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Wortel schieten
Het is nog geen voorjaar, maar als na de feestdagen de dagen weer langer
gaan worden, gaat het wel weer die kant op. Bomen lopen dan opnieuw uit
en gaan weer groeien. Maar daar gaat iets aan vooraf. Het is interessant dat
Jesaja 27:6 vier processen noemt die een vruchtboom doorloopt: wortel
schieten, bloeien, groeien en vrucht dragen. En, dat is ook interessant:
ze worden gebruikt om Israëls toekomstige geestelijke ontwikkeling te
beschrijven.
Deze processen mogen daarom ook beeldend voor ons geestelijke leven
zijn. Vrucht dragen kan mooi lijken en door velen gezien worden, maar er
gaan meerdere processen aan vooraf en als eerste: wortel schieten. Ik ben
geen tuinman, maar ik kan me zo voorstellen dat de andere processen er
niet komen, als er geen goed ontwikkelde wortels zijn. En daarom wil ik,
nu de bomen voorlopig toch nog niet bloeien en vrucht dragen, dat eens
benadrukken. Mogelijk kan deze ‘Volg Mij!’ je er bij helpen wortel te schieten:
diepe, stevige wortels, verankerd in Gods Woord.
Hartelijke groet,
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Schepping

HET ‘METHUSALACH-GEN’ ONTDEKT

Bijbel praktisch

Wat je kunt leren
van koning Asa

Het ‘Methusalach-gen’
ontdekt
In 2009 verscheen er een boek van een
wetenschapper uit Kiel (Duitsland) over
een eigenaardig gen in onze genetische
samenstelling. Dit werk bevestigde een
vermoeden dat al lang bestond: een variatie in het FOXO3a-gen heeft een belangrijke invloed op de levensverwachting.
Door het verkrijgen van dergelijke kennis is de medische wetenschap wellicht
in staat om de gemiddelde levensverwachting in de nabije toekomst zelfs
nog te laten toenemen. Maar door de
vergankelijkheid zal oneindig leven op
aarde een droom blijven.
En dit is de oorzaak: toen God de mens
schiep, gaf Hij hem de meest gunstige
omstandigheden voor een gelukkig
leven hier op aarde. Maar de mens
overtrad het enige gebod dat hem
was gegeven: Adam en Eva aten van de
verboden vrucht en slaagden niet voor
de gehoorzaamheidstest. God had hen
gewaarschuwd (zie Gen. 2:17) en de
dood deed zijn intrede als begrenzing
van het leven. Sindsdien is de dood de
Tijdschrift voor geloofsopbouw

vijand van de mens. De apostel Paulus
schreef: ‘Daarom, zoals door één mens
de zonde in de wereld is gekomen, en
door de zonde de dood, en zo de dood
over alle mensen is gekomen, omdat allen gezondigd hebben ...’ (Rom. 5:12).
Toch bestaat er eeuwig leven! God
biedt een uitweg uit deze hopeloze situatie. De Bijbel getuigt, dat door het
geloof in Christus, de Zoon van God, iedereen nieuw leven en onsterfelijkheid
kan ontvangen (zie 2 Tim. 1:10). Maar
wij allereerst moeten erkennen dat wij
zondaars zijn en onze schuld voor God
belijden. Dan zal Hij ons dit eeuwige
leven schenken, dat verdergaat na het
graf, lang nadat wij deze aarde hebben
verlaten ( Joh. 3:16).

Als je de Bijbelboeken Koningen en Kronieken doorleest, kom
je zóveel ellende, ongehoorzaamheid, afgodendienst, ruzie en
oorlog tegen, dat je blij bent een keer te lezen over een koning
die deed wat goed was in de ogen van de Heere. En als wij er
al blij mee zijn, hoeveel te meer moet dat Gods hart hebben
verheugd?! Eén van die koningen was Asa, de kleinzoon van
Rehabeam, de opvolger van Salomo. We lezen over hem in 2
Kronieken 14-16.

In de dagen van koning Asa had het
koninkrijk Juda eerst tien jaar rust. Koning Asa brak de afgodische altaren
af en hakte gewijde afgodspalen om,
bouwde versterkte steden en spoorde
het volk om aan de Heere, hun God, te
zoeken en naar Gods Woord te leven.

Hij kon zeggen: ‘Wij hebben Hem gezocht, en Hij heeft ons rust van rondom gegeven’ (14:1-7).
Asa had een leger van 580.000 man,
maar ging vol vertrouwen de koning
van Cusj tegemoet, die een tweemaal
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WAT JE KUNT LEREN VAN KONING ASA

zo sterk leger had: één miljoen soldaten. Plus nog eens 300 strijdwagens.
Ook in deze gevaarlijke situatie wist
hij: ‘HEERE, U bent de Enige Die kan
helpen’ (14:11).

God stuurde een profeet naar Asa, die
hem en zijn volk aanspoort: ‘De HEERE
is met u, zolang u met Hem bent. Als
u Hem zoekt, zal Hij door u gevonden
worden. Maar als u Hem verlaat, zal Hij
u verlaten’ (15:2). De profeet spoorde
hen aan bij de Heere te blijven, Die de
macht heeft om hen tegen elke vijand
te beschermen. Wat een aanmoediging krijgt deze koning: ‘U dan, wees
sterk en verlies de moed niet, want
er is loon overeenkomstig uw werk’
(15:7). De de koning ging hard aan het
werk om hervormingen door te voeren (lees het maar na in 15:8-19). God
beloonde hem, want ‘er was geen oorlog’. Het land had rust.
Wat een genade dat de Heere tegen
ons zegt: ‘Ik zal u beslist niet loslaten
en Ik zal u beslist niet verlaten’ (Hebr.
13:5). Bij Asa zat er een voorwaarde
aan vast (‘als u Hem zoekt’), maar tegen
ons zegt Hij dit onvoorwaardelijk! Toch
Tijdschrift voor geloofsopbouw

geldt ook nu: als wij weggaan van de
Heere, dan zal Zijn zegen, Zijn vrede en
Zijn blijdschap ook ons ontbreken. Los
van Hem worden we niet gelukkig!
Asa behaalde grote overwinningen:
over de afgodendienst, de vijand die
op hem afkwam. Hij overwon zelfs
zijn eigen oma, de weduwe van Rehabeam, die de afgoden trouw wilde
blijven (15:16). Zijn toewijding aan de
Heere maakte zo’n grote indruk op de
mensen, dat er zelfs velen kwamen uit
het tienstammenrijk, ‘toen zij zagen
dat de HEERE, zijn God, met hem was’
(15:9). Wat een prachtige uitdrukking:
‘de Heere, zijn God’; daaruit blijkt een
persoonlijke relatie. Asa was zich ervan
bewust dat die grote, levende God
zijn eigen God was; hij kende en eerde
Hem als zodanig! En dat laat God niet
onbeloond.
Maar toen werd Asa ouder; zijn lichamelijke krachten werden minder, en
helaas zijn geestlijke kracht ook. Dat
hoeft niet zo te gaan, maar bij Asa
gebeurde het wel. Hij werd ziek. En
die grote koning, die zo toegewijd
en trouw was geweest aan de Heere
als het ging om afgodendienst en hei-

