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Groet

Hallo allemaal,
Het jaar 2019 schiet al weer hard op: we zijn intussen in de herfst beland.
Een mooi jaargetijde, al is het voor veel mensen wel een dipje na een mooie
zomer. Je zou er zomaar wat neerslachtig van kunnen worden, maar als
gelovige is dat eigenlijk niet nodig.
We hebben het oog van het geloof gekregen en daarmee kunnen we
omhoog kijken, ook al is het misschien wel herfst in je geloofsleven. Denk
bijvoorbeeld eens aan Paulus en Silas in de gevangenis in Filippi. Zij keken
omhoog en midden in de narigheid waarin ze zich bevonden, hebben ze
gebeden en waren ze God aan het loven en danken. Wonderlijk toch, vind je
niet?
Maar ook al is het herfst 2019, vliegt de tijd voorbij en raast de wereld
keihard verder, als je omhoog kijkt en de nabijheid van de Heere Jezus zoekt,
dan tilt Hij je als het ware uit boven al die omstandigheden.
Ik wens voor jou dat ook door dit nummer van Volg Mij! je oog van het geloof
op de Heere Jezus gericht mag blijven, zodat je Hem trouw wilt volgen en
dichter naar Hem toe zult groeien.
Een hartelijke groet van
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DRIE PARALLELLE LIJNEN
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De zonde overwinnen –
hoe doe je dat?
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In ons geloofsleven kunnen we drie ‘lijnen’ onderscheiden:
1. De lijn van de feiten – Gods feiten.
Door het kruis van Christus zijn bepaalde dingen voldongen feiten geworden
voor God.
2. De lijn van de ervaring. Iedere Christen doet ervaringen op, goede, slechte
en neutrale. Het zijn vaak verborgen
dingen, onzichtbaar voor de ogen van
de broeders en zusters, maar voor de
persoon zelf zeer reëel.
3. De lijn van het gedrag. Dit is min of
meer openbaar – zichtbaar voor iedereen.
In het geval van een ideaal Christelijk
leven lopen deze drie lijnen precies
parallel aan elkaar. Maar in vrijwel ieders leven loopt de derde bijna parallel aan de tweede, dat wil zeggen, ons
gedrag wordt grotendeels bepaald
door onze ervaring. In ons publiekelijk gedrag schrijven we de verborgen
geschiedenis van onze innerlijke ervaringen. Misschien zal elke Christen die
dit leest, wel toegeven dat ons leven en
getuigenis van Christus niet zijn wat ze
zouden moeten zijn. We zouden willen
dat het meer in overeenstemming was
met de feiten van God – het kruis en de
gevolgen ervan – meer geleid door de
Heilige Geest, meer een geur van Christus. Hoe kunnen we dit veranderen?

R

icht je blik op de ‘eerste lijn’!
Het zal nooit bereikt worden
door alleen maar met jezelf bezig te zijn, hoewel veel Christenen dat
denken en maanden en jaren door-

brengen met zinloze inspanningen om
zichzelf omhoog te werken naar een
meer bevredigende staat. Je zult niet
in staat zijn om de ene lijn evenwijdig aan de andere te trekken als je al
je aandacht richt op de lijn die je wilt
tekenen. Nee, richt je ogen op de lijn
die ter oriëntatie moet dienen, leg je
liniaal langs deze lijn en het werkt. Om
vooruitgang te boeken, moeten we ons
houden aan de Goddelijke ordening.
Ons gedrag wordt bepaald door onze
ervaring en onze ervaring moet worden bepaald door kennis van de door
God gerealiseerde feiten.

B

evrijding van de macht van de
zonde – Gods ‘lijn’ in het oog
houden!
Het zesde, zevende en achtste hoofdstuk van de brief aan de Romeinen
houdt zich grotendeels bezig met ervaring en gedrag, en toch loopt de lijn
van de feiten als een rode draad door
elk hoofdstuk.
Hoe is het met jouw geestelijk welzijn,
hoe kom je verder? En vind je in je geloof nog de vreugde waarop je hoopte
toen je in de Heere ging geloven?
Misschien niet. Misschien vergaat het je
als vele anderen en heb je een nederlaag ervaren in plaats van een overwinning, verdriet in plaats van blijdschap.
Het kan echter een troost zijn dat in
Romeinen 7 iemand een getuigenis van
zijn eigen leven geeft, en dieper dan dit
kun je bijna niet zinken. Hij had een en
al ellende ervaren. Hij vat het als volgt
samen: ‘Maar ik ben vleselijk, verkocht

Volg Mij!
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onder de zonde’ (Rom. 7:14). Zijn gedrag was – zoals te verwachten – niet
beter: ‘Want het goede dat ik wil, doe
ik niet, maar het kwade, dat ik niet wil,
dat doe ik’ (Rom. 7:19).
Wat hielp deze ellendige mens? Precies
datgene wat ook jou zal helpen – de
kennis van de door God volbrachte feiten. In elk van deze hoofdstukken staat
een vers dat zo’n feit uitdrukt. Deze feiten zijn op geen enkele manier afhankelijk van ons. Wat onze ervaringen ook
zijn, de waarheid van deze feiten blijft
onveranderd. Het gaat om de volgende
feiten:
‘Dit weten wij toch, dat onze
oude mens met Hem gekruisigd
is’ (Rom. 6:6).
‘Zo, mijn broeders, bent u ook
door het lichaam van Christus gedood met betrekking tot de wet’
(Rom. 7:4).
‘Dit heeft God gedaan: Hij heeft
Zijn eigen Zoon gezonden in een
gedaante gelijk aan het zondige
vlees en dat omwille van de zonde, en de zonde veroordeeld in
het vlees’ (Rom. 8:3).
Op één punt stemmen deze verzen
overeen: ze verwijzen allemaal naar dat
wat God voor Zichzelf door het kruiswerk van onze Heere Jezus Christus
volbracht heeft. Want daar werd onze
oude mens gekruisigd, wij werden voor
de wet gedood en de zonde in het
vlees werd veroordeeld.

Tijdschrift voor geloofsopbouw

K

ijk weg van jezelf naar Hem!
Maak je deze feiten eigen. Als
onze oude mens – de apostel
vat met deze uitdrukking alles samen
wat wij als nakomelingen van Adam
waren – met Christus gekruisigd is,
dan is God klaar met hem en is er geen
reden waarom je over de door hem
begane zonden zou moeten blijven
treuren. Als we op grond van de wet
gedood zijn, hoef je niet alsmaar weer
jezelf te tuchtigen met schorpioenen

van wetticisme als je gefaald hebt,
maar mag je jezelf beoordelen in het
licht van Gods genade. Wanneer de
zonde in het vlees is veroordeeld, is
het duidelijk dat God aan het kruis in
Jezus Christus tot het uiterste gegaan
is en Zijn oordeel over de zonde, de
wortel van het kwaad, heeft uitgevoerd. Dus, waarom besteed je je tijd
niet aan het kijken naar de grote liefde
die in Zijn dood tot uitdrukking komt,
in plaats van naar de zonde te kijken
die door Zijn dood geoordeeld is?
Het kénnen van deze feiten is heel
waardevol maar dit alléén zal niets

Bijbel praktisch

veranderen. Nee, als die kennis je er
niet toe brengt om elke hoop in jezelf
op meer bevredigende ervaringen of
beter gedrag op te geven, en je ogen,
door de kracht van de Heilige Geest,
op Christus te richten, dan zal het je
niets brengen. Als je bereid bent om
de Geest van God je hart te laten vullen
met de voortreffelijkheid en glorie van
Christus, dán zal het veranderen en zullen zowel ervaring als gedrag naar een
heel ander niveau worden getild.

