdrukking ‘de God van zijn va-
deren’ (vers 37). Maar hij zal van 
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God afvallen.
 ■ Ook hij zal tegen Christus oorlog 

voeren, maar gegrepen en levend 
in de vuurzee worden geworpen 
(Openb. 19:19-20)

De antichrist zal het merendeel van 
Israël tot afval van ‘God, hun Vader’ 
verleiden. De Bijbel noemt hem

 ■ een koning (Dan. 11:36-39);
 ■ een dwaze herder (Zach. 11:15v.);
 ■ een ander (een andere leider) die 

in zijn eigen naam zal komen ( Joh. 
5:43);

 ■ de mens van de zonde (2 Thess. 
2:3);

 ■ een beest dat opstijgt uit de aar-
de, dat er als een lam uit ziet, maar 
dat spreekt als een draak (Openb. 
13:11);

 ■ de valse profeet (Openb. 16:13; 
19:20)

Wat zijn de belangrijkste gebeur-
tenissen aan het einde van de 
verdrukking?

 ■  De Assyriërs, de ‘koning van het 
noorden’. zal Israël binnenvallen, 
Jeruzalem veroveren, de tempel 
verwoesten en verder trekken naar 
Egypte (Dan. 11:40-43; Jes. 8:7, 8; 
Zach. 14:2; Ps. 74:2-8).

 ■ Om zich tegen deze vijand te we-
ren, zal de antichrist de militai-
re hulp van zijn bondgenoot, de 
Romeinse heerser, inroepen. Zijn 
leger en de machtige legers uit Azië 
zullen in Armageddon hun kamp 
opslaan (Openb. 16:12-16). Maar 

de aanval zal zich uiteindelijk tegen 
Christus richten. 

 ■  Vanwege deze oorlogsgeruchten 
zullen de Assyriërs vanuit Egypte 
naar Israël terugkeren en daar hun 
einde vinden (Dan. 11:44, 45). 

Hoe zal de tijd van de verdruk-
king eindigen?

Door de verschijning van de Heere in 
macht en heerlijkheid. 

‘En  meteen na de verdrukking van die 
dagen zal de zon verduisterd worden 
en de maan zal zijn schijnsel niet geven 
en de sterren zullen van de hemel val-
len en de krachten van de hemelen 
zullen heftig bewogen worden.  En 
dan zal aan de hemel het teken van 
de Zoon des mensen verschijnen; en 
dan zullen al de stammen van de aar-
de  rouw bedrijven en zij zullen de Zoon 
des mensen zien, als Hij op de wolken 
van de hemel komt met grote kracht en 
heerlijkheid.’ (Mattheüs 24:29-30).

Michael Hardt

DE TIJD VAN DE GROTE VERDRUKKING
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Antwoord: Nee! Geen enkele keer zegt de Heere Jezus of de één of 
andere schrijver van een van de nieuwtestamentische boeken: ‘Want 
er staat geschreven …’, om dan een citaat uit de apocriefen te laten 
volgen. Nergens in het Nieuwe Testament vinden we een gedachte 
of een gebeurtenis die steun geeft aan een woord uit de apocriefe 
boeken of daarmee gefundeerd wordt.

Van de zogenaamde talrijke toespelingen, die bovendien slechts 
in één of twee woorden overeenstemming vertonen, worden door 
de uitgevers van de voor mij liggende druk van het Griekse Nieuwe 
Testament, de Nestle-Aland N26, slechts drie plaatsen van het 
Nieuwe Testament als ‘citaten’ uit de apocriefen weergegeven; het 
zijn deze: Mattheüs 9:36; Markus 10:19 en 2 Timotheüs 2:19. Maar 

ook hier gaat het niet om rechtstreekse citaten, maar slechts om toespelingen, 
bovendien om toespelingen naar plaatsen in het Oude Testament. Dat eeuwen 
later de schrijvers van de apocriefen soortgelijke uitdrukkingen en zinsneden 
(want om meer gaat het nooit) gebruikten, is goed te begrijpen, temeer daar ze 
als Joden vertrouwd waren met de heilige geschriften van het Oude Testament.

Met een voorbeeld wil ik duidelijker aangeven wat ik bedoel. In Mattheüs 9:36 
kan het zinsdeel ‘als schapen, die geen herder hebben’ als een toespeling op 
Numeri 27:17 en 2 Kronieken 18:16 gezien worden. Als nu ook de schrijver van 
het apocriefe boek Judith dezelfde zinsnede gebruikt in hoofdstuk 11:19, dan 
kan met de beste wil daaruit niet geconcludeerd worden, dat Mattheüs het boek 
Judith zou hebben geciteerd. Precies zo is het ook bij de beide andere teksten, 
waar ook soms teksten uit het Oude Testament aan ten grondslag liggen. Om 
ook maar enig gezag voor de apocriefen uit de aangegeven feiten af te leiden, is 
absoluut ongegrond.

Christian Briem

Q & A

Apocriefen
Vraag: De apocriefen worden door velen als niet tot het Woord 
van God behorend aangezien. Maar staan er in het Nieuwe 
Testament geen citaten uit de apocriefen?



Op een dag ontvangt Din Dhal, een 10-jaar-oude Thaise jongen, een folder, waarin 
sprake is van een Persoon met de naam Jezus. Din Dhal leest het en heeft de indruk, 
dat de inhoud waar is. Maar hij kan echter de betekenis van de tekst niet zo goed 
begrijpen; daarom geeft hij het blad aan zijn ouders. Die zijn boeddhist en adviseren 
om te vergeten, wat hij gelezen heeft.

Jaren later werkt Din Dhal op een cruiseschip. Tijdens een bezoek aan wal, in de 
haven van Seward, Alaska, wil hij met zijn ouders bellen en gaat daarom een zeemans-
huis binnen. Daar wordt hem een brochure en een Nieuwe Testament in zijn moe-
dertaal aangeboden. Din Dhal is blij, dat hij een boek in het Thai krijgt, en begint nog 
dezelfde dag te lezen.

Tot zijn verbazing stoot hij al gauw op de naam Jezus – zoals in de brochure, die hij 
15 jaar eerder had gekregen. Hij leest verder en hoort steeds meer over Jezus: dat Hij 
de Zoon van God is, Die de mensen liefheeft en ze van hun zonden wil redden. Daar-
om is Jezus naar de aarde gekomen, is aan het kruis gestorven en is weer opgestaan, 
opdat allen gered worden, die in Hem geloven.

Din Dhal leest dat steeds weer vol belangstelling. Hij wil ook bij de verlosten horen. 
Daarom bidt hij de Heere Jezus, of Hij ook zijn zonden wil vergeven en hem redden. 
Met veel blijdschap en dankbaarheid kijkt hij terug op de geschriften, die hem gehol-
pen hebben om de honger van zijn hart te stillen en de Heere Jezus te leren kennen.

De Thaise matroos
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‘En hij probeerde te zien wie Jezus was’ (Lukas 19:3).

‘Buiten Mij is er geen andere God,
een rechtvaardig God, een Heiland;
er is niemand behalve Ik.
Wend u tot Mij, word behouden,
alle einden der aarde’ (Jesaja 45:21 en 22).