Bijbel praktisch

dense vijanden … die koning schoot
tekort toen hij in zijn eigen persoonlijk
leven in de knel kwam. Hij kreeg een
ziekte aan zijn voeten, een ziekte die
heel ernstig was (16:12).
Ziekte kan ook ons overkomen, maar
de vraag is: wat doe je als je ziek bent?
Wat doe je als er moeite komt, wat
voor soort dan ook? Bij wie zoek je
hulp? Asa zocht die hulp niet bij de
Heere, Die hemel en aarde gemaakt
heeft (Ps. 121:2-3), in het besef dat
de HEERE onze Bewaarder is. Nee, hij
ging naar de artsen toe.
Nu is het normaal dat je naar de dokter gaat. Niet voor niets was Lukas arts
en hij mocht zowel het Evangelie naar
Lukas als de Handelingen schrijven.
Maar het wordt een ander verhaal als
je je hoop en vertrouwen op de artsen stelt en niet meer beseft: de Heere
God staat boven alles, Hij is mijn Arts,
en Hij houdt mijn leven in Zijn trouwe
hand. Niets kan mij overkomen, als Hij
het niet toelaat. Was niet Gods eerste
Naam die Israël in de woestijn ontdekte: ‘Ik ben de HEERE, uw Heelmeester’
( Jahweh Rapha; Ex. 15:26)? Heeft de
Heere Jezus niet gezegd dat juist zij
die ziek zijn een arts nodig hebben?
Nog even iets over Asa’s ziekte. Wat
het precies was, weten we niet, maar
het tastte zijn voeten blijkbaar aan. Hij
kon dus niet meer goed lopen. Geestelijk gezien kunnen ook wij ‘ziek worden aan onze voeten’. Dan is onze levenswandel niet meer zoals de Heere
het graag ziet; dan vindt Hij er geen

vreugde meer in. Misschien praat onze
mond dan nog heel mooi, maar ons
praktische leven bewijst het tegendeel. Laten ook wij daarvoor oppassen
en beseffen: als we ziek zijn geworden
wat onze levenswandel betreft, is er
maar Eén Die dat kan oplossen: geen
arts, geen voorganger, geen broeder
of zuster, maar alleen de Heere.
Want wát onze moeilijkheid ook is,
boven alle artsen is er Eén Die jou en
mij door en door kent, op Wie we in
alle omstandigheden mogen vertrouwen. Zeker, er zijn aardse omstandigheden, geestelijke moeiten, moeiten
in de gemeente, lichamelijke ziekten,
emotionele labiliteit en vele andere
lasten die ongelooflijk zwaar zijn om te
dragen. Maar laten we nooit vergeten:
onze Heere kent onze zwakheid, onze
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Gebed
‘Zodra Daniël vernomen had, dat het bevelschrift geschreven was,
ging hij naar zijn huis; nu had hij in zijn bovenvertrek open vensters
aan de kant van Jeruzalem; en driemaal daags bad en loofde hij God,
juist zoals hij tevoren gedaan had. Toen snelden de mannen toe en
vonden Daniël biddende en smekende tot zijn God’ (Dan. 6:10-11).

ontmoediging, ons lichamelijk of psychisch lijden, onze ups en downs. Hij
weet hoeveel we lijden en verwijt ons
niets.
Maar als we niet naar Hem toegaan,
dan missen we, net als Asa in zijn latere leven, heel veel zegen, vrede en
blijdschap. Die vind je namelijk niet
bij artsen; het is het hoogste, en alleen God kan ons dat geven. Dat zijn
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zegeningen die eeuwig duren; de vrede waarmee Hij ons nu al wil vullen, is
een voorproefje van de vrede in de
eeuwigheid, als we in ongestoorde
rust Hem zullen danken en aanbidden,
want Hij is het waard, Hij – de Heere,
onze Heelmeester, Die Zichzelf voor
ons wilde geven tot in de dood.

Hoe belangrijk is het gebed nog in
jouw en mijn leven? Gaan we nog
regelmatig op de knieën? Of zijn
we door de dagelijkse drukte alleen
nog maar bezig met de alledaagse
dingen die nodig zijn? Als we eens
terugkijken op de afgelopen week,

hoeveel tijd hebben we dan genomen om te praten met de Vader en
met onze Heere in de hemel?
Dat zijn zo een paar vragen die in me
opkwamen toen ik dit stukje uit de
Bijbel overdacht.

Erwin Luimes
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GEBED

Maar even terug naar Daniël. Daniël had van de Heere een taak gekregen aan het hof van de koning.

We zien in deze tekst bij Daniël
hoe belangrijk het gebed is in het
leven van een gelovige. We lezen
over de Heere Jezus dat Hij één
en al gebed is (Ps. 109:4). In
Het Nieuwe Testament zien we
dat Hij veel in gebed was. Denk
maar aan Johannes 17, maar er
staat ook vaak dat Hij de berg
opging om te bidden.

Bijbel praktisch

Er waren mannen die Daniël ten val
wilden brengen, omdat hij de Heere
liefhad. Want we lezen in vers 4 dat
er een uitzonderlijke geest in Daniël
was. Dat kwam omdat hij een relatie
met de Heere had en daaruit leefde.
Juist toen kwamen er moeilijkheden
in het leven van Daniël: er werd een
gebod uitgevaardigd, dat alleen de
koning eer bewezen mocht worden
en niemand anders. En wie zich daar
niet aan hield, zou in de leeuwenkuil
geworpen worden. Juist op het moment dat dat gebod werd uitgevaardigd, knielde Daniël voor zijn God
neer.
In moeilijke tijden bad Daniël tot zijn
God en hij loofde God. Dat is ook
zo mooi. Ook als wij moeilijke tijden
doormaken, mogen wij bidden tot
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graag dat wij ons hart openstellen
voor Hem. Dan zal Hij de gebeden
die naar Zijn wil zijn, op Zijn tijd en
Zijn wijze verhoren!

de Heere Jezus en Hem loven voor
het werk dat Hij gedaan heeft op
Golgotha. En het is erg belangrijk
dat we dat in een knielende houding
doen. Daarmee erkennen we dat we
van Hem afhankelijk zijn! Laten we in
ons leven toch meer die knielende
houding zoeken en onze verlangens
met dankzegging bekendmaken bij
God (Filipp. 4:6-7). De Heere weet
alle dingen wel, maar Hij wil toch

Het gebedsleven was erg belangrijk
voor Daniël. Het is mijn hartenwens
dat ieder die dit leest ook zo’n gebedsleven heeft. Wat zou het mooi
zijn als het gebed en Gods Woord
de belangrijkste dingen zijn in ons
leven – ook als je moeilijke tijden
doormaakt of als alles goed lijkt te
gaan.
Jorim Kranenborg
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Schepping

A
F

rgumenten tegen het samengaan van schepping en evolutie

160 jaar

evolutietheorie
In het vorige nummer hebben we gezien dat de evolutietheorie niet
teruggevonden kan worden in de Bijbel. Ja, dat die in tegenspraak is met
de Bijbel. In dit artikel zullen we enkele argumenten tegen het samengaan
van schepping en evolutie bekijken.