V

oortdurend contact met boven.
Een elektrische tram kan dit
treffend illustreren. Deze rijdt met behulp van drie parallelle leidingen, twee
onderste (de rails) en een bovenste (de

draad erboven. Je kijkt naar een tram in
een donkere nacht. Wat rijdt die snel!
Wat is die fel verlicht! Maar opeens is
de tram niet meer te zien. Wat is er gebeurd? Het contact is verbroken, en als
het contact verbroken is, mist de tram
de voortstuwende kracht en gaan de
lichten uit.
Alleen als wij door de Geest van God in
contact blijven met de lijn van Gods feiten, zullen we in staat zijn onze hemelse
loop te volgen en helder voor Christus
te schijnen.
Let er ten slotte eens op dat alle drie de
lijnen in deze hoofdstukken van de Romeinenbrief te zien zijn. Als we, door
de genade van God, in contact blijven
met de feiten van God, zullen we de
schoonheid van de ervaring beleven
die beschreven is met de woorden:
‘Want de wet van de Geest van het
leven in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde en van
de dood’ (Rom. 8:2).
Wij zullen de vrijheid van Christus ademen en ons wat ons gedrag betreft aan
deze eis houden:
‘Stel uzelf ter beschikking aan God,
als mensen die uit de doden levend
geworden zijn. En laat uw leden wapens van gerechtigheid zijn voor God’
(Rom. 6:13).
F.B. Hole

bovenleiding), die onder stroom staat.
Alles hangt af van hun aanwezigheid en
van de permanente verbinding tussen
de lange stroomafnemer en de stroom-

Volg Mij!
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SPREKEN IN TONGEN

Hoe moet je tegen het
huidige spreken in
tongen aan kijken?
De serie ‘Geloof voor pas bekeerden’ is gericht op Christenen die zich
recent bekeerd hebben. Dat kunnen kinderen, ouderen en jongeren zijn.
Voor hen willen we af en toe artikelen publiceren die belangrijke
fundamentele vragen en onderwerpen behandelen. Het gaat niet om
een uitleg van begrippen – daarvoor zijn de artikelen te kort. Wel willen
we echter een paar fundamentele dingen doorgeven die de basis van
het geloof vormen.

Tijdschrift voor geloofsopbouw
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Vooral charismatische kerken van de
pinksterbeweging groeien tegenwoordig. Er wordt nogal eens in ‘talen’ of
‘tongen’ gesproken. Wat moet je daarvan vinden?
Allereerst dienen we te weten dat zowel in het Hebreeuws als in het Grieks
tong en taal door hetzelfde woord worden uitgedrukt. Dat kunnen we goed
begrijpen: we spreken door middel van
de tong. Zonder tong zouden we niet
kunnen spreken. Daarom behoren taal
en tong bij elkaar.
Helaas heeft deze ‘naamsgelijkheid’ ertoe geleid dat pinkstergemeenten het
hebben over ‘het spreken in tongen’.
Daarmee gaan ze een probleem uit de
weg: het spreken in talen in de Bijbel
was duidelijk verbonden met bestaande talen: ‘En zij begonnen te spreken
in andere talen, zoals de Geest hun gaf
uit te spreken … Toen dan dit geluid
klonk, kwam de menigte samen en raakte in verwarring, want ieder hoorde hen
in zijn eigen taal spreken’ (Hand. 2:4, 6).
Toen was dus het ‘spreken van talen’
het spreken in een vreemde taal, die
je nooit had geleerd maar die je echter
opeens kon spreken door een geestesgave.
Dat is vandaag de dag niet het geval.
Daarom spreekt men liever van tongen
en niet van spreken in vreemde talen,
omdat door bewegingen met de tong
bepaalde geluiden voortgebracht worden die geen betekenis hebben. Ze
kunnen daarom ook niet door een tolk
uitgelegd worden (vgl. 1 Kor. 14:2728).

Het spreken in talen is zelfs heel vroeg
gestopt. Kerkvaders uit de vierde eeuw
na Christus zeggen dat ze geen idee
hebben waarover de apostel het hier
had1. Daarmee worden de woorden
van de apostel Paulus bevestigd, die
schreef dat het spreken in talen, net als
een beekje, vanzelf zou ophouden te
stromen (vgl. 1 Kor. 13:8). De schrijver
van de Hebreeënbrief benadrukt daarom dat de wonderbaarlijke effecten,
zoals genezing van zieken en de gave
van het spreken in talen, in zijn tijd al
verleden tijd waren (vgl. Hebr. 2:3-4).
Met welk doel werd het spreken in talen gegeven? Het volk van Israël had
een door God gegeven eredienst. Na
de dood en opstanding van de Heere
Jezus veranderde de situatie echter.
God gaf iets volkomen nieuws: het ware
Christendom. Nu konden de Joden
zeggen: ‘Wij hebben een door God gegeven eredienst. Hoezo zouden wij iets
nieuws moeten aannemen?’
Een terechte vraag. Daarom gaf God samen met het Evangelie een geweldige
bevestiging door wonderen en tekenen, ook door het spreken in talen. Hij
1 Een van de zogenoemde kerkvaders, John Chrysostomos
(349 of 344-407), geeft een interessante historische getuigenis in zijn studie van 1 Korinthe 12:1-2:
‘Dit hele gedeelte is zeer donker, maar de duisternis is
gebaseerd op onze onwetendheid over de dingen die hier
worden genoemd, omdat ze zijn gestopt. Ze zijn toen gebeurd, maar gebeuren tegenwoordig niet meer’. Een andere
zogenoemde kerkvader, Augustinus van Hippo of Aurelius
Augustinus (354-430), schrijft: ‘In de vroegste tijden viel de
Heilige Geest op hen en spraken zij in vreemde talen die zij
niet hadden geleerd, zoals de Geest het hun uit te spreken
gaf. Dit waren tekenen die op dat moment pasten. Omdat
het voor de Heilige Geest noodzakelijk was om in alle talen
een teken te geven dat het Evangelie nu in alle talen tot aan
de einden der aarde zou gaan. Dat gebeurde toen als een
teken, maar is nu al lang verdwenen’.

Volg Mij!
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SPREKEN IN TONGEN

gaf die als teken voor ongelovigen, niet
voor de gelovigen (1 Kor. 14:22).
Tegenwoordig geeft God niets nieuws
meer. Hij vermaant ons eerder om
trouw te bewaren wat Hij in Zijn Woord
geschreven heeft. Daarom hebben wij
deze wondergaven niet meer nodig.
Hoe kan God, om zo te zeggen, de
versplintering van gelovigen bekronen
met wonderbaarlijke effecten!
Vreemd genoeg echter verspreidt het
zgn. ‘spreken in tongen’ op het Christelijk erf zich ‘over de kerkgrenzen’ heen.

