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Beste jongelui,
Voor jullie ligt alweer een nieuwe uitgave van ‘Volg Mij!’, gevuld met allemaal 
mooie, interessante artikelen. Ik hoop dat jullie de tijd vinden en nemen, om 
dit blad met aandacht te lezen, ook al moet je daarvoor wellicht je mobiel of 
laptop even aan de kant leggen.

De Bijbel staat vol met geschiedenissen en personen, die tot voorbeeld voor 
ons kunnen dienen. In deze uitgave bekijken wij het leven van Mozes, maar 
zo vinden wij nog veel meer voorbeelden in Gods Woord, waar wij veel van 
kunnen leren.

Gebeurtenissen die in de Bijbel staan beschreven lijken soms erg 
geschiedkundig en verhalend, maar als je zoekt naar de diepere betekenis 
erachter, zul je versteld staan over wat er allemaal in te vinden is. Als je alleen 
al Bijbelverzen met elkaar vergelijkt, zoekt naar overeenkomsten, let op 
betekenissen van bijvoorbeeld getallen en termen, dan ontdek je zeker al een 
heleboel meer. Onder de oppervlakte van Gods kostbare Woord gaat een 
schatkamer schuil, die nooit uitgeput zal raken zoals het kruikje van Zarfath1, al 
zijn wij daar ons hele leven mee bezig. 

Je kunt hiervoor gebruik maken van boeken en Bijbeloverdenkingen die 
betrouwbare broeders hebben geschreven, en ook dit blad kan je er hopelijk 
bij helpen, om schatten te vinden in de Bijbel. Kortom, veel leesplezier 
gewenst en neem de tijd, niet alleen maar voor ‘Volg Mij!’, maar ook om de 
Bijbel zelf te lezen, te overdenken en te graven naar die verborgen schatten.

Met hartelijke groeten,

1 Lees maar eens na in 1 Koningen 17.
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(en daarmee het paleis), omdat hij 
iemand had gedood. Op welke leef-
tijd hij door zijn moeder weer aan de 
prinses was toevertrouwd, weten we 
niet. Maar hij heeft in elk geval meer 
dan dertig jaar in het paleis gewoond, 
waar hoogstwaarschijnlijk weinig god-
vrezende mensen te vinden waren. 
Hoeveel moed en kracht heeft hij van 
God wel niet moeten ontvangen om 
stand te houden in deze goddeloze 
omgeving!

Doet deze situatie ons niet denken aan 
het leven dat een Christen mag leiden? 
Herkennen wij het alleen-staan in een 
goddeloze omgeving? Hebben wij er-
varen hoe wij door de kracht en de ge-
nade van de Heere staande mochten 
blijven te midden van klasgenoten of 
collega’s?

Door falen, angst en gebrek aan ver-
trouwen op de Heere zal mijn eigen 
antwoord op deze vragen zijn: ‘ja, dat 
heb ik wel eens ervaren’. Het komt bij 
mij zo vaak voor dat ik echt de oprech-
te wens heb de Heere te dienen, maar 
dat ik het in de praktijk toch laat afwe-
ten.

De apostel Paulus schrijft in Romeinen 
7:18:

Dit vers toont natuurlijk niet aan dat 
het onmogelijk is om ‘goed te doen’. 
Wij hebben de Heere aan onze kant en 
kunnen met Zijn hulp de beslissing ma-
ken om ‘uit te gaan tot buiten de leger-
plaats (de legerplaats is de plek waar 
de zonde heerst), terwijl wij Zijn smaad 
dragen’ (Hebr. 13:13). Het maken van 
een radicale keus vóór Hem zal auto-
matisch leiden tot een praktisch leven 
voor Hem. Niet omdat ik zo sterk ben, 
maar omdat ik de keuze voor de Heere 
maak en in afhankelijkheid van Hem 
leef. En alleen zo kan ik ook sterk zijn, 
wanneer ik zwak ben (2 Kor. 12:10). 
Want dan ervaar ik mijn onmacht en 
afhankelijkheid en weet dat alleen de 
Almachtige mij kan helpen en bewaren 
in mijn strijd.

Ik kom nog heel even terug op Mozes. 
Zijn komst op een onbekende, god-
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Wanneer we het levensverhaal van  
Mozes in vogelvlucht overdenken, 
komt snel de gedachte op dat hij een 
leven leidde van gemeenschap met 
God. We zien dat de Heere hem op 
een wonderbaarlijke manier bewaar-
de door de prinses van Egypte te 
gebruiken voor zijn redding als klein 
kind. We denken aan het moment 
waarop Mozes als schaapherder met 
God sprak bij de brandende braam-
struik. Of aan het moment dat hij de 
berg Sinaï beklom om met God te 
spreken en de wet te ontvangen.