Tijdschrift voor geloofsopbouw

ormele argumenten
Waarom gaan de evolutietheorie en
het geloof in de schepping niet samen?
Om te beginnen, sluit de Bijbel het ontstaan van de schepping door toeval,
oerknal of iets dergelijks uit. Genesis 1:1
en vele andere passages zijn er heel duidelijk over dat een persoonlijke God de
hemel en de aarde schiep. Deze God is
almachtig, alwetend en alomtegenwoordig. Wanneer wordt gezegd dat God
actief heeft geschapen, kunnen we niet
zeggen dat de dingen na een eerste algemene scheppingshandeling zelf zouden
zijn geëvolueerd. In Exodus 20:11 zegt
God: ‘Want in zes dagen heeft de HEERE
de hemel en de aarde gemaakt, de zee,
en al wat erin is’. Is dit anders te verstaan
dan een etmaal van 24 uur zoals ook ten
tijde van Mozes? Probeert men hiermee
de bewering van evolutietheoretici dat
de aarde in miljarden jaren is geschapen,
in overeenstemming te brengen met het
tijdsbestek die zowel het boek Genesis
als het boek Exodus laten zien? Het argument dat een etmaal in Genesis 1 niet
24 uur duurde, past niet bij Exodus 20:11
omdat we hier uiteindelijk in relatie tot
de schepping spreken van de dagen zoals
wij die kennen. De Bijbel laat zien dat wat
God in het begin gemaakt heeft, door de
mens bedorven en aangetast is. God had
de aarde perfect geschapen. ‘En God zag
al wat Hij gemaakt had, en zie, het was
zeer goed’ (Gen. 1:31). Er was geen ziekte en dood, wat nu wel het geval is. De
slang kroop niet over de grond, maar was
een velddier en had dus waarschijnlijk

vier poten, zoals andere velddieren (zie
Gen. 3:1). Er bestond geen pijn (zie Gen.
3:16), terwijl we daar nu wel mee te maken hebben, en niet alleen bij een bevalling. Er bestond geen vermoeidheid zoals
wij die kennen, geen doornen en distels
(zie Gen. 3:17-18). Dit zijn slechts enkele
voorbeelden van de verschrikkelijke gevolgen van de zondeval die keer op keer
in de Bijbel worden genoemd. Hoe moet
dit in overeenstemming gebracht worden met de opgaande ontwikkeling die
de evolutietheorie leert?

M

orele argumenten
Bovendien is er een ethische tegenstrijdigheid. Terwijl de evolutietheorie beweert dat de sterkere, de
meest geschikte het verst komt bij het
ontstaan en de verdere ontwikkeling,
leert het goddelijke principe dat God
de sterke tenietdoet en voor het zwakke kiest: ‘Maar het dwaze van de wereld
heeft God uitverkoren om de wijzen te
beschamen, en het zwakke van de wereld heeft God uitverkoren om het sterke te beschamen. En het onaanzienlijke
van de wereld en het verachte heeft
God uitverkoren, en wat niets is, om
wat iets is teniet te doen, opdat geen
vlees voor Hem zou roemen’ (1 Kor.
1:27-29). Het is waar dat deze verkiezing van God naar de toekomst, naar
de hemel verwijst. Maar God heeft de
zwakken op aarde gekozen om Zich nu
met deze zwakke mensen te verbinden.
De Heere Jezus zei ooit: ‘Wie gezond
zijn, hebben geen dokter nodig, maar
wie ziek zijn. Ik ben niet gekomen om
rechtvaardigen tot bekering te roepen,
maar zondaars’ (Mark. 2:17).

Volg Mij!
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160 JAAR – EVOLUTIETHEORIE

Er is nog een argument dat dieper gaat:
de evolutietheorie wordt vaak toegepast
op andere terreinen, zoals de sociologie,
politieke wetenschappen enzovoort. Als
het waar was dat er een voortgaande ontwikkeling op deze gebieden is, waarom
werd God dan Mens om de verlorenen
te redden? Dan zou er niemand zijn die
verloren ging, maar was er alleen maar een
constante ontwikkeling ten goede. Niemand is dan verantwoordelijk voor zonde
en falen – er is geen God tegenover wie
je je hoeft te verantwoorden – alles is min
of meer een gevolg van het evolutie-systeem. Zou dan een volmaakt Mens aan het
kruis moeten sterven voor de zonden van
anderen, wanneer deze zonden helemaal
geen zonden zijn, maar alleen het resultaat
zijn van ontwikkelingsprocessen? ‘Dan is
Christus tevergeefs gestorven’ (Gal. 2:21).

D

e mens moet kiezen tussen de
evolutietheorie en het geloof in
de schepping
Omgekeerd betekent dit dat elke persoon
moet beslissen welk wereldbeeld hij wil
geloven. Óf de evolutietheorie is correct,
óf de schepping is tot stand gekomen op
de manier zoals die in de Bijbel staat beschreven. Iemand die dagelijks met de Bijbel leeft, omdat hij weet en ervaren heeft
dat het Gods Woord is, heeft waarschijnlijk
al een keuze gemaakt. Hij weet dat God
gelijk heeft. In de Bijbel heeft Hij ons veel
dingen over Zijn schepping verteld. Daar
kunnen we op vertrouwen.
Maar er zijn mensen die misschien pas
bekeerd zijn of die misschien door het
onderwijs op school of op de universiteit
onzeker zijn geworden. Voor hen heb ik
Tijdschrift voor geloofsopbouw

geprobeerd een reeks criteria samen te
stellen, om het geloof dat God de wereld
heeft geschapen te ondersteunen:

1)

We hebben aan de hand van
concrete punten gezien dat de
Bijbel op allerlei manieren betrouwbaar is, bijvoorbeeld wat betreft
oudtestamentische voorspellingen
over het leven van de Heere Jezus, de
ontwikkeling van het menselijk leven,
de beschrijving van de menselijke
toestand in Romeinen 1 en 2 enz.
Een gelovige gelooft in de werkzaamheid van het heilswerk van de Heere
Jezus Christus, wat dwaasheid is in de
ogen van ongelovigen (zie 1 Kor. 2:14).
Dan is het niet moeilijk om ervan overtuigd te worden dat de beschrijving
van de schepping in de Bijbel waar is
(zie Hebr. 11:3).

2)

Wanneer de mens het product is
van toevallige ontwikkeling, krijgen ethiek en verantwoordelijkheid
een betekenis die alleen kan worden
gedefinieerd op basis van menselijke
normen. Maar hoe zit het dan met de
leugens, de onwaarheid, de kleine en
grote zonden in je leven: zijn die het
gevolg van toeval of komen ze voort
uit het je bewust afwenden van God?

3)

Wanneer je je realiseert dat er een
besef in je hart is, dat er een eeuwigheid is (God heeft ‘de eeuw in hun
hart gelegd, zonder dat de mens het
werk dat God gedaan heeft, van het
begin tot het eind kan doorgronden’
(Pred. 3:11), dan zal je beslist moeten
toegeven dat na dit leven niet alles

Schepping

voorbij zal zijn. Wat dan? Kan de evolutietheorie je dan helpen óf de Bijbel?

4)

Waarom bestond Jezus Christus,
Jezus van Nazareth, op deze aarde? Bestaat er een diepere reden
voor Zijn komst?

5)

Waarom heeft de evolutietheorie
na 160 jaar nog geen antwoord
gevonden op de vele vragen, bijvoorbeeld wat betreft het ontbreken van
overgangsvormen en verbanden tussen de ene soort en de andere, de onherleidbare complexiteit van bepaalde
organen, waardoor ontwikkeling door
het volledig functioneren onmogelijk
is? Waarom ontbreken er voorbeelden
van macro-evolutie bij zowel levende
alsook versteende dieren (fossielen)?