Nee, het spreken in talen behoort tot
het verleden. Niemand mag zich laten
misleiden en denken dat het toch nog
op de een of andere manier door God
op de een of andere plaats kan worden
toegelaten. We hebben het ook helemaal niet nodig. Wij hebben het totale,
volledige Woord van God. Wij hebben
Christus, onze Redder en Heere. En
God heeft ons de Heilige Geest gegeven. Wat hebben wij dan nog meer
nodig?

‘En wij hebben het profetische woord, dat
vast en zeker is, en u doet er goed aan daarop
acht te slaan als op een lamp die schijnt in een
duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de
morgenster opgaat in uw hart’
2 Petr. 1:19

Tijdschrift voor geloofsopbouw

Manuel Seibel
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Naam van de woordzoeker
Aan de slag!
am ______________________
Datum __________________
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WOORDZOEKER

Als je zin en tijd hebt, kun je je talenten eens loslaten op de onderstaande opdracht. Er staan 15

zelfstandige
naamwoorden in uit
Genesis 1 (HSV). Ze
zitten verstoptin
in dedeze
lettermix, en
je moet ze
un jij alle
verborgen
woorden
vinden
woordzoeker
horizontaal, verticaal, diagonaal en soms zelfs achterstevoren zien te vinden.
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LOFZANG VOOR GOD

Lofzang voor God –
een wens van mensen
uit Zijn volk
De Levieten waren door God bij
de berg Horeb aangesteld als
dienaren in Zijn heiligdom. Ze
moesten tijdens de woestijnreis
de tent van de ontmoeting
dragen en verzorgen. De leden
van de drie families Gersom,
Kehat en Merari hadden daarbij
verschillende taken.
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Aan de Kehatieten werd de zorg voor
alle gereedschap van het heiligdom
opgedragen, aan de Gersonieten de
zorg voor de textiele delen van het heiligdom, en aan de Merarieten de zorg
voor de planken, de pilaren, de voetstukken en de pennen (Num. 4). In het
land Kanaän was deze bediening niet
langer nodig, omdat allereerst de tent
van de ontmoeting en later de tempel een vaste locatie hadden. Daarom
werden de Levieten met andere taken
belast. Toezicht houden op het werk
in het huis van de HEERE was hun belangrijkste taak. God gaf deze taak aan
vierentwintigduizend Levieten. Zesduizend zouden moeten fungeren als
beambten en rechters, en vierduizend
als poortwachters. Aan nog eens vierduizend werd opgedragen om God te
prijzen met zang en instrumentale begeleiding (1 Kron. 23:4,5).
We willen deze laatste groep nader
bekijken. Drie mannen en hun nakomelingen namen een speciale positie
in onder hen: Asaf, een nakomeling van
de familie van Gersom, Jeduthun uit de
familie Merari en Heman uit de familie
Kehat. Een eerste verwijzing naar hun
activiteiten voor de Heere is te vinden
in 1 Kronieken 6. Het gaat om drie verschillende families, maar ze waren één
in hun ijver in het dienen van God op
de door Hem bepaalde plaats.

A

saf en zijn nakomelingen
David gebood Asaf, evenals
de beide andere genoemde
Levieten, om het lied in het huis van
de Heere te leiden. Asaf en zijn zonen

verrichtten hun dienst voor de ark van
het verbond sinds deze een vaste plek
in Jeruzalem gekregen had. De andere
beide families verrichtten hun dienst
voor de tent der ontmoeting bij de
zang, totdat de tempel van Salomo in
Jeruzalem gereed was, ieder naar de
orde zoals koning David het, door God
geleid, vastgelegd had (1 Kron. 6). God
had David het voorbeeld laten zien
voor de bouw van de tempel en ook
alles wat met de dienst van de priesters
en de Levieten te maken had (1 Kron.
28:11 e.v.).
Hun eerste belangrijke taak was om het
transport van de ark van het verbond,
vanuit het huis van Obed-Edom, met
zang en muziekinstrumenten te begeleiden naar de tent in Jeruzalem, die
door David was opgericht. Op deze
dag droeg David Asaf en zijn broeders
op de Heere te prijzen. Vanaf dat moment bleven ze deze taak steeds uitvoeren. Ze profeteerden met klanken
en harpen en met cimbalen; ze zongen,
gedreven door de Geest van God (zie
noot in 1 Kron. 25:1).
Bij deze gelegenheid moeten we ons
afvragen hoe het bij ons gebeurt.
Zingen we alleen tijdens de samenkomsten omdat we de melodie leuk vinden,
of zingen we zonder innerlijke betrokkenheid? Zingen we met heel ons hart?
In Christelijke kring is er een hele serie
liederen met een tamelijk diepgaande
inhoud, maar helaas ook met teksten
van oppervlakkige aard, of die zelfs
Gods Woord tegenspreken. Toetsen
we ook wat we zingen?

Volg Mij!
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Asaf hield zich bezig met de gedachten
van God. Om die reden kon God hem
ook gebruiken om psalmen te schrijven.
Twaalf psalmen kwamen uit zijn pen (Ps.
50 en de Ps. 73-83). De teksten maken
duidelijk hoezeer de eer van God en
Zijn volk Asaf aan het hart gingen. Hij
wilde lofliederen voor God zingen.
Een bijzonder hoogtepunt voor Asaf
en zijn familie was ongetwijfeld de
inwijding van de tempel. Op dat moment ervoeren zij hoe het huis van God
vervuld werd met Gods heerlijkheid.
Daarna mochten zij, samen met hun
broeders van de families van Jeduthun
en Heman, als één man de Heere loven
en verheerlijken (2 Kron. 5:12,13). De
nabijheid van God leidde ertoe dat
God Asaf kon gebruiken om David te
laten weten wat Zijn gedachten waren
(2 Kron. 29:30).
In de verdere loop van de geschiedenis

Tijdschrift voor geloofsopbouw

van Israël ontmoeten we enkele afstammelingen van deze man die hun God
trouw dienden. In de tijd van koning
Josafat kon God, door Jahaziël, het volk
in de strijd tegen talloze vijanden uit
de omringende volken moed inspreken. Deze man vertelde het volk, geleid
door de Geest van de Heere, dat de
Heere voor hen zou vechten. Ze hoefden niet zelf te strijden, maar mochten
ervaren hoe God hen uit de hand van
deze grote menigte redde (2 Kron.
20:14 e.v.).
Over de afstammelingen van Asaf in de
dagen van Hizkia wordt verteld dat zij
zich heiligden en meehielpen bij het
verwijderen van alle vuiligheid uit de
tempel, die door afgoderij ontstaan
was. Toen deze taak voltooid was, konden ze in het midden van het verzamelde volk God aanbidden en met vreugde loven en spelen (2 Kron. 29). Later,
toen het volk onder koning Josia tot