In Exodus 2, waar we onder andere 
de geschiedenis van Mozes’ geboor-
te vinden, lezen we weinig over zijn 
jeugd in het paleis van de farao. Toch 
is dit een gedeelte van Mozes’ leven 
waar we erg veel van kunnen leren, 
vooral als jongeren. Om meer te be-
grijpen van Mozes’ leven in het paleis, 
wil ik graag wijzen op een tekst die 
we niet in Exodus, maar in het Nieuwe 

Testament vinden:
‘Door het geloof heeft Mozes, toen 
hij groot geworden was, geweigerd 
een zoon van de dochter van de farao 
genoemd te worden. Hij koos ervoor 
liever met het volk van God slecht 
behandeld te worden dan voor een 
ogenblik het genot van de zonde te 
hebben. ... want hij had het loon voor 
ogen.’ (Hebr. 11:24-26)

In dit vers lezen we dat Mozes, toen hij 
in het paleis woonde, een keuze had 
gemaakt tussen de volgende twee op-
ties:
1. genieten van de rijkdom en de zon-

de die zich daar afspeelde, of
2. afstand nemen van het kwade en 

op God zien.

Wanneer we ons deze situatie voor-
stellen, worden we ons enigszins 
bewust van de moeilijkheden waar 
Mozes mee te kampen had. Op veer-
tigjarige leeftijd verliet hij Egypte 

Mozes als jongeman –  
een voorbeeld voor ons Want het willen 

is bij mij 
aanwezig, maar 

het doen van het 
goede niet.  
 Romeinen 7:18
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deloze plaats, ver verwijderd van zijn 
familie of bekenden, doet mij denken 
aan onze Heere Jezus. Hij kwam uit de 
hemel op deze verdorven aarde. De 
mensen leefden in zonde en hadden 
‘deze Jezus’ niet nodig (dachten ze).

Wat heeft de Heere Jezus veel moeten 
lijden onder de gevolgen van de zon-
de! We zien dat de Heere aan het graf 
van Lazarus diep ontroerd raakte (zelfs 
weende) vanwege de gevolgen van de 
zonde. Hoe groot moet Zijn verlangen 
toch geweest zijn om mij te redden! Hij 
heeft altijd al geweten hoe hoog de 
prijs was die Hij voor mij zou betalen, 
en toch is Hij naar het kruis gegaan. 
Willen wij ook bij deze Heere horen? 
Weiger ik het dan ook graag om net als 
Mozes ‘een zoon van Farao’s dochter’ 
genoemd te worden?

Tot slot wil ik graag wijzen op Galaten 
6:9: ‘En laten wij niet moe worden goed 

te doen, want te zijner tijd zullen wij 
oogsten, als wij het niet opgeven’. Al-
leen door de kracht van de Heere heb 
ik soms op meerdere plekken in mijn 
omgeving mogen getuigen. De eerste 
paar keren is dit lastig, vooral omdat wij 
niet weten wat de reactie zal zijn. Toch 
zul je na een tijd merken dat mensen 
meer open zullen staan voor wat je te 
zeggen hebt. Ze zien je levenswandel, 
horen wat je zegt en beseffen dan vaak 
na een tijd dat je geen grapje maakte.

Zolang ik de Heere liefheb boven de 
wereld, zal er een getuigenis van mij 
uitgaan. Dat de Heere mij toch moge 
geven dat ik Hem meer liefheb dan de 
wereld. Moge Hij geven dat ik in zwak-
heid Zijn Naam groot wil maken. Want 
Hij gaat vér uit boven alles waarmee ik 
mij op deze wereld bezig kan houden.

Timothé Luimes

Schepping

De vlucht van de trekvogels
De vogeltrek is één van de meest fasci-
nerende manieren van voortbewegen 
die wij in de schepping tegenkomen. 
Wij treffen hier een scala aan technisch 
onnavolgbare oplossingen aan. De 
vleugels van een vogel zijn volgens de 
principes van de aerodynamica heel 
speciaal en optimaal geconstrueerd. 
De kromming van de vleugels is daarbij 
van bijzondere betekenis, want alleen 
met gebogen vleugels kan er gevlogen 
worden. Terwijl vliegtuigen zijn aange-
wezen op de luchtstroom en daarom 
een tamelijk hoge minimale snelheid 
nodig hebben om in de lucht te blijven, 
kunnen vogels, als ze langzaam vliegen, 
de wind van hun eigen vleugels ge-

bruiken. De vleugels van een vogel zijn 
propellers en vliegtuigvleugels tegelijk. 
De aandrijving kent een op technisch 
gebied nog onbereikte hoge werkings-
graad. Uit de talrijke probleemoplos-
singen willen we in dit artikel er twee 
uitlichten: een exacte energiebereke-
ning en een exacte navigatie.