6)

Is het echt mogelijk om het wonder
van de mens toe te schrijven aan het
toeval? Denk alleen maar eens aan de
complexiteit van het oog of de hersenen, aan het unieke karakter van elk individu binnen een soort. Worden Gods
‘eeuwige kracht én Zijn Goddelijkheid’
hier niet duidelijk zichtbaar (Rom. 1:20)?

De evolutionaire overtuiging kan niet
natuurwetenschappelijk worden bewezen. Om dat te kunnen doen, zouden we
precies moeten weten wat de externe
omstandigheden waren toen elke stap
van die evolutie werd gezet. Met name
het begin is niet experimenteel repliceerbaar. Zelfs als de oerknal die kort geleden
bij CERN [Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire: Europese organisatie
die zich bezighoudt met nucleair onder-

zoek] gesimuleerd zou zijn, dan nog is het
een simulatie naar het idee van de mens
óver de oerknal, maar niet de (veronderstelde) gebeurtenis zelf.
Maar net zo goed moet je weten dat
de schepping, zoals die in de Bijbel beschreven staat, niet bewijsbaar is. Niemand was erbij. Wetenschappelijk bewijs is echter niet het middel waardoor
God de mensen overtuigt. Hij overtuigt hen van hun eigen morele staat
en van Zijn eigen Goddelijkheid (Rom.
1:20,21) – en brengt hen zo tot geloof.
Het is belangrijk om één ding goed te begrijpen: de Bijbel laat duidelijk zien dat de
Schepper-God ook de God van de Verlossing is. Dus wie God als Schepper afwijst,
verwerpt uiteindelijk ook de Verlosser, omdat degene die de Redder werd, niemand
minder is dan Degene die het universum
heeft geschapen. Met andere woorden,
zonder Schepper is er geen Redder. Want
er is maar één God, die mens is geworden
in Christus Jezus (1 Tim. 2:5). We zien in
Hem als Schepper vooral Zijn macht en glorie, in Hem als Verlosser Zijn liefde voor en
toewijding aan mensen. Beide zijn geweldig
– beide zijn het voorwerp van ons geloof.
Manuel Seibel
Graag verwijzen wij naar het uitmuntende boek
´Hoe bestaat het? 60 vragen over schepping,
evolutie en de Bijbel´ (Don Batten e.a., ISBN 978
90 336 29693).
Verder bevat de site www.scheppingofevolutie.nl
heel veel goed onderbouwd materiaal, ook met
het oog op eventuele werkstukken die je voor
school moet maken. Of misschien zit je zelf wel in
de knoop en vraag je je af: hoe zit het nu écht?
Kijk eens op die site, die heel veel info bevat.
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Gebed ABC...

ARMENIË

Armenië
Armenië heeft een oppervlakte van 29.800 km2.
Dat is ongeveer driekwart van de oppervlakte van
Nederland. Er wonen iets meer dan 3 miljoen mensen, voornamelijk in de valleien en de steden, want
Armenië is een bergachtig gebied met hoge toppen.
Een derde van de bevolking woont in de hoofdstad
Yerevan en daarmee is de hoofdstad ook direct de
grootste stad van het land.
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Gebed ABC...

!

Economie
Armenië heeft lange
tijd gezucht onder het
juk van de Sovjet-Unie
en daar nog lang last
van gehad. Maar sinds
de jaren 90 heeft de regering economische maatregelen doorgevoerd,
waardoor het een stuk beter gaat met
de Armeense economie. De belangrijkste bronnen van inkomsten zijn
de landbouw, de raffinagesector, de
productie van metalen en het toerisme. Toch is er veel werkloosheid en
armoede en met de 84e plaats op de
VN-index doet Armenië het matig op
deze ontwikkelingsindex met bijna
200 landen.

Bevolking
Zo’n 98% van de bevolking is Armeens,
maar daarnaast zijn
er enkele minderheden, waarvan de Koerden de
grootste groep vormen. Aangezien
er een sterke band is tussen de regering en de Armeens-Apostolische
kerk, zijn ong. 2,5 miljoen mensen lid
van dit kerkgenootschap. Daarnaast
zijn er nog zo’n 400.000 mensen in
Armenië die tot andere Christelijke
gemeenschappen worden gerekend.
Dus is Armenië een land met een
sterk Christelijk karakter.

Gebedsonderwerpen
1. Ondanks vele perioden van vervolging
heeft het land een lange
Christelijke traditie van
meer dan 1700 (!) jaar.
Bid dat de Armeense Christenen
echte Lichtdragers mogen zijn in
een vijandige, vooral islamitische
regio.
2. De Armeens-Apostolische Kerk
kent een sterk culturele traditie
en vervult daarmee een grote rol
voor de identiteit van Armenië.
Tegelijkertijd vormt dit ook een
hindernis om de levende Christus
te leren kennen. Andere Christenen, die de goede boodschap
proberen uit te dragen, worden
vanuit deze traditie vaak gezien
als vijanden van de Armeense cultuur.
a. Bid voor een verlangen om de
Heere Jezus persoonlijk te kennen.
b. Bid voor een radicale omkeer onder Armeniërs, zodat
Christus wordt verheerlijkt en
velen verlost worden om de
Heere te aanbidden.
3. Binnen de Armeense kerken is
vanaf 1895 een stroming actief
die meer nadruk legt op het persoonlijk geloof in de Heere Jezus,
bijbels uitdeelt en in klein groepsverband Bijbelstudie doet. Bid dat
de Heere deze beweging zal zegenen, zodat nog velen de religie
van ‘geboden en inzettingen’ vaar-
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Gebed ABC...

ARMENIË

wel zeggen en hun vertrouwen op
het verlossingswerk van de Heere
Jezus stellen.
Wist je dat
… je vanuit de hoofdstad Yerevan
zicht hebt op de berg Ararat, die onderdeel uitmaakt van het gebergte
waarop de Ark van Noach is vastgelopen (zie Gen. 8:4)? Overigens ligt
de berg zelf niet in Armenië, maar net
over de grens in Turkije.
De skyline van Yerevan met op de
achtergrond rechts de 5137 meter
hoge Ararat, een vulkaan die in 1840
voor het laatst is uitgebarsten.

Stof tot nadenken

Binnen de rubrie
k
'Gebed ABC...' will
en
we elke maand ee
n land
uitlichten. We zu
llen
hierbij het alfabe
t afgaan
en zo 26 landen la
ngs
laten komen. Ove
r elk
land zullen we ee
n aantal
wetenswaardighe
den
vertellen maar he
t doel
is vooral dat jullie
mee
kunnen bidden vo
or
Christenen in deze
landen.