Personen in de Bijbel

God teruggekeerd was en het Pascha
volgens Gods instructies vierde, komen
we de afstammelingen van Asaf te midden van de feestvierende menigte tegen. ‘Een Pascha zoals dit was in Israël
niet meer gehouden, vanaf de tijd van
de profeet Samuel’ (2 Kron. 35:18).
Toen God, door koning Kores, aan de
Joden de gelegenheid gaf om na de
Babylonische ballingschap naar hun vaderland terug te keren en daar het heiligdom van God te herbouwen, maakten amper vijftigduizend leden van het
volk van deze mogelijkheid gebruik. In
de opsomming van de teruggekeerden worden ook honderdachtenveertig zangers uit de familie van Asaf genoemd.
Hier zien we dat op de beide lijsten met
het aantal teruggekeerde ballingen in
Ezra 2 en Nehemia 7 verschillende getallen te vinden zijn, onder andere bij de

zangers. Hier zijn verschillende verklaringen voor.1 Toen het fundament voor
de tempel werd gelegd, begeleidden
de zangers de priesters met lofgezang
voor God, in overeenstemming met de
instructies van koning David. Ze wilden
hun dienst in gehoorzaamheid aan het
Woord van God uitoefenen. De trouw
van deze mannen was een aanbeveling
om hun de leiding over verschillende
taken toe te vertrouwen: Mattanja begon met het aanheffen van de lofzang
bij het gebed (Neh. 11:17), Ussi had
de verantwoordelijkheid om te voorzien in de behoeften van de zangers bij
hun werk in het huis van God. Toen de
stadsmuur van Jeruzalem, ondanks alle
tegenstand van de vijand, voltooid was,
liepen twee koren boven op de muur
om de stad heen om de Heere te danken, het ene ging naar links, het andere
naar rechts. Ook nu werd er gezongen
1 Zie https://www.debijbelvoorjou.nl/artikel/verschillen-tussen-ezra-2-en-nehemia-7/ ’ Verschillen tussen Ezra 2 en
Nehemia 7‘ ( J. Runkel).
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onder leiding van de nakomelingen
van Asaf. De vreugde van de mensen in
Jeruzalem over de genade die God bij
de uitvoering van dit geweldig bouwwerk geschonken had, werd tot in de
verte gehoord. De dankbaarheid van
de Joden tegenover God richtte zich
ook op Zijn dienaren. Het volk was royaal naar de dienaren van God toe, zo
mogelijk gaven ze meer dan de tienden, die God had ingesteld.

J

eduthun en zijn nakomelingen
Over Jeduthun en zijn nakomelingen
wordt iets verteld wat we ook bij
Asaf en zijn nakomelingen zagen. Hij
stamde af van de familie van Merari. Uit
verschillende Bijbelgedeelten kunnen
we afleiden dat Jeduthun ook wel Ethan
genoemd werd (bijv. in 1 Kron. 16:41).
Evenals Asaf was hij door David als
koorleider in de dienst van God aangesteld en behoorde hij tot de kring van
zieners of profeten van David (1 Kron.
9:16; 2 Kron. 35:15). Jeduthun heeft
weliswaar zelf geen psalm geschreven,
maar uit de titel van drie psalmen van
David en Asaf kunnen wij opmaken dat
ze voor het lofgezang van Jeduthun bestemd waren (Ps. 39, 62 en 77).
Wij treffen deze Levieten ook aan
in hun dienst in de regeringstijd van
Salomo en andere latere koningen.
Dit getuigt van hun trouw aan God en
duidt erop dat hun ouders een voorbeeld voor hen waren. Toen Koning
Kores de terugkeer naar Jeruzalem
mogelijk maakte, behoorden zij tot degenen die de gelegenheid aangrepen
om in de stad van hun God te aanbid-

Tijdschrift voor geloofsopbouw

den en Gods lof te zingen (Neh.11:17).
Ten tijde van David, toen de tent van
de ontmoeting en het altaar van God
nog in Gibeon stonden, dienden zij
daar samen met Heman en zijn zonen
(1 Kron. 16:41). Maar na de voltooiing
van de tempel was Jeruzalem hun plek
om dienst te doen. De plaats in het huis
van God was voor hen belangrijk.

H

eman en zijn nakomelingen
Heman, de derde Leviet in de
kring van zangers en zieners
onder David, kwam uit de familie Kehat.
Onder zijn voorouders bevond zich de
profeet Samuël.
Heman had veertien zonen, van wie
ook de namen genoemd worden (1
Kron. 25:4,5), en drie dochters. Ook
hun was er alles aan gelegen om Gods
grootheid te bezingen. Oud of jong,
klein of groot, bekwaam of nog leerling: ze namen allemaal deel aan de lof
van God en de dienst voor Hem.
Hoewel de naam Heman ook wordt genoemd in de titel van Psalm 88, lijkt het
erop dat we hier te maken hebben met
een andere man – Heman, de zoon van
Serach (of Machol), een nakomeling
van Ezra (1 Kon. 4:31; 1 Kron. 2:6).

T

oepassingen voor ons
Wij kunnen door de manier
waarop zij trouw en met volharding God loofden en prezen, een
voorbeeld nemen aan deze Levieten.
Ze deden dat zoals God het wilde. Het
feit dat David deze keuze in overeenstemming met de wil van God maakte
Bergkirche in Piemont (Norditalien)
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(1 Kron. 28:13), duidt erop dat hun
leven en hun bekwaamheid hen daarvoor geschikt maakten. Ze wisten wat
de wil van God was en ze kenden Zijn
Woord. Ze deden het ook bereidwillig.
In Psalm 89:16 lezen we: ‘Welzalig het
volk dat de klank van de bazuin kent,
zij wandelen, HEERE, in het licht van Uw
aangezicht’. Dit vers spreekt over de nabijheid van God, zoals we dat hebben
gezien bij Asaf en de andere mannen.
In onze tijd van elektronische hulpmiddelen raakt zingen niet zelden op de
achtergrond. Wij laten liever lawaaierige muziek over ons heen komen. We
moeten ons laten aansporen om thuis
en tijdens de jeugdbijeenkomsten of
bij andere gelegenheden samen meer
te zingen. Ik mag beleven hoe jonge
broeders en zusters in mijn omgeving

aan het Evangelie werken, doordat
ze door middel van liederen en een
korte toespraak op de Heere Jezus en
Zijn Woord wijzen. En niet zelden zijn
de respons en de bereidheid om voor
zulke evenementen uitgenodigd te
worden groter dan bij de gebruikelijke
evangelisatiebijeenkomsten. Daarmee
verliezen deze niet hun waarde. Maar
het laat wel zien dat wij ook nog andere
mogelijkheden hebben om de goede
boodschap door te geven. Wij zouden
het volgende moeten bedenken: Loven
trekt naar boven. Danken bewaart voor
wankelen. Door te zingen, beleven we
blijdschap met elkaar en wordt onze
Heere verheerlijkt.
‘Wie dank offert, zal Mij eren; wie de
rechte weg gaat, zal Ik Gods heil doen
zien’ (Ps. 50:23).
Rainer Möckel
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Internet: zegen of vloek?
Wat betekent internet voor jou? Is het je ochtendblad, je receptenboek
met lekkere hapjes voor je gezin of het portaal waar je nieuwtjes kunt
uitwisselen met je vrienden? – Of is het een monster dat je ziel probeert
te roven? Er gaan heel wat sprookjes over internet rond, die voortvloeien
uit gebrek aan informatie, uit persoonlijke opvattingen en die onderweg
beïnvloed zijn door meningen en ervaringen van anderen.
Laten we ons de eerste vraag nog eens stellen vanuit een andere
gezichtshoek: wat betekent internet voor jou als trouwe discipel van
de Heere Jezus Christus? Hoe zie je de internetrevolutie vanuit Bijbels
perspectief? Hoe kun je bepaalde gevaren van internet vermijden? Dat
zijn enkele van de vragen die wij willen proberen te beantwoorden.