Trekvogels en de almacht 
van de Schepper – deel 1
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De vlucht van de trekvogels – een 
exacte energieberekening
Elk proces in de natuurkunde, techniek 
of biologie verloopt strikt volgens de 
energiewet, dat wil zeggen: voor elk ar-
beidsproces is een bepaalde energie-
toevoer nodig. Het probleem bij trek-
vogels is dat ze genoeg brandstof in de 
vorm van vet mee moeten nemen om 
de ophanden zijnde reis aan te kunnen. 
Vanwege de noodzakelijke goede eigen-
schappen van de vleugels moeten de vo-
gels gebouwd zijn met een lichtgewicht-
constructie. Dat wil zeggen dat onnodig 
gewicht absoluut vermeden moet wor-
den. Dus is er ook een optimaal verbruik 
van de brandstof vereist. Hoe heeft de 
Schepper het zo gemaakt dat er gedu-
rende de reis voldoende ‘brandstof’ is, 
zonder te hoeven bijtanken?

De meest economische reissnelheid
De eerste maatregel is de keus van de 
meest economische reissnelheid. Vliegt 
de vogel langzaam, dan verbruikt hij 
te veel brandstof voor de stijgkracht. 
Vliegt hij te snel, dan verspilt hij te veel 
energie voor het overwinnen van de 
luchtweerstand. Er is dus een duidelijk 
punt waarop de vogel een minimum 
aan brandstofverbruik nodig heeft. 
Zou de vogel deze speciale snelheid 
kennen, dan zou hij uiterst energiebe-
sparend kunnen vliegen. Afhankelijk 
van de aerodynamische constructie van 
de romp en de vleugels is deze opti-
male snelheid voor elke vogel verschil-
lend (bijv. de lachmeeuw 45 km/uur; de 
grasparkiet 41,6 km/uur). Het is bekend 
dat de vogels zich precies aan deze 
energiebesparende snelheid houden. 

Hoe weten ze dat? Voor de ornitholo-
gen is dit een van de vele onopgeloste 
raadsels.

Hoogte zwaartepunt
De Franse regisseur en producent Jac-
ques Perrin (*1941) heeft met zijn 
meesterwerk: ‘Nomaden van de lucht – 
het geheim van de trekvogels’, in 2001 
een tot nu toe unieke film uitgebracht. 
Met behulp van ultralichte vliegtuigen, 
minihelikopters en deltavliegers be-
geleidde hij 44 soorten trekvogels op 
dezelfde vlieghoogte en met dezelf-
de snelheid, om hun elegante vlieg-
gedrag gedetailleerd te bestuderen. 
Wie de in 2002 uitgekomen film ge-
zien heeft, heeft een manifestatie van 
de verbazingwekkende grootsheid die 
de werkplaats van de Schepper heeft 
voortgebracht, mogen meebeleven. De 
vliegkunst is qua techniek en schoon-
heid indrukwekkend. Wat betreft de 
energieberekeningen, is het opvallend, 
zoals ook bij alle grote trekvogels (bijv. 
wilde ganzen, ooievaars, kraanvogels), 
dat de hoogte van het zwaartepunt bij 
alle vogels ondanks de behoorlijk grote 
dynamiek van de vleugelslag bijna niet 
verandert. Er zou een aanzienlijk ener-
gieverlies ontstaan als niet aan deze 
voorwaarden zou worden voldaan. Stel 
je eens een wilde gans van 8 kilogram 
voor. Als haar zwaartepunt per vleugel-
slag bijvoorbeeld slechts 3 centimeter 
zou variëren, dan zou daarvoor een ex-
tra energie van 2,4 joule nodig zijn. Bij 
100.000 vleugelslagen zou dat 240 kJ 
zijn, en alleen al daarvoor zou de gans 
6 gram meer vet met zich mee moeten 
dragen.

Brandstof voor de kleine goudple-
vier
Aan de hand van de Aziatische kleine 
goudplevier (Pluvialis fulva, Engels: 
golden plover) willen we een ander 
energieprobleem, namelijk de meege-
brachte hoeveelheid brandstof, nader 
bekijken. Deze vogel vliegt om te over-
winteren van Alaska naar Hawaï. Daar-
bij moet hij tijdens de non-stopvlucht 
de Grote Oceaan overvliegen, zonder 
ook maar één keer uit te kunnen rusten, 
want er zijn onderweg geen eilanden 
en bovendien kan de goudplevier niet 
zwemmen. Tijdens de meer dan 4.000 
km lange vlucht (afhankelijk van het 
startpunt) levert hij een onvoorstelba-
re prestatie: hij voert ononderbroken 
250.000 vleugelslagen uit. De vlucht 
duurt 88 uur. De vogel heeft tijdens 
de start een doorsneegewicht van 200 
gram, waarvan 70 gram is opgeslagen 
in vetophopingen die als brandstof 
dienen. Het is bekend dat de kleine 
goudplevier 0,6% van het lichaamsge-
wicht dat hij op dat moment heeft, in 
bewegingsenergie en warmte omzet. 
Bij volkomen windstilte heeft hij voor 
het eerste uur dus 1,2 gram nodig. 
Dan weegt hij dus na één uur geen 200 
gram, maar 198,8 gram. Als hij nu nog 
een uur vliegt (= 0,6%), dan moeten we 
rekenen 198,8 x 0,6 %. Dat is dan 1,19 