Erik Schoonenberg
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Jezus Christus

DE HEERE JEZUS IN SICHAR

Bijbelstudie
Schepping

De Heere Jezus
in Sichar
De Heere Jezus vertrok uit Judea en
ging op weg naar Galilea. ‘En Hij moest
door Samaria gaan’ ( Joh. 4:4). Dit was
niet omdat het op de route lag, maar
het had een geestelijke reden. De
godsdienstige Joden uit die tijd reisden nooit door Samaria. Ze staken de
Jordaan over en reisden in noordelijke
richting door Perea, waarbij ze Samaria
helemaal links lieten liggen. Er bestond
al honderden jaren lang een intense
etnische en godsdienstige vijandschap
tussen de Joden en de Samaritanen. Als
een Jood door Samaria ging, zou hij in
opspraak kunnen komen en zo gevaar
lopen om zich ritueel te verontreinigen.
De Heere Jezus liet Zich echter nooit
hinderen door etnische of godsdienstige gebruiken. De Vader zocht aanbidders en het was Christus’ voedsel dat
Hij de wil van God deed en Zijn werk
volbracht ( Joh. 4:34). Dus de noodzaak
om door Samaria te reizen was er in
feite vanwege het volbrengen van een
Goddelijke opdracht.
Dit is weleens een ‘Evangelie-omweg’
genoemd, maar geen enkele stap van
de Heere Jezus was ooit verspild. De
Evangelie-omweg leidde naar een
evangelisatiegesprek met een arme,
eenzame zondaar. Wat een openbaring
van het hart van God, dat het langste
gesprek in het Nieuwe Testament het
gesprek is tussen Christus en een zondige Samaritaanse vrouw!
Tijdschrift voor geloofsopbouw

Zafnath Paäneah –

hij die verborgen dingen
bekendmaakt

Christus verliet niet alleen Judea om
door Samaria te gaan, Hij deed veel
meer: Hij kwam van de hemel om door
Samaria te gaan, en naar andere plaatsen op de aarde, om te zoeken wat verloren was.
Hij maakte de Samaritaanse vrouw bewust van het feit dat het aangaan van
‘de ene zondige relatie na de andere’
haar nooit zou kunnen bevredigen. Hij
bood haar het ‘levende water’ aan dat
haar dorst werkelijk zou lessen ( Joh.
4:10,14). Ze had op geen enkele andere manier kunnen weten hoe hoog de
prijs zou zijn om te kunnen voorzien in
dit water. Het is alleen in dit Evangelie
dat Christus op het kruis uitroept: ‘Ik
heb dorst’ ( Joh. 19:28). Hij zou haar
Plaatsvervanger zijn en de prijs betalen
voor haar zonden, zodat zij dat levende
water kon krijgen en nooit meer dorst
zou hebben.

De tovenaars en wijzen van Egypte
konden de dromen van de farao niet
bekendmaken en evenmin verklaren. Op
dat moment herinnerde het hoofd van
de schenkers zich Jozef en hij sprak over
hem met de farao. En zo werd Jozef uit de
gevangenis geroepen om aan de farao
bekend te maken dat zeven jaren van
overvloed gevolgd zouden worden door
zeven jaren van hongersnood.
De Heere Jezus Christus is de echte
Verkondiger van verborgen dingen, zoals
de Samaritaanse vrouw tot haar verbazing
ontdekte. De Heere ontmoette haar voor
de eerste keer, en toch kon Hij over haar
zeggen: ‘... vijf mannen hebt u gehad, en
die u nu hebt, is uw man niet’ ( Joh. 4:18).
Haar hele zedelijke geschiedenis was
Hem bekend! Zij geloofde toen in Hem
en ging eropuit om te getuigen: ‘Kom,
zie Iemand Die mij alles gezegd heeft wat
ik gedaan heb; zou Hij niet de Christus
zijn?’ ( Joh. 4:29). Velen geloofden in Hem
vanwege haar getuigenis. Voor de Heere
hebben wij geen geheimen, want ‘... alles
ligt naakt en ontbloot voor de ogen van
Hem aan Wie wij rekenschap hebben af
te leggen’ (Hebr. 4:13).

Als hij over het evangelie spreekt, zegt
Paulus tegen de Galaten: ‘... ik heb dat ook
niet van een mens ontvangen of geleerd,
maar door openbaring van Jezus Christus’
(Gal. 1:12). De Heere openbaarde Zichzelf
aan Paulus op de weg naar Damascus,
en daarna openbaarde Hij hem het
evangelie dat hij moest verkondigen. Het
is het evangelie van ‘de onnaspeurlijke
rijkdom van Christus’ (Ef. 3:8). Wat een
bijzondere openbaring!
Er komt een rechterstoel waarbij de Heere
‘... wat in de duisternis verborgen is, aan
het licht zal brengen en de voornemens
van het hart openbaar maken. En dan
zal ieder van God lof ontvangen’ (1 Kor.
4:5). Dit is een hoogst ernstige zaak om
te overdenken. Wat wij nu voor elkaar
verbergen, zal op die dag geopenbaard
worden, of het nu goed is of slecht. Laten
wij net als David bidden: ‘Reinig mij van
verborgen afdwalingen’ (Ps. 19:13).
Richard A. Barnett

Brian Reynolds
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Bijbelstudie

JOB

Bijbel praktisch

De 66 boeken uit de Bijbel.

Job

De progressieve1
jonge Christen
Drie stappen verder –
tegen de stroom in.
1 ‘progressief’ betekent vooruitstrevend.

Alleen door het luisteren met het oor had ik (van) U gehoord, maar nu
heeft mijn oog U gezien. Daarom veracht ik mijzelf en ik heb berouw, op
stof en as.							Job 42:5-6

Het Boek Job (wat ‘de uitroep van
ellende’ betekent) is poëtisch en wordt al
heel lang geroemd om zijn verheven taal.
Hoogstwaarschijnlijk leefde Job rond de
tijd van Abraham. Hoewel Job de meest
vrome, oprechte en godvrezende mens
op aarde was, stond God toch toe dat hij
verschrikkelijk leed onder de hand van
Satan. Zijn drie vrienden veronderstelden
dat Job zich wel schuldig moest hebben
gemaakt aan een grove, verborgen
zonde om zo’n lijden te verdienen. In
hun toespraken probeerden ze, in eerste
instantie vriendelijk maar daarna wreder,
hem een dergelijke bekentenis af te
dwingen. Job betuigde zijn onschuld en
uitte zijn gevoel dat Gods handelen met
hem zonder reden was.

opgelegd, sprak Elihu, een jongere man,
werkelijk namens God, en zijn woorden
raakten het geweten van Job zodanig dat
hij geen weerwoord had. Elihu is hier een
duidelijk type van de Heere Jezus, de
Uitlegger van Gods wegen.

Dit gevoel was juist precies de reden voor
dit handelen, want het was noodzakelijk
dat God een einde maakte aan Jobs
hoogmoedige zelfingenomenheid.

Toen sprak God Zelf tot Job uit een storm
(38:1). Hij wees op de vele wonderen
van de schepping, die aantonen dat
de wijsheid van de Schepper oneindig
veel groter moet zijn dan de mens kan
beseffen, en dat in vergelijking daarmee
de wijsheid van de mens jammerlijke
onwetendheid is. Job nam de lessen
die hierin besloten lagen ter harte en
zei: ‘Daarom veracht ik mijzelf en ik heb
berouw, op stof en as’ (42:6). Dat was
het grote keerpunt en daarna werd Job
méér gezegend dan ooit tevoren. Job is
een uiterst waardevol boek, dat ons leert
onszelf juist te beoordelen en ons te
onderwerpen aan de hand van God.

Nadat Jobs drie vrienden het zwijgen was

Leslie M. Grant
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De Thessalonicenzen hadden zich te midden van de afgodendienst
en seksuele onreinheid tot de levende God bekeerd. Nu was het van
belang om deze God ook daadwerkelijk te behagen. Paulus geeft
hun, naast vele andere aanwijzingen, drie ‘tips’ mee op hun weg naar
een heilig leven. Deze tips brengen ook vandaag de dag nog jonge
Christenen tot echte groei en maken vooruitstrevende Christenen van
hen.