H

oe kan het internet mij helpen geestelijk te groeien?

Betaalbaar en toegankelijk
Wij leren op verschillende manieren.
De één leest graag, de ander luistert
liever of volgt graag lezingen. Het internet bevat een rijkdom aan geestelijke inhoud voor ons allemaal. Online
Tijdschrift voor geloofsopbouw

kun je boeken lezen, audioboeken
of geestelijke liederen beluisteren of
gezonde Bijbellezingen volgen. Het
meeste daarvan is volledig vrij toegankelijk, zodat er geen kosten zijn
die het verkrijgen van geestelijke opbouw in de weg kunnen staan.
En naast het reduceren of uitsluiten
van kostenbelemmering maakt het
internet deze publicaties nog gemak-
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kelijk bereikbaar ook. De dagen dat
je een boek niet kon krijgen omdat
het bij de boekhandel uitverkocht of
in bestelling was, zijn voorbij. Je kunt
een boek dat je zoekt bij een online
boekhandel vinden en met één klik
kopen, en binnen een paar minuten
staat het op je tablet. En voor diegenen onder ons die liever gewone gedrukte boeken lezen, maakt het internet het makkelijker om wat je graag
wilt hebben, te zoeken en online te
kopen.
Wat ook zo praktisch is, is dat je alles
zo makkelijk kunt meenemen. Met
smartphones en tablets met internetverbinding heb je overal toegang tot
een hoeveelheid boeken die nooit in
je tas had gepast. Dat kan erg handig
zijn als je in de trein zit en je Bijbel wilt
lezen, over een vers met je vrienden
van gedachten wilt wisselen of je favoriete commentaar of een Bijbels
woordenboek wilt raadplegen.
Broederschap
Heb je wel eens een virtuele vergadering meegemaakt? Er vinden op
internet live gestreamde conferenties
en ministry-meetings plaats. Social

media, zoals Facebook, Twitter en
Vimeo, bieden ons de mogelijkheid
om via internet foto’s en nieuws te
verspreiden. Inclusief overdenkingen
die ons hebben geraakt, uitnodigingen voor samenkomsten en conferenties en verzoeken om voorbede. Veel
Christenen gebruiken social media
voor een hechtere broederband op
intercontinentaal niveau en voor de
opbouw van heiligen in verre gebieden.
Verspreiding van het Evangelie
De Nederlander Anne van der Bijl
stond internationaal bekend als
‘Gods smokkelaar’, omdat hij zo vaak
Bijbels heeft gebracht achter ‘het ijzeren gordijn’. Tegen het einde van
de vorige eeuw verdween het ijzeren
gordijn en werd de Berlijnse Muur
afgebroken. Maar er bestaan nog andere ‘muren’ en ‘gordijnen’ in de wereld, voornamelijk in de islamitische
wereld. Sommige muren beginnen nu
te verdwijnen doordat het Evangelie
de mensen via internet bereikt. Wel
hebben regimes allerlei regelingen
en controlemiddelen bedacht om
de toegankelijkheid van Evangeliewebsites te beperken, maar door de
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technologie is alles toegankelijk voor
iedereen (wat overigens in bepaalde
gevallen ook een negatief effect kan
hebben!).

diepere Bijbelstudies om onszelf en
onze broeders en zusters in Christus
op te bouwen.

Bijbelstudie-apps
De computertechnologie heeft tal
van apps voor persoonlijke en gezamenlijke Bijbelstudie opgeleverd.
Vele daarvan staan op internet klaar
voor gebruik. Bijvoorbeeld: BibleGateway.com biedt in een groot aantal
talen Bijbelvertalingen aan, met zoekfuncties en ingesproken Bijbelboeken. YouVersion.com bevat dergelijke functies met meer mogelijkheden
voor mobiele apparaten. Dit betekent dat je op je smartphone een
bepaalde term, zin of een Bijbeltekst
in een andere vertaling kunt opzoeken, en zelfs door gebruik te maken
van een Bijbels woordenboek de
oorspronkelijke betekenis in het Hebreeuws of Grieks kunt vinden. Veel
van die apps, zoals WordSearchBible.
com, linken een ingegeven tekst aan
verschillende
Bijbelcommentaren,
die je gratis of tegen een geringe vergoeding ter beschikking staan.
Al die tools zijn tijdbesparend, maar
sluiten geen inspanning uit. Een Bijbelstudie die twintig jaar geleden
nog veel tijd had gekost, kun je nu
binnen een uur doen. Maar daarmee
hebben wij nog steeds de motivatie en het verlangen nodig om voor
onszelf de Schrift te bestuderen. De
tijdbesparing hoort ons aan te sporen
om meer te doen: meer frequente en
Tijdschrift voor geloofsopbouw

H

oe kan internet mijn geestelijk leven in gevaar brengen?

Persoonlijke vriendschappen
De intrede van social media heeft een
onomkeerbare impact gehad op ons
sociale leven, en die zal in de komende generaties nog meer toenemen.
Een bepaalde sociale club liken, tot
een groep gaan behoren of iemands
vriend of volger zijn, alles heeft zijn eigen impact op het menselijk gedrag.
Volgens een onderzoek dat door de
universiteiten van Birmingham, Edinburgh en UWE Bristol begeleid is1
heeft het overmatig posten van selfies op social media een schadelijk effect op bestaande relaties. Dat komt
doordat we er niet van tevoren rekening mee houden wie naar onze foto’s of ons nieuws zullen kijken en hoe
er gereageerd zal worden. Volgens
1 Zie: British Telegraph 12 Aug 2013, link: http://www.
telegraph.co.uk/technology/ news/10238047/Facebookover-sharers- alienate-real-life-friends.html.
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een ander onderzoek2 dragen social
media tegenwoordig in belangrijke
mate bij aan echtscheidingen. Het
onderzoek toont aan dat één op de
zeven gehuwde personen echtscheiding heeft overwogen omdat hun huwelijkspartner foto’s op Facebook of
andere sites had gepost.
Als gevallen mens proberen we een
gevoel van eigenwaarde te kweken
op grond van wat mensen van ons
denken. Hoe groter het aantal likes
dat we onder een geposte foto krijgen, des te meer voelen we dat veel
mensen van ons houden of ons tenminste liken. Maar wat als we niet genoeg likes krijgen? Daardoor kunnen
we ons vervreemd en alleen gaan
2 Zie: British MailOnline, 29 April, 2015, link: http://www.
dailymail.co.uk/news/article- 3061616/Facebook-Twitterfactorone- seven-divorces.html.