gram; dat moeten we nu aftrekken van 
z’n gewicht. En zo gaat dat maar door. 
Maar wanneer je dat uitrekent over 88 
vlieguren stel ik vast dat de vogel zijn 
einddoel helemaal niet bereikt…
Na 72 uur is de 70 gram vetreserve al 
helemaal verbruikt. Wat zou het gevolg 
zijn? Als 81% van de vliegtijd is verstre-
ken – dus ongeveer 800 km vóór de 
eindbestemming – storten de vogels in 
zee en verdrinken. Hebben we ons dan 
verrekend of heeft de Schepper de 
vogel niet goed geïnstrueerd en uitge-
rust? Beide zijn niet waar. Het werk van 
de Schepper brengt ons tot verwonde-
ring. Hij handelt volgens het principe 
‘Optimale inzet van energie door 
informatie’, dat wil zeggen: Hij gaf 
de vogel belangrijke informatie mee: 
‘Maak geen solovluchten, maar vlieg 
in V-formatie. In V-formatie bespaar je 
23% energie en dan zal je veilig je win-
terkwartier bereiken’ 

8 9

V-formatie bij andere vogels: bij 
brandganzen bedraagt deze ener-
giebesparing 18% en bij kraanvo-
gels zelfs tot 70%, als de groep 
met drie vierde van zijn hoogste 
snelheid vliegt en uit minstens 
2.000 dieren bestaat. Zo nu en 

dan komt het voor dat een kraan-
vogel in een groep wilde ganzen 
meevliegt, of dat er een eend 
zich in een groep kraanvogels 

mengt. De ornithologen spreken 
dan van ‘zwartrijden’.
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Na 88 uur blijft er normaal gesproken 
nog een rest vet van 6,8 gram over. Ook 
dat restje in de ‘tank’ is niet overbodig, 
maar is door de Schepper ingecalcu-
leerd, voor het geval dat er bij tegenwind 
behoefte ontstaat aan extra energie. De 
kleine goudplevier aan de spits van de 
V-formatie heeft het hoogste brandstof-
verbruik. Daarom wisselt hij steeds van 
plek met andere vogels uit de V-formatie.

Het uiterst geringe specifieke brand-
stofverbruik van 0,6% per uur, dat bij 
het gewicht hoort, doet ons nog meer 
verbaasd staan, als we bedenken dat 
de waarden voor de door mensen ont-
wikkelde technische vliegapparatuur 
veel hoger zijn (helikopter 4 tot 5%; 
straaljagers 12%).
Als iemand deze exacte processen 
niet als het werk van de Schepper be-
schouwt, blijven de volgende belangrij-
ke vragen onbeantwoord:

• Hoe weet een vogel hoeveel energie 
hij nodig heeft?

• Hoe komt het dat hij precies de juiste 
hoeveelheid vet die nodig is voor de 
reis opslaat?

• Hoe weet een vogel wat de afstand 
en het specifieke brandstofverbruik 
zijn?

• Hoe kent een vogel de vliegroute?
• Hoe navigeert een vogel zodat hij de 

bestemming bereikt?
• Hoe weet de vogel dat hij in een 

V-formatie met andere vogels aan-
zienlijk minder brandstof verbruikt?

Aanhangers van de evolutietheorie zullen 
al deze vragen als volgt beantwoorden:

‘Het is toch duidelijk dat alleen een vo-
gel met genoeg vetreserves Hawaï kan 
bereiken. De vogel kent de route niet en 
bezit ook geen navigatiesysteem. Maar 
sommige vogels kiezen puur toevallig de 
juiste route …’.

Bij dergelijke veronderstellingen en 
beperkingen wordt vergeten dat de 
vlucht alleen kan lukken, als alle bo-
vengenoemde vragen beantwoord 
zijn. Anders zou niet alleen een kleine 
meerderheid, maar zouden hoogst-
waarschijnlijk bijna alle vogels verdrin-
ken. Maar we zien dat de meeste vogels 
ongedeerd aankomen.

Naast de bovengenoemde (Aziatische) 
kleine goudplevier is er nog de Ameri-
kaanse kleine goudplevier. Ook deze 
vogel levert geweldige vliegprestaties: 
hij vliegt non-stop vanaf de kust van La-
brador over de westelijke Atlantische 
Oceaan tot aan Noord-Brazilië. Terwijl 
het Aziatische ras tijdens de heen- en 
terugvlucht dezelfde route neemt, kiest 
de Amerikaanse kleine goudplevier 
verschillende routes in de herfst en het 
voorjaar. De terugvlucht vanaf de pam-
pa’s van Zuid-Amerika gaat via Mid-
den-Amerika en de VS naar Canada. Er 
zijn nog andere vogels die ook onvoor-
stelbare vliegprestaties volbrengen:

• de Japanse snip (Capella hardtwic-
kii): maakt een 5.000 km lange vlucht 
van Japan naar Tasmanië;

• de stekelstaartgierzwaluw (Chae-
tura caudacuta): maakt een 12.600 
km lange vlucht van Siberië naar Tas-
manië;

• de Amerikaanse strandloper-
soorten (bijv. Calidris melanotos = 
Gestreepte strandloper): maakt een 
16.000 km lange vlucht van Alaska 
naar Vuurland.