Volg Mij!
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Bijbel praktisch

DE JONGE VOORUITSTREVENDE CHRISTEN

S

tilstand is achteruitgang
(1 Thess. 4:1-2)
Paulus was slechts enkele weken
in Thessalonica, een grote stad met ongeveer 200.000 inwoners, geweest. Hij
kon de pasbekeerde Christenen daarom alleen maar ‘basisonderwijs’ (maar
met waarschuwingen voor de antichrist
– vlg. 2 Thess. 2:3-6) geven. Maar de
gelovigen met passie voor de Heere
leidden al een leven overeenkomstig
de gedachten van God. Een vastgesteld
doel: God behagen (vs. 1). Hoe ziet dat
er bij jou en mij in het dagelijks leven
uit? Paulus motiveert zijn ‘kinderen’ in
het geloof om op dat punt nog verder
te groeien, vooruitgang te boeken –
kortom: vooruitstrevend te leven. Maar
op een andere manier vooruitstrevend
dan vaak bedoeld wordt. Het waren
geboden die Paulus de Thessalonicenzen in de Heere Jezus gegeven had.
Geboden die rein, heilig en tot Zijn eer
zijn. Wat betekent dit vandaag concreet voor ons?

Thessaloniki
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De wil van God: heiliging (1 Thess. 4:3)
Vooruitstrevend en heiliging: spreken
deze begrippen elkaar niet tegen? Verkeerd begrepen, ja; maar als jij ze met
de juiste houding verstaat, spreken ze
elkaar niet tegen. God heeft ons eens
en voor altijd geheiligd, zo staan wij
heilig en smetteloos voor Hem (Hebr.
10:14; Kol. 1:22). Nu wil Hij dat onze
positie als heilige ook in de praktijk
zichtbaar wordt. Willen wij dat ook? Of
blijven wij met één been in de vuiligheid staan en laten wij nog een raampje
richting het kwade open? De Heere
Jezus heeft jou en mij met de prijs van
Zijn leven gekocht – zouden wij Hem
dan minder willen ‘aanbieden’ dan ons
hele leven?! Maar net als de Thessalonicenzen moeten wij op verschillende concrete punten letten, die actueler
zijn dan wij denken.
Stap 1: onthouding praktiseren
(1 Thess. 4:3)
God behagen: daarbij hoort onderzoeken wat de wil van God is. Dat is een
belangrijk thema in het Nieuwe Testament, waarmee jij je uitgebreid mag
en moet bezighouden. In het immorele
Thessalonica formuleerde Paulus drie
keer met het woordje ‘dat’ bijzondere
details over de wil van God, die wij allemaal ter harte moeten nemen.
Eerste punt: ‘… dat u uzelf onthoudt
van de ontucht’ (vs. 3). Met ontucht
wordt elke vorm van buitenechtelijke
seksualiteit bedoeld. Als werkwoord
en zelfstandig naamwoord komt deze
uitdrukking ongeveer dertig keer in het
Nieuwe Testament voor. Les voor ons:

Bijbel praktisch

hoererij is en blijft een groot gevaar,
ook voor Christenen. Misschien heeft
de Heere jou en mij voor het bedrijven
van hoererij bewaard, anderen heeft Hij
bevrijding gegeven na bekering. Maar
laten wij ook onze gedachten voor
hoererij bewaren (Matth. 5:28)? En vermijden wij ook de ‘prikkels’ voor het
vlees tot bevrediging van zijn begeerte
(Rom. 13:14)? Onthouden, ontwijken
is het beste middel tegen deze zonde.
Hoofd wegdraaien, gedachten uitbannen, film stopzetten. De dappere vlucht
leidt naar de bevrijdende overwinning
(1 Kor. 6:18). Bidden wij daarvoor, voor
onszelf en voor onze vrienden?

W

ant God
heeft ons niet
geroepen tot
onreinheid, maar
tot leven in heiliging.

gen naar meesterschap weergegeven
worden. Wat betekent dit? Aan de ene
kant heiligheid: persoonlijke reinheid,
afstand nemen van verkeerde gedachten en praktijken. Aan de andere kant
eerbaarheid. Een geheiligd hart in een
geheiligd lichaam. Heel actueel zijn
verkeerde gedachten, zoals afgunst, jaloezie, of zelfs woede. Die dingen zijn
ons ook niet onbekend, of wel? En hoe
staat het met seksuele reinheid? Hoe
snel wordt je soms wel niet gestimuleerd tot ongecontroleerde lust (zelfbevrediging)! Maar wij kunnen meer
dan overwinnaars worden (Rom. 8:37),
door te vertrouwen op Hem Die ons
heeft liefgehad. En eerbied voor de
Heilige Geest, van Wie ons lichaam de
tempel is, kan ons extra kracht geven
om ons lichaam te ‘bezitten’ – tot eer
van onze Redder.
*Voetnoot in de HSV: letterlijk zijn voorwerp.

1 Thessalonicenzen 4:7

Stap 2: meester worden
(1 Thess. 4:5)
Paulus noemt met betrekking tot hoererij een tweede punt dat in acht moet
worden genomen. ‘… dat ieder van u
zijn lichaam* weet te bezitten in heiligheid en eerbaarheid, en niet in hartstochtelijke begeerte …’ (vs. 4 en 5).
Met de uitdrukking ‘voorwerp’ of ‘vat’
wordt in de Bijbel vaak het menselijk
lichaam bedoeld (1 Petr. 3:7). Het gaat
er dus om dat wij ons lichaam beheersen, ‘bezitten’. Dat kan ook met verlan-
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DE JONGE VOORUITSTREVENDE CHRISTEN

Stap 3: Mede-Christenen helpen
(1 Thess. 4:6)
Met de eerste twee aanwijzingen wijst Paulus ons de weg naar hoe wij onszelf kunnen
bewaren als het om seksualiteit gaat. Maar
wij moeten daarbij ook aan onze naasten
denken. Daarom gaat Paulus verder met
een derde aanwijzing: ‘Laat niemand over
zijn broeder heen lopen en hem bedriegen door zijn handelswijze, want de Heere
is een Wreker van dit alles’ (vs. 6).
Wat betekent deze vermaning? Door
het geloof was er in Thessalonica een
hechte onderlinge band tussen de gelovigen tot stand gekomen, ook tussen
mannen en vrouwen. Aangezien hoererij in Griekenland niet als slecht werd beschouwd, moesten de Thessalonicenzen
duidelijke grenzen stellen in hun contact
met anderen. Stop met flirten en het
daaropvolgende overspel.
Dat is voor jou en mij ook vandaag nog
net zo actueel: welke signalen zenden wij
uit naar het andere geslacht? Misschien
zonder concrete bedoelingen? Een lang,
intensief oogcontact, vleiende woorden,
intensieve WhatsAppgesprekken, links
naar dubieuze films, met zijn tweeën een
lang etentje bij de pizzeria, strakke kleding (geldt ook voor jongens), een cool
kapsel, half doorzichtige en diep uitgesneden shirts ... Hoeveel dingen zijn er
wel niet waarmee wij mede-Christenen
kunnen verleiden! Wat is het goed om
daarmee niet geconfronteerd te worden,
vooral als Christenen elkaar ontmoeten of
samenkomen. Versterking op de weg van
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eerbaarheid: wij worden niet alleen gelaten in onze verantwoordelijkheid voor
een heilige wandel: ‘En moge de God van
de vrede Zelf u geheel en al heiligen’, bidt
Paulus (1 Thess. 5:23). Dat doet Hij en wil
Hij graag doen als wij Hem daarvoor de
ruimte geven.
Resultaat: drie stappen verder (2
Thess. 1:3)
In zijn eerste brief aan de jonge Christenen in Griekenland vond Paulus het
noodzakelijk om meerdere keren het
thema ‘heiligheid’ aan te snijden. Maar in
zijn tweede brief roemt hij hun buitengewoon sterke groei in het geloof (2 Thess.
1:3). Hij spreekt met geen enkel woord
meer over de praktische heiliging, ondanks dat daar nog gebrek aan was.
1. Laten wij iets leren van deze jonge,
zwaar beproefde en toegewijde Christenen en opnieuw en meer leven naar
de wil van God. Het ‘resultaat’ is motiverend: Jouw en mijn vooruitgang zullen ook bij anderen bekend worden
en hen aansporen (1 Tim. 4:15).