voelen. Als Christen krijgen we van
de Heere de vermaning: ‘Zie voor
uzelf dan af van de mens – in zijn neus
heeft hij slechts adem – want als wat
is hij eigenlijk te beschouwen?’ ( Jes.
2:22). Onze werkelijke waarde komt
niet van mensen die van ons houden,
maar van de Almachtige God, Die ons
heeft geschapen en ons Zijn Zoon
heeft gegeven om ons te behouden.
Een ander gevaar van social media
is dat niet iedereen die gebruikt. Je
kunt via social media een chat beginnen of een voorval vertellen en ervan uitgaan dat iedereen erop heeft
geklikt en op de hoogte is. Maar
daarmee heb je misschien veel van
je broeders en zusters in Christus
buitengesloten die op dat medium
geen account hebben en zodoende
vervreemd raken. Je kunt wel vinden
dat in deze eeuw iedereen internet
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en een socialmedia-account hoort te
hebben, maar daartegenover staat
Paulus’ waarschuwing aan de Efeziërs:
‘in alle nederigheid en zachtmoedigheid, met geduld, door elkaar in liefde te verdragen’ (Ef. 4:2).
Het risico op vervreemding kan ook
kleven aan e-maildiscussies en blogs.
We moeten drie dingen onthouden:
het zijn alleen maar tools, waar we
gebruik van kunnen maken;
onze waarde ontlenen we aan de
Heere;
we moeten gericht zijn op al onze
broeders en zusters;
Verslaving
Wel eens iemand meegemaakt met
IAD? Sinds de invasie van internet zijn
er nu mensen die de diagnose Internet Addiction Disorder (IAD) hebben
gekregen, ook bekend als Problematic Internet Use (PIU) of Compulsive
Internet Use (CIU). Volgens het Illinois Institute for Addiction Recovery
3
is internetverslaving een stoornis in
de impulsbeheersing als gevolg van
emotionele gebondenheid, vergelijkbaar met een gokverslaving. Enkele
symptomen zijn:
de hele tijd bezig zijn met internet
(altijd denken aan internetervaringen die je al hebt opgedaan of
nog wilt opdoen, zoals bloggen,
chatten en browsen);
geleidelijke toename van de hoe3 Zie voor meer informatie: http://www.addictionrecov.org/
Addictio ns/index.aspx?AID=43.
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veelheid tijd achter een beeldscherm, wat gewoonlijk leidt tot
langer gebruik dan je je had voorgenomen;
vergeefse pogingen om ermee te
stoppen of gas terug te nemen;
afkickverschijnselen (een naar gevoel, humeurigheid, irritatie) als je
langere tijd niet op internet zit;
ter wille van internetgebruik relatie, carrière of opleiding riskeren,
eventueel inclusief leugens of verdoezeling van feiten over de mate
van het gebruik;
het internet de vriend of de oplossing laten worden om stress te
verlichten en problemen te ontvluchten.
De gevolgen van internetverslaving
kunnen uiteraard ernstig zijn wat betreft relatie, carrière, financiën en gezondheid. De Bijbel is heel duidelijk:
‘Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar
ik zal mij niet onder de macht van ook
maar iets laten brengen’ (1 Kor. 6:12).
Als ik een slaaf van het internet ben
geworden, kan ik alleen bevrijd worden van mijn ‘nieuwe meester’ door
de vrijheid te zoeken die ik in Christus heb:

‘Als dan de Zoon u
vrijgemaakt heeft, zult u
werkelijk vrij zijn’
( Joh. 8:36).
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De beste manier om internetverslaving te voorkomen, is jezelf te verzekeren dat je volle bevrediging krijgt
van de Heere en van de gemeenschap
met Zijn volk. Dan wordt het internet
gewoon een stuk gereedschap, niet
een virtuele wereld waar je bevrediging kunt vinden. We zijn er verantwoordelijk voor, tegenover onze
kinderen en jeugd, om in ons gezin en
onze gemeente een veilige omgeving
te scheppen, om hechte Christelijke
relaties te creëren en de jongere generaties geestelijk te voeden.
Als iemand in de val van internetverslaving is terechtgekomen, is de eerste stap het te erkennen. En dan moet
hij/zij hulp zoeken bij de Heere, en
waarschijnlijk bij een verslavingsdeskundige.

Luiheid
Door de overvloed aan geestelijke
hulpmiddelen op het internet kun je
gemakkelijk lui worden. Waarom zou
je teksten uit het hoofd leren als je ze
zo makkelijk online kunt opzoeken?
Waarom zou je zelf de Bijbel bestuderen en van alles opzoeken als er
online zo veel Bijbelcommentaren
zijn? Nog erger: waarom zou je naar
een samenkomst gaan als je ook online een preek kunt horen? Dat zijn allemaal valstrikken naast de voordelen
die het internet biedt.
Een wijs man heeft ooit gezegd: ‘Door
grote luiheid zakt het gebinte ineen.
Door slapheid van handen gaat het
huis lekken’ (Pred. 10:18). Dat geldt
ook voor geestelijke groei. Als we niet
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genoeg energie en tijd investeren in
onze geestelijke groei, zullen we geen
resultaat oogsten. Gods plan voor ons
leven is niet dat we informatie krijgen,
maar dat ons hart en ons karakter
veranderen om meer gelijkvormig te
worden aan de Heere Jezus. En dat
gebeurt door verzen uit het hoofd te
leren (Kol. 3:16), niet door ze simpelweg online op te zoeken. Dat gebeurt
door eigen Bijbelstudie (1 Tim. 4:13)
in plaats van alleen over de Bijbel te
lezen. Dat gebeurt door in de gemeentesamenkomst te zijn en er aan
deel te nemen wanneer het past, en
niet door ons uitsluitend te vullen
met goede geestelijke gedachten.
Wat betekent geestelijk voedsel als
het ons niet tot aanbidding brengt,
samen met de heiligen in de plaats
waar we samenkomen!
Paulus was duidelijk tegenover de
Galaten toen hij zei: ‘Dwaal niet: God
laat niet met Zich spotten, want wat
de mens zaait, zal hij ook oogsten.
Want wie in zijn eigen vlees zaait, zal
uit het vlees verderf oogsten; maar
wie in de Geest zaait, zal uit de Geest
het eeuwige leven oogsten’ (Gal. 6:78). Het internet is een prachtig middel
om ons geestelijk leven te verrijken,
maar het moet worden aangevuld
met onze eigen inzet en tijd.
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Tijd verspillen
We hebben de volgende symptomen
van internetverslaving al genoemd:
de hoeveelheid tijd die online wordt
besteed en het feit dat dat gewoonlijk hoger uitpakt dan was voorgenomen. Ook als online gaan voor jou
geen verslaving is, denk dan eens aan
de hoeveelheid tijd die je besteedt
aan het checken van e-mail, Facebook
enz., of gewoon aan het browsen naar
een nieuw gadget die je wilt kopen.
Uit enkele onderzoeken4 bleek dat
tieners per week meer dan een dag
online waren; concreet: 27 uur. Hoeveel samenkomsten hadden ze in die
tijd niet kunnen meemaken en hoeveel Bijbelhoofdstukken en geestelijke lectuur hadden ze wel niet kunnen
lezen! Die 27 uur had beter besteed
kunnen worden.
Overigens moeten we wel zorgvuldig onderscheid maken tussen ‘besteed’ en ‘verspild’. Als we de juiste
prioriteiten stellen en onze tijd die
we aan het internet besteden, wijs
gebruiken, verspillen we geen tijd,
ook al zouden we urenlang online
zijn. De kunst is om Paulus’ wen4 The Telegraph. Zie voor meer informatie: https://www.
telegraph.co.uk/finance/newsbysector/mediatechnologyandtelecoms/digital-media/11597743/Teenagers-spend27-hours-a-week-online-how-internet-use-has-ballooned-inthe-last-decade.html.
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ken te volgen voor het op waarde
schatten van ‘dingen’, inclusief internet. Ten eerste: is het ‘nuttig’? ‘Alle
dingen zijn mij geoorloofd, maar
niet alle dingen zijn nuttig. Alle
dingen zijn mij geoorloofd, maar
niet alle dingen bouwen op’ (1 Kor.
10:23). We kunnen online veel activiteiten uitvoeren die voor ons en
voor Gods heiligen nuttig zijn. Dat
is geen verspilde tijd, want die is
gebruikt voor opbouw. Ten tweede: is het verslavend? ‘Alle dingen
zijn mij geoorloofd, maar ik zal mij
niet onder de macht van ook maar
iets laten brengen’ (1 Kor. 6:12). Als
online gaan mijn gedrag gaat beheersen en mijn denken in beslag
gaat nemen, ben ik verslaafd aan
het worden en moet ik met die tijdverslindende activiteit stoppen.
Makkelijker tot zonde komen
Het is een voordeel dat veel geestelijke bronnen vrij toegangelijk
zijn. Helaas is er ook veel gevaarlijk materiaal vrij toegankelijk. Het
gevaarlijkst is internetpornografie,
die jaarlijks € 3 miljard winst oplevert. En hoewel het gevaar zo
overduidelijk is, zijn de statistieken
onder Christenen hoogst alarmerend. Volgens CovenantEyes5 gaf
64% van de Christenmannen aan
eenmaal per maand porno te kijken. Het huidige gevaar voor onze
jeugd is ongekend groot. Hieraan
staan negen op de tien jongens en
zes op de tien meisjes onder de 18
5 Meer statistische gegevens vindt u op hun website: http://
www.covenanteyes.com/pornstats.