De vlucht van de trekvogels – een 
meesterlijke navigatieprestatie
De bekende Deense ornitholoog Finn 

Salomonsen (1909 – 1983) schrijft 
over de oriëntering tijdens de vogel-
trek: ‘Het vermogen van de vogels om 
tijdens de vlucht de weg te vinden, 
mag wel als het meest raadselachtige 
mysterie worden beschouwd. Slechts 
weinig andere verschijnselen hebben 
in alle tijden bij zoveel theorieën en 
speculaties aanleiding gegeven als dit’. 
Inderdaad is de navigatieprestatie, die 
zonder gecompliceerde technische uit-
rusting, zonder kompas en kaart en bij 
de voortdurend veranderende voor-
waarden wat betreft zonnestand, wind-
richting, wolkendek, dag- en nachtrit-
me wordt geleverd, een weergaloos 
wonder. Bij een trans-Atlantische vlucht 
van landvogels, zoals we die leerden 
kennen bij de kleine goudplevier, zou 
een minimale afwijking van de koers al 
betekenen dat de vogels op open zee 
reddeloos verloren zouden zijn. Het 
feit dat de richting waarin de vogels 
trekken exact wordt aangehouden, is 
geen kwestie van uitproberen. Het ver-
uit grootste deel van de trekvogels zou 
zonder navigatiemiddel de bestem-
ming nooit bereiken. En als zo veel vo-
gels de vlucht niet zouden overleven, 
zouden deze dieren uitsterven. Elke 
gedachte aan evolutie is hier geheel 
verwerpelijk. Ook het idee dat jonge 
vogels de eerste keer de weg met be-
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hulp van de deskundige leiding van de 
ouders leren kennen, speelt slechts een 
ondergeschikte rol, omdat er ook veel 
vogelsoorten zijn die in een solovlucht 
vliegen.

Daarom wordt aangenomen dat trek-
vogels over een aangeboren richtings-
gevoel beschikken, waardoor ze zich 
aan de hand van de windstreken kun-
nen oriënteren en dus een bepaalde 
richting kunnen aanhouden.
Salomonsen baseert het idee van rich-
tingsgevoel op twee in West-Groen-
land levende kleine vogels, die alle 
twee in de herfst naar het zuiden trek-
ken. De tapuit en de sneeuwgors 
komen in hetzelfde landschap voor en 
beginnen vaak gelijktijdig aan de vo-
geltrek naar het zuiden. Maar als ze zijn 
aangekomen in het zuiden van Groen-
land, dan scheiden hun wegen zich: ter-
wijl de sneeuwgors haar vlucht in zui-
delijke richting voortzet om in Amerika 
te overwinteren, buigt de tapuit af naar 
het zuidoosten om schuin over de At-
lantische Oceaan naar West-Europa en 
Noord-Afrika te vliegen. Beide vogels 
hebben een specifiek richtingsgevoel, 
waardoor ze in verschillende richtingen 
trekken.

Bij pogingen om verschillende vogel-
soorten te verschepen, werd de exact-
heid van de navigatieprestaties gede-
tailleerd gemeten. Opmerkelijk was de 
test bij twee soorten zeesterns (Ony-
choprion fuscatusa en Anous stolidus), 
die hun broedplaats hebben op de 
eilandengroep Tortuga in de Golf van 
Mexico. De vogels werden per schip 

in verschillende richtingen getranspor-
teerd en op open zee vrijgelaten. Hoe-
wel ze op afstanden van 832 tot 1.368 
km van de nestplaats in voor hen volsla-
gen onbekende zeegebieden werden 
uitgezet, keerden de meeste zeesterns 
binnen enkele dagen en met grote ze-
kerheid wat betreft hun bestemming 
naar hun eieren en jongen op de Tortu-
ga-eilanden terug. Vooral met postdui-
ven zijn bijzonder veel verschepingen 
uitgevoerd. Hun navigatieprestaties zijn 
het meest onderzocht en beschreven. 
Salomonsen schrijft over deze adem-
benemende navigatiewonderen:

‘Zelfs als vogels de heenweg in het vlieg-
tuig onder narcose doorstonden of als 
hun transportkooi voortdurend draaide, 
zodat de richting constant veranderde, 
waren ze in even hoge mate als de con-
trolegroep die niet op die manier was 

voorbereid, in staat om nadat ze waren 
vrijgelaten, weer de weg terug te vinden. 
Er kan daarom niet de minste twijfel over 
bestaan dat de vogels in het bezit zijn 
van een bijzonder zintuig voor de geo-
grafische positie, dus een echt naviga-
tiezintuig. Over het eigenlijke wezen van 
dit zintuig weten we niets en we hebben 
nog minder kennis over de toestand van 
het betreffende orgaan’.