Stof tot nadenken

Christendom –

(g)een religie als alle
anderen? Deel 1
Steeds vaker vragen mensen op scholen, in de samenleving, en ook Christenen, naar het samenleven van religies. Het idee dat Christenen, Moslims en
Joden tot dezelfde God bidden, is tegenwoordig bijna een officiële leer binnen
de grote kerken. Maar zelfs buiten de kerken om verspreiden soortgelijke opvattingen zich onder wedergeboren Christenen. In dit artikel, dat in twee delen zal verschijnen, willen wij niet op de eigenschappen van verschillende religies ingaan. Het doel is om op basis van het Woord van God het Christendom
aan de hand van een aantal belangrijke punten te schetsen. Daarna kun je –
uitgerust met de goede leer – beter bepalen hoe je religies moet beoordelen.

2. Zelf krijgen wij een rein hart
(1 Tim. 1:5).
3. De Heere wordt geëerd en er wordt
van Hem getuigd (1 Thess. 1:8).
Veel plezier als je graag op deze manier
een progressieve Christen wilt zijn, voor
en met je Heere.
Martin Schäfer

Volg Mij!

27

28

Stof tot nadenken

CHRISTENDOM – (G)EEN RELIGIE ALS ALLE ANDEREN?

De belangrijkste basis voor het Christelijk geloof is natuurlijk de Bijbel, Gods
Woord. Wij als Christenen zijn ervan
overtuigd dat de Bijbel werkelijk waar
is. In het eerste deel van dit artikel willen wij in 5 paragrafen nadenken over
de geloofwaardigheid van de Bijbel en
over het gezag waar God in Zijn Woord
aanspraak op maakt, maar ook over het
‘pakket met zegeningen’ van de Bijbel.
1. Het getuigenis van het Woord
van God over zichzelf en over zijn
oorsprong
Wat zegt de Bijbel over zichzelf en over
zijn oorsprong? Sommige Bijbelverzen
vertellen ons hier iets over:
‘Voor eeuwig, HEERE, staat Uw
Woord vast in de hemel’
(Ps. 119:89).
 Het Woord van God is een eeuwig Woord, het is het Woord
van de Heere zelf.
‘Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de
rechtvaardigheid’ (2 Tim. 3:16).
 Ingegeven: God gaf de schrijvers
de woorden die ze onder Zijn
leiding hebben opgeschreven,
in hun persoonlijke stijl. Maar
God zelf is de eigenlijke Auteur.
‘Naar deze zaligheid hebben de profeten, die geprofeteerd hebben
over de genade die aan u bewezen
is, gezocht en gespeurd. Zij onderzochten op welke en wat voor tijd de
Geest van Christus, Die in hen was,
doelde, toen Hij tevoren getuigde
van
het
lijden
dat
op
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Christus komen zou, en ook van de
heerlijkheid daarna’ (1 Petr. 1:10-11).
 De Geest van Christus: de Geest
van God was actief bij het schrijven.
 Geprofeteerd: de schrijvers
schreven het van God ontvangen woord op.
 Gespeurd: de schrijvers wisten
soms zelf de betekenis niet (dat
gold voor het Oude Testament,
maar niet voor het Nieuwe Testament). Maar het was toch het
Woord van God.
‘... want de profetie is destijds

niet voortgebracht door de wil
van een mens, maar heilige mensen van God, door de Heilige
Geest gedreven, hebben gesproken’ (2 Petr. 1:21).
 Gedreven: het initiatief kwam
van de Geest van God.
 Gesproken: de persoonlijkheid
van de schrijver bleef actief.
‘Want de Schrift zegt: Een dorsende
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os mag u niet muilbanden, en: De
arbeider is zijn loon waard’ (1 Tim.
5:18).
 Paulus citeerde in één zin het
Oude en het Nieuwe Testament
(Deut. 25:4 en Luk. 10:7).
 Schrift: het Oude en het Nieuwe
Testament staan op hetzelfde niveau.
‘... en beschouw het geduld van
onze Heere als zaligheid; zoals ook
onze geliefde broeder Paulus … u
geschreven heeft, zoals ook in alle
brieven ... Daaronder zijn sommigen
zaken die moeilijk te begrijpen zijn,
die de onkundige en onstandvastige mensen verdraaien, tot hun eigen verderf, net als de andere
Schriften’ (2 Petr. 3:15-16).
 Paulus en de andere Schriften:
opnieuw krijgen Oude en Nieuwe Testament de gelijke prioriteit.
Resultaat
Gods Woord ontstond onder invloed
van de Geest van God, de schrijvers
waren geen ‘schrijfmachines’. Ze hadden hun eigen stijl, maar schreven de
teksten zonder fouten en vergissingen.
Het beste ‘recept’ om dit Boek echt
te herkennen en te ervaren als Gods
Woord, is om het grondig en zonder
vooroordelen te lezen. Degenen die
oprecht openstaan voor de invloed
van dit Woord, zullen zich dankbaar
bewust zijn van het volgende: Hier
spreekt God, ik kan Zijn Woord onvoorwaardelijk vertrouwen.

2. De geloofwaardigheid van de
Bijbel op basis van externe feiten
Naast deze verklaringen van de Schrift
over haar oorsprong zijn er ook enkele
indrukwekkende en unieke punten te
noemen waarbij de Bijbel superieur is
aan alle religieuze boeken:
Ontstaan: 40 auteurs schrijven over
een periode van meer dan 1600
jaar, meestal zonder elkaar te kennen of over elkaar te hebben gehoord. Toch wordt er maar één
Boek gemaakt en niet een groot
aantal afzonderlijke boeken.
Eenheid: harmonie en overeenstemming ondanks verschillende
onderwerpen, persoonlijkheden,
omgeving, auteurs etc.
Overlevering: de Bijbel is de best
bewaarde tekst uit de oudheid. (OT
vlgs. Dode Zee-rollen, NT: ca. 5500
manuscripten), 99,7% van de tekst
en alle essentiële delen van de tekst
zijn duidelijk overgebracht.
Ethiek/Moraal: de ‘helden’ worden
op een realistische wijze beschreven, er wordt niets goedgepraat,
maar de tekst blijft wel altijd ‘zuiver’

Volg Mij!