bloot. We kunnen wel proberen beschermkooien om onze kinderen en
jongeren heen te bouwen, maar alleen dat zou niet werken, want 70%
van hen neemt hun internetgedrag
over van hun ouders! Het gevaar is
er en het is reëel; wat kunnen we
doen om onszelf en onze kinderen
te beschermen?
Ten eerste: we moeten beseffen dat
porno kijken zonde is. Het is een
vorm van ontucht (Matth. 5:28) en
een onnatuurlijke manier om seksueel opgewonden te raken (2 Tim.
3:4). Daarom vermaant de apostel
Paulus ons om daar ver bij vandaan te
blijven (Ef. 5:3). Porno kijken wekt een
verkeerde opwinding op en dat verontreinigt ons lichaam (1 Kor. 6:19-20;
1 Thess. 4:4,5). Het is zonde en
dus bedroeft het de Heilige Geest
(Ef. 4:30), en is het ondankbaarheid
tegenover God (Kol. 3:17).
Ten tweede: we moeten de gevaren
van porno kijken beseffen. Omdat
het een speciale verslaving opwekt
heeft het ernstige gevolgen: onder
meer een continu schuldgevoel, het
verlies van het gevoel van eigenwaarde, onvermogen tot een gezonde relatie met het andere geslacht
en verwoesting van het huwelijk. En
verslaving neemt vanzelf toe en kan
leiden tot gewelddadig en crimineel
gedrag.
Ten derde, en dit het meest belangrijke: wij hebben het nodig om ons
bezig te houden met de Heere. We
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weten allemaal dat Spreuken 27:7
waar is: ‘Iemand die verzadigd is
vertrapt honingzeem, maar voor
een hongerige is al het bittere zoet’.
Als we ons met de Heere bezighouden en daarin bevrediging vinden,
willen we gewoon geen goedkoop
genot dat de vijand biedt meer najagen.
Ten behoeve van onze kinderen kent
het internet heel wat toepassingen
die ouders kunnen helpen bij ouderlijke controle. Maar dat zijn slechts
hulpmiddelen. De beste hulp die we
ze kunnen geven, is de Bijbel rijkelijk in hun hart planten, zodat ze zelf
Paulus’ goede vermaning voor de
Thessalonicenzen kunnen toepassen:

‘Beproef alle dingen,
behoud het goede.
Onthoud u van elke vorm
van kwaad’
(1 Thess. 5:21-22).

Ben je digitaal geheiligd?
Het internet is nu eenmaal ons leven
binnengevallen, en we hebben drie
mogelijkheden om op die invasie te
reageren.

Tijdschrift voor geloofsopbouw

Optie 1 is: negeren
We kunnen internet alleen maar iets
slechts vinden en e-mail en social media gewoon mijden. Die aanpak kan
wel een poosje goed werken, maar
het slaat wel een diep gat tussen ons
en de jongere generaties.
Optie 2 is: het volledig omarmen
We downloaden gretig elke nieuwe
app, klikken elke nieuwe website aan
en posten alle details van ons leven
op social media; de hele wereld mag
het weten. Die aanpak heeft een heel
kwalijke impact op onze tijd, onze
veiligheid en ons geestelijk leven.
Optie 3, de aanpak die ik aanraad,
is: het ‘temmen’
We gaan op een beheerste manier
gebruik maken van het internet. We
laten het niet onze tijd en ons hart
beheersen; we gebruiken het beheerst, maar optimaal en vermijden
de gevaren.
Zoals gezegd: het internet is gereedschap dat we kunnen gebruiken voor
iets goeds en voor iets slechts. We
horen alle elementen van ons leven,
inclusief ons internetgebruik, te zien
als middelen om God te eren: ‘Of u
dus eet of drinkt of iets anders doet,
doe alles tot eer van God’ (1 Kor.
10:31).
Shereen Ghobrial (IT-expert, Toronto)

Bijbelstudie
Schepping

De 66 boeken uit de Bijbel.

Nehemia
Ga, eet lekkernijen en drink zoete dranken. En deel uit aan hen voor wie
niets is klaargemaakt, want deze dag is heilig voor onze Heere. Wees niet
bedroefd, want de vreugde van de HEERE, dat is uw kracht.

Nehemia 8:11

Nehemia (zijn naam betekent ‘troost van
Jahweh’) beschrijft de geschiedenis van
zijn verbondenheid met het overblijfsel
van de teruggekeerde ballingen.
Ongeveer dertien jaar na Ezra ging hij
naar Jeruzalem, aangespoord door het
nieuws dat hij had ontvangen over de
vervallen toestand van de stad. God
bewerkte dat Arthahsasta, de koning
van Perzië, wiens schenker hij was
(1:11), hem goed gezind was. Hij kreeg
de bevoegdheid om de muren van
Jeruzalem te herbouwen.
Als een man van geloof en kracht en
een bekwaam leider was hij in staat de
Joden aan te sturen bij de herbouw van
de muur en bij hen de bereidheid op
te wekken om zowel te werken als te
strijden voor Gods belangen wat betreft
de stad. Zijn vastberaden besluit, de
wijsheid waarmee hij de sluwe strikken

van de vijand wist te vermijden en zijn
korte, oprechte gebeden kunnen geen
enkele geïnteresseerde lezer ontgaan.
Toch valt ook de gezaghebbende
invloed van de Perzische regering niet
over het hoofd te zien.
Nehemia is een boek dat ook in onze tijd
bijzonder nuttig is. Het illustreert het
feit dat de oprechte toewijding van de
gelovigen aan God en het voornemen
van hun hart om een muur te bouwen,
om zich zo af te scheiden van de wereld
en haar kwaad, op bittere tegenstand
van de vijand kan rekenen. Maar hoe
klein en verachtelijk zo’n getuigenis
ook mag lijken in de ogen van mensen,
standvastig en nederig geloof in een
tijd van verwarring is kostbaar voor
God.
Leslie M. Grant
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Zes dieren
		 in Psalm 22
H

inde
Een van de boeiende kenmerken van
deze messiaanse psalm is de verwijzing naar
zes dieren. De titel van de psalm is in het Hebreeuws Ajèlèt Hasjagar, wat vertaald is met
‘op de hinde van de dageraad’. Naar de Messias wordt zinnebeeldig verwezen als een
‘hinde van de dageraad’. Dit is een van de
meest zachtaardige en gracieuze schepselen
van God. Haar behendigheid is een treffend
beeld van Hem Die ogenblikkelijk bereid
was om Gods wil te doen.