De vogels beschikken over onvoor-
stelbare capaciteiten: vanaf een grote 
afstand kunnen ze bepalen hoe ze huis-
waarts moeten vliegen, hoewel men 
ze tijdens de verscheping alle oriënte-
ringsmogelijkheden had afgenomen. 
Ze zijn op verbazingwekkende wijze in 
staat om op de plek waar ze zich op dat 
moment bevinden, uit hun omgeving 
die informatie te halen waarmee ze de 
koers richting huis kunnen bepalen. Na 
de tot op de dag van vandaag nog on-
begrepen manier waarop de vogel een 
locatie kan bepalen, komen we nu bij 
het eigenlijke probleem: de navigatie 
tijdens de vlucht. Een eenvoudig rich-
tingsgevoel is daarvoor niet voldoen-
de.

Bij de trek van de vogels over uitge-
strekte oceaanoppervlakten waar con-
tinu wind heerst, hebben de vogels te 
maken met merkbare koerswijzigingen. 
Zulke afwijkingen in de koers moeten, 

om energieverlies als gevolg van om-
wegen te voorkomen, net als bij regel-
systemen steeds bijgewerkt worden. 
De Schepper heeft bij de vogels een 
uiterst exacte ‘automatische piloot’ in-
gebouwd, die blijkbaar voortdurend 
de geografische plaats bepaalt en 
deze meetgegevens met de individu-
eel geprogrammeerde bestemming 
vergelijkt, zodat een optimale vliegtijd 
en een energiebesparende en doel-
georiënteerde vlucht gewaarborgd is. 
Waar dit levensnoodzakelijke systeem 
zit en hoe de informatie gecodeerd is, 
weet tot op de dag van vandaag alleen 
de Schepper, Die het heeft gemaakt. 
Vanuit onze onwetendheid hierover 
hebben we een speciale term bedacht: 
instinct.

Wordt vervolgd

Werner Gitt
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We spreken graag over Gods liefde 
voor ons, en ook over de liefde van de 
Heere Jezus, die Hij vooral aan het kruis 
van Golgotha liet zien. God had ons al 
lief, toen wij nog vijanden waren (Rom. 
5:8,10). Deze liefde is oneindig groot 
en voor ons niet te bevatten, de Bijbel 
spreekt er op vele plaatsen over. We 
houden er niet van om over onze liefde 
voor Hem te praten, omdat die altijd 
zwak en onstandvastig is. Dat ervaren 
we vast allemaal wel. En toch spreekt 
Gods Woord ook daarover:

We hebben Hém lief, daarmee wordt 
de Heere Jezus bedoeld. Petrus, die 
deze zin in zijn eerste brief geschreven 
heeft, gaat er eenvoudigweg vanuit dat 
de ontvangers van de brief Hem, Jezus 
Christus, liefhebben. Hoe kon hij dat we-
ten? Eigenlijk heel eenvoudig. Het is on-
mogelijk dat iemand, voor wie Christus 
geleden heeft en gestorven is, zijn Red-
der niet liefheeft. Wij hebben Hem lief, 
hoewel wij Hem nog nooit gezien heb-
ben.
Een ieder van ons zal onmiddellijk zeg-
gen dat onze liefde tot Hem niet erg 
groot is en zeker groter zou kunnen 
en moeten zijn. Dat is juist. Maar Gods 
Woord zegt: ‘hebt u Hem toch lief ’. Een 
eenvoudige en heldere vaststelling – 
ook al is deze liefde nog zo klein!

Hoe ontstaat deze liefde? Ze wordt 
tevoorschijn geroepen door de Heili-
ge Geest, Die in ons woont. Bovendien 
zorgt het Woord van God, de Bijbel, 
ervoor dat we van Hem houden door 
te lezen over onze Heere Jezus. In de 
evangeliën zien we Hem in al Zijn ne-
derigheid, hoe Zijn Goddelijke heerlijk-
heid versluierd ging onder Zijn sobere 
verschijning als mens. We zien echter 
ook Zijn stralende morele heerlijkheid, 
die niet verborgen kon blijven. Die 
kwam tot uitdrukking in Zijn manier van 

optreden, Zijn woorden en 
in elk detail van Zijn leven. 
En wij zien Hem in Zijn bit-
terste lijdensuren aan het 
eind van Zijn weg hier op 
aarde – waarin alleen vol-
maaktheid te zien was: Zijn 
liefde en genade voor ons 
mensen, Zijn gehoorzaam-

heid tegenover God, Zijn toewijding, 
Zijn overgave – tot in de dood.
Stel jezelf eens de vraag waarom je van 
Hem houdt. Natuurlijk allereerst omdat 
Hij voor jou stierf. Maar je kunt vast wel 
meer redenen bedenken waarom je 
meer of opnieuw van Hem bent gaan 
houden.
Ja, we houden van Hem. Wat we van 
Hem weten, zorgt ervoor dat we ge-
woon van Hem houden. En deze liefde 
voor Hem laat ons op Hem wachten, 
totdat we Hem kunnen zien zoals Hij is. 
Hem, Die we hier op aarde liefhebben, 
hoewel we Hem nog niet hebben ge-
zien. We kijken ernaar uit om Hem te 
zien!