29

30

Stof tot nadenken

CHRISTENDOM – (G)EEN RELIGIE ALS ALLE ANDEREN?

en kan door mensen van alle leeftijden en uit alle culturen zonder belediging gelezen worden. Dat is bij
veel, zoniet alle, religieuze boeken
heel anders.
Nauwkeurigheid: honderden voorspellingen over Christus zijn vervuld (bijvoorbeeld ook uitspraken
over Tyrus in Ez. 26:12 en de historische vervulling, of uitspraken over
Griekenland, Alexander de Grote in
Dan. 8 etc.).
Correctheid: tot op heden is het
nooit mogelijk geweest om een
uitspraak van de Bijbel te weerleggen.
Resultaat
De Bijbel is uniek, absoluut betrouwbaar, waar wat betreft alle verifieerbare feiten. Het is Gods onmiskenbare
Woord, waarop we woord voor woord
kunnen vertrouwen. Met deze rotsvaste basis in onze bagage zijn we op weg
en we zullen zien wat we daarin vinden.
Dan kun je de feiten afzetten tegen verklaringen in religieuze boeken, zoals de
Koran, en heb je een ‘originele maatstaf’ bij de hand.
3. De Bijbelse verklaring van de
waarheid
Als het Woord van God waar is, vertrouwen wij ook voor 100% de uitspraken die daarin staan. Wat is de waarheid over God en de wereld? Enkele
teksten werpen licht op deze kwestie:
‘Uw Woord is de waarheid’
( Joh. 17:17).
‘Jezus zei tegen hem: Ik ben … de
Waarheid …’ ( Joh. 14:6).
Tijdschrift voor geloofsopbouw

‘… omdat de Geest de waarheid is’
(1 Joh. 5:6).
Resultaat
Het Woord, de Heere Jezus en de
Geest worden ‘de waarheid’ genoemd.
Alle andere uitspraken op deze wereld
en in allerlei boeken moeten daarom
worden afgemeten aan de absolute
waarheid van God.
4. De aanspraak op het gezag van de
Bijbel
De grote uitspraken over de waarheid
leiden ons al snel naar het gezag waar
God zelf, terecht, in Zijn Woord aanspraak op maakt:
‘… buiten Mij is er geen God’
( Jes. 44:6).
‘Ik, Ik ben de Heere, buiten Mij is er
geen Heiland’ ( Jes. 43:11).
‘Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg,
de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door
Mij’ ( Joh 14:6).
‘En de behoudenis is in geen ander,
want er is onder de hemel geen andere Naam onder de mensen gegeven waardoor wij behouden moeten worden’ (Hand. 4:12).
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tig ‘zegenpakket’ aan hen die op Zijn
Woord vertrouwen. Dit is ook uniek
onder alle religieuze boeken op deze
wereld. Welke religie kan deze zegeningen, zekerheden en levensondersteuning geven? Hier is een kleine selectie:
eenmalige, plaatsvervangende offerdood van de Heere Jezus voor
iedereen die in Hem gelooft (Hebr.
10:12,18);
vergeving van de zonden door
Christus (Hand. 13:38);
eeuwig leven ( Joh. 5:24);
eeuwige heiligheid voor God, zonder werken (Hebr. 10:14);
kind van God (1 Joh. 3:1);
gerechtvaardigd uit het geloof
(Rom. 5:1);
God als Vader geopenbaard ( Joh.
14:9; Rom. 8:15);
vrije toegang tot God in gebed (Ef.
2:18);
verzegeld met de Heilige Geest (Ef.
1:13);
vreugde, vrede en rust ( Joh. 15:11;
Joh. 14:27; Matth. 11:29);
de kracht en taak om van de vijand
te houden (Luk. 6:27-29; Hand.
7:60; Rom. 12:19);
eeuwig geluk in de hemel, een

plaats waar Christenen hun Heere
Jezus zullen zien en Hem voor altijd
zullen prijzen ( Joh. 14:3; 1 Thess.
4:17)
Resultaat
De Bijbel geeft een rijke zegen aan iedereen die op Jezus Christus als Redder vertrouwt. Het zijn geschenken
voor het heden en voor de eeuwigheid
– geestelijke rijkdom, niet aardse, en
zelfs geen vleselijk ‘genot’. Ze gelden
voor zowel mannen als vrouwen.
Christenen mogen dus op de Bijbel
bouwen als het rotsvaste fundament
van hun geloof en de rijke zegen van
God voor zichzelf ervaren – nu en in de
eeuwigheid. Alle verklaringen in religieuze boeken of überhaupt van mensen
kunnen en moeten worden afgemeten
aan dit Woord van God. Dat geeft u zekerheid en vreugde.
Martin Schäfer
Tweede deel in het volgende nummer:
Jezus Christus, Drie-eenheid, God van
wraak?

Resultaat
De Bijbelverzen tonen eenduidig aan:
buiten de God van de Bijbel is er geen
God. Buiten de Heere Jezus is er geen
redder; Hij is de enige Weg tot de God.
5. Het ‘zegenpakket’ van de Bijbel
Maar God getuigt niet alleen van Zijn
aanspraak op waarheid, Zijn aanspraak
op gezag. God geeft ook een krach-
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De eerste
oneerlijkheid
Wie zijn overtredingen bedekt, zal niet voorspoedig zijn,
maar wie ze belijdt en nalaat, zal barmhartigheid verkrijgen.
Spreuken 28:13

Een regeringsambtenaar bezocht een gevangenis en werd vergezeld door de
directeur. Er was daar een jongeman die opviel door zijn goed verzorgde uiterlijk.
Hij leek uit een goede familie te komen. De ambtenaar vroeg de directeur: ‘Hoe
is deze jongeman hier terechtgekomen’? ‘Hij heeft documenten vervalst en zijn
baas bedrogen voor een grote hoeveelheid geld’, antwoordde de directeur.
De twee liepen door en lieten de jonge man achter. Maar hij had de vraag en het
antwoord gehoord en dacht er nu over na. Was dat werkelijk de reden waarom
hij hier beland was? Of was er eigenlijk een dieperliggende oorzaak?
Hij herinnerde zich duidelijk dat hij als jongen een rekening moest betalen voor
zijn vader. De ontvanger accepteerde het bedrag, ondertekende de rekening en
gaf de jongen een klein bedrag terug als korting. Hij hield dit bedrag voor zichzelf. De vader merkte er niets van. Dat was zijn eerste oneerlijkheid. Hij voelde
zich daar niet zo prettig bij, maar op dat moment was hij zich nog niet zo bewust
van zijn schuld.

Wat te doen als je hebt toegegeven aan de verleiding van het kwaad? Beken de
schuld voor God en laat je overtredingen na. Anders val je steeds verder in de
zonde. En als het nodig is, moet jij ook je schuld aan de mensen bekennen. Dat is
een moeilijke weg, maar je hebt dan vrede met God en Hij staat aan jouw kant.

Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de
zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. (1 Joh. 1:9)
Belijdt elkaar de overtredingen... (Jak. 5:16)

Uit de kalender ‘Het goede zaad’

In de loop van de tijd groeide zijn hebzucht naar geld en begon hij zich op bedrieglijke wijze kleine en grote sommen geld toe te eigenen. Op een dag kwam
het aan het licht en belandde hij in de gevangenis. Zoals bij velen het geval is!