W

orm
De mens echter zag Hem in een ander licht. Hij werd gesmaad en veracht en
kon van Zichzelf zeggen: ‘... ik ben een worm
en geen man, een smaad van mensen’ (vs.
7). Het gaat hier om de karmozijnkleurige
coccus ilicis (Hebr.  תולעהtowle’ah), waaruit
rode verfstof werd gemaakt. Karmozijn of
scharlaken is de kleur van de Joodse vorsten
(2 Sam. 1:24).

S

tieren
We lezen dat de Messias aan het kruis
omringd was door ‘sterke stieren van Basan’
(vs. 13). Basan was een zeer vruchtbaar gebied in het noorden van Israël. Het vee daar
was beroemd omdat het goed gevoed
was. Deze stieren vertegenwoordigen de
heersers van Israël die financieel voordeel
haalden uit het godsdienstige systeem dat
Tijdschrift voor geloofsopbouw

zij hadden opgebouwd. Christus was een
bedreiging voor hun hebzucht. Als stieren
namen zij Hem op de horens en zeiden: ‘Anderen heeft Hij verlost, Zichzelf kan Hij niet
verlossen’ (Matth. 27:42).

L

eeuw
Ze waren ‘als een verscheurende en brullende leeuw’ (vs. 14), het welbekende beeld
van de achtervolgende macht van de satan
(1 Petr. 5:8). In vers 22 vinden we ‘de muil
van de leeuw’ en dat is een beeld van satans
macht over de dood (Hebr. 2:14).

H

onden
We vinden nog een dier in deze psalm:
‘Want honden hebben mij omsingeld’ (vs. 17).
Hiermee worden de Romeinse soldaten bedoeld (zie ook vs. 21). Honden werden als
onrein beschouwd en waren een beeld van
de heidense verdorvenheid (Matth. 15:26).
De heidenen hadden (evenals de Joden)
een aandeel in de dood van de lieflijke ‘hinde van de dageraad’.

W

ilde ossen
Ten slotte vraagt Christus om verlossing ‘van de horens van de wilde ossen’
(vs. 22), een treffend beeld van het lijden
aan het kruis. Zijn gebed werd beantwoord
door de opstanding, die uitmondt in lofprijzing (vs. 22-23).
Brian Reynolds

Bijbel praktisch

Dank U wel!

Een paar jaar geleden gaf ik de kinderen
uit mijn zondagschoolklas de opdracht
dertig dingen op te schrijven waarvoor
ze God kunnen danken. Aanvankelijk
leek dat aantal best heel veel. Maar probeer het zelf eens! Dan zul je merken
dat het helemaal niet zo moeilijk is.

-

Zo zouden wij vaker moeten danken.
Niet alleen voor die dingen waarvoor
wij toch al regelmatig danken. Maar ook
eens bewust aan andere dingen denken en God, onze Vader, daarvoor hartelijk bedanken. Daar word je blij van!
Overigens, met de kinderen hebben
wij uiteindelijk in totaal 142 dingen opgeschreven, en de lijst is nog lang niet
compleet. Wil je een paar voorbeelden
als stimulans?

-

Dank U wel …
- voor mijn neefjes en nichtjes;
- dat de Heere Jezus van ons
houdt;
- voor artsen;
- voor de vergeving van zonden;
- dat wij op vakantie kunnen gaan;

-

-

voor de schepping;
voor mijn huisdier;
dat wij in de hemel mogen komen;
voor scholen;
voor een thuis;
dat de Heere Jezus voor mij gestorven is ;
voor schoon drinkwater;
voor de telefoon;
dat ik in een Christelijk gezin
mag opgroeien;
voor zendelingen;
dat de Heere Jezus mij altijd
hoort en ziet;
dat ik vrolijk kan zijn;
voor de muziek;
dat wij kalenders en traktaten
kunnen verspreiden;
dat ik een vader en moeder mag
hebben;
voor de Bijbel.

Ik wens jou en mijzelf voor vandaag oprechte dankbaarheid toe!
B. Lüling
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Nicolás Bravo, Portret

Generaal Bravo

‘Want ook wij waren … hatelijk en elkaar hatend. Maar toen
de goedertierenheid van God, onze Zaligmaker, en Zijn
liefde tot de mensen verschenen is, maakte Hij ons zalig’.
(Tit. 3:3-5)
De vrijheidsstrijder Nicolas Bravo hield enkele honderden Spanjaarden in gevangenschap. Zijn vader viel door verraad in de handen van de Spanjaarden. Ze eisten dat Bravo zich aan hen zou overgeven, anders zouden ze zijn vader doden.
Bravo wilde zich niet overgeven, maar bood de Spaanse onderkoning zijn gevangenen aan om ze te ruilen tegen zijn vader. Maar de onderkoning weigerde en
liet de oude man als een gewone misdadiger wurgen. Daarmee was het leven van
de gevangenen verbeurd verklaard.
Bravo was diep verbitterd en liet de terechtstelling voorbereiden. Hij kon de hele
nacht niet slapen bij de gedachte dat uit wraak voor de dood van zijn vader honderden onschuldige mensen zouden sterven. Tegen de ochtend stond zijn plan
vast.

Eerst was er wantrouwen, maar vervolgens opluchting en gejuich: ‘Wij gaan niet
weg. Nu strijden wij met jou voor de vrijheid van Mexico. Leve generaal Bravo!’
Dit herinnert aan de nog veel grotere genade die God ons bewezen heeft! Wij
waren Zijn vijanden en grote zondaars en konden er zelf niets aan veranderen.
Maar Hij heeft ons gered, niet alleen uit edelmoedigheid, maar uit liefde, en Hij
heeft ons tot Zijn kinderen gemaakt.
Is Hij het niet waard dat we Hem volledig dienen?

Uit de kalender ‘Het goede zaad’

Hij riep de gevangenen bijeen en zei tegen hen: ‘Jullie weten dat jullie in ruil voor
het leven van mijn vader de vrijheid hadden moeten krijgen. Maar de onderkoning wilde niet en heeft mijn vader omgebracht. Maar ik wil niet net zo handelen
als hij. Ik schenk jullie het leven en de vrijheid. Ga waarheen je wilt!’