Henning Brockhaus

Wij hebben 
Hem lief,

omdat Hij ons eerst liefgehad heeft.(1 Joh. 4:19)

‘… Hoewel u Hem niet 
gezien hebt, hebt u 
Hem toch lief ’  (1 Petr. 1:8).

Bijbel praktisch
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Het boek Psalmen is, evenals Job, poë-
tisch; een verzameling liederen uit de 
pen van verschillende door God geïn-
spireerde schrijvers: David, Asaf, Mozes, 
Heman, Ethan, en mogelijk nog andere, 
onbekende schrijvers. Toch zijn ze, on-
der de leiding van de Geest van God, in 
de volmaakte volgorde gerangschikt. Ze 
brengen zo veel troost, omdat ze betrek-
king hebben op de gevoelens van het 
hart in alle denkbare omstandigheden. 
Ze geven Gods antwoord op elke nood 
van de ziel.

Veel psalmen laten Christus zien. We le-
zen over Zijn gevoelens met betrekking 
tot de heerlijkheid van God en de zegen 
van zielen; over het lijden als de nederige 
Man van smarten, vervolgd door mensen; 
over het lijden door de verschrikkingen 
van het kruis; over het verlaten worden 
door God; over de vreugdevolle gevol-
gen van dat kruis; en ook over de boos-
heid vanwege de verdorvenheid van de 

mens – ja, gevoelens zo gevarieerd als de 
omstandigheden waarmee Hij te maken 
had. Het overdenken van Zijn gevoelens 
is een heerlijke balsem voor de gevoelens 
van ons eigen hart.

We moeten echter bedenken dat de Psal-
men geschreven zijn vanuit een Joods ge-
zichtspunt; en de zegen van Israël, samen 
met zijn ellende, verdriet en kastijding, 
staat prominent op de voorgrond in dit 
boek. Zo is het profetisch wat betreft de 
geschiedenis van Israël door al zijn pro-
blemen heen, totdat het hersteld wordt 
in de heerlijkheid van het Duizendjarig 
Vrederijk. Toch doet dit op geen enkele 
wijze afbreuk aan de geestelijke zegen 
die wijzelf hierin mogen vinden: het is 
een boek van onmetelijke waarde en een 
troost voor onze ziel.

Leslie M. Grant

Welzalig de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen, die niet 
staat op de weg van de zondaars, die niet zit op de zetel van de spotters.

Psalm 1:1

Psalmen

De 66 boeken uit de Bijbel.

Bijbelstudie PSALMEN
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Economie
Vanwege interne con-
flicten en slechte ver-
bindingen is Burundi 
volledig afhankelijk 
van buitenlandse hulp. 

Thee en koffie zijn de belangrijk-
ste exportproducten van het land. 
Burundi heeft de laatste jaren een 
stabiele regering, maar het land 
heeft een sterk agrarisch karakter, 
waardoor het een van de armste lan-
den ter wereld is. Burundi staat op 
de 174ste plaats op de VN-ontwik-
kelingsindex.

Bevolking
Zo’n 85% van de be-
volking bestaat uit Hu-
tu’s; met iets meer dan 
14% zijn de Tutsi’s de 

daaropvolgende grootste groep. In 
1962 werd Burundi onafhankelijk van 
België. Vanaf 1966 werd het land ge-

domineerd door door Tutsi’s geleide 
militaire regeringen, die elk streven 
naar meer zeggenschap door Hutu’s 
gewelddadig neersloegen. Geluk-
kig kent de regering sinds 2000 een 
meer representatieve afspiegeling 
van de bevolking, waardoor er meer 
rust is en het land na vele jaren van 
wanorde eindelijk kan worden op-
gebouwd. Volgens de statistieken 
noemt ongeveer 90% van de bevol-
king (7,5 mln.) zichzelf Christelijk. De 
rooms-katholieke kerk met 5,2 mil-
joen leden mag zichzelf de grootste 
denominatie noemen. Daarnaast zijn 
ongeveer 1,6 miljoen Burundi lid 
van protestantse en vrije Christelijke 
groeperingen.

Gebed ABC... Gebed ABC...BURUNDI

Burundi heeft een oppervlakte van 27.834 km2. Dat 
is ongeveer driekwart van de oppervlakte van Ne-
derland. Burundi ligt aan het Tanganyikameer in het 
zuidwesten van Afrika en wordt omringd door an-
dere landen. Er wonen bijna 11,5 miljoen mensen in 
Burundi, van wie ongeveer 500.000 in de hoofdstad 
Bujumbura. !Burundi
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Gebedsonderwerpen
1. Jongeren en kinderen 
hebben erg geleden on-
der de verschillende ge-
welddadigheden in de ja-
ren 90. Velen hebben één 

of beide ouders verloren. Er is op 
grote schaal sprake van ondervoe-
ding en veel kinderen zijn ziek (aids, 
malaria, etc.). Daarnaast is geweld 
tegen kinderen in Burundi helaas 
geen uitzondering. Dank de Heere 
voor het feit dat de regering in staat 
is om alle kinderen in Burundi gratis 
basisonderwijs aan te bieden. Bid 
dat de kinderen en jongvolwasse-
nen de gelegenheid krijgen om zich 
verder te ontwikkelen en dat Chris-
telijke organisaties de ontbrekende 
zorg kunnen bieden die deze jonge 
mensen nodig hebben.

2. Dankzij de stabiliteit in het land lukt 
het de bevolking om nieuwe scholen 
en universiteiten op te zetten, om 
zo de nieuwe generatie onderwijs 
te bieden. De Heere zij dank dat de 
meeste scholen worden opgestart 

door Christelijke groeperingen die 
er een Bijbels wereldbeeld op na 
houden. De scholen ondervinden 
wel grote moeilijkheden vanwege 
financiële tekorten. Bid dat de Hee-
re voorziet in voldoende financiële 
middelen.

3. Tussen 1970 en 1990 zijn bijna alle 
zendelingen vanwege de geweldda-
digheden en genocide vertrokken 
uit Burundi. Er zijn maar weinig zen-
delingen teruggekomen, en die zijn 
voornamelijk werkzaam in de stad 
Bujumbura. Bid dat de zendelingen 
hun werkzaamheden zullen uitbrei-
den naar de plattelandsgebieden, 
waar de alfabetiseringsgraad laag 
is. Bid dat de bevolking op het plat-
teland zelfstandiger wordt, in af-
hankelijkheid van de Heere en Zijn 
Woord.

4. Er is een Christelijke radiozender 
die vanuit de hoofdstad heel Burun-
di en zelfs over de grenzen de men-
sen probeert te bereiken. Bid dat 
harten geraakt zullen worden door 
deze uitzendingen en dat mensen 

door het horen van 
het Woord zullen gaan 
geloven (Rom. 10:17) 
in de Heere Jezus en 
hun vertrouwen op 
Hem zullen stellen.

Erik Schoonenberg

Gebed ABC... BURUNDI

Een beschamende 
vertoning?
Hoe Jozef zijn vader  
bij de farao bracht

Jozef is voor jong en oud een groot voorbeeld. Zijn morele 
zuiverheid, zijn volharding, zijn vertrouwen op God, zijn 
vergevingsgezindheid – al die dingen kunnen wij van hém 
leren. Hij ging op voorbeeldige wijze met zijn oude vader 
om. Deze geschiedenis zal in het onderstaande worden be-
handeld, waarbij we verwijzen naar Genesis 47: 7-10.

Stof tot nadenken
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EEN BESCHAMENDE VERTONING?Stof tot nadenken Stof tot nadenken

Daarom kunnen we aannemen dat hij 
zich niet schaamde voor de woorden 
van zijn vader.

Hij eerde zijn vader alleen al door te 
zeggen dat hij hem aan de farao wilde 
voorstellen. Bovendien zal Jozef het fijn 
gevonden hebben om te zien wat God 
in het leven van zijn vader kon bewer-
ken. En het zal hem ook niet ontgaan 
zijn dat de audiëntie bij de farao net zo 
eindigde als dat die begonnen was: Ja-
kob zegende de farao.

Wie was hier nu de meerdere – Jakob 
of de farao? Ongetwijfeld Jakob. Want: 
‘Nu is het ontegenzeglijk zo dat wat 
minder is, gezegend wordt door wat 
meer is’ (Hebr. 7:7). Want Jakob straal-
de hier waardigheid uit. De veeleisen-
de Jakob werd de zegenende Jakob.

Niet degene die de hoogste positie be-
kleedt, is de grootste. Groot (voor God) 
zijn zij die zichzelf gering achten en die 
gegroeid zijn in de genade en kennis van 
God en van onze Heere Jezus Christus.

Hoe zie jij je ouders? Hanteer jij de 
maatstaven van de wereld: uiterlijk, in-
telligentie en rijkdom? Of gelden voor 
jou Goddelijke waarden, zoals geloof, 
nederigheid en de verwachting van de 
hemelse hoop? Daarin zijn onze ouders 
ons vaak ver vooruit.

We moeten in ieder geval onze ouders 
eren (Ef. 6:2-3) – ook als ze al oud zijn of 
als ze weinig lijken te betekenen. Daarin 
is Jozef een voorbeeld voor ons.

Hartmut Mohncke

46:34). – Zouden wij onze vader aan de 
hoogste leidinggevende voorstellen? 
Wij zouden in ieder geval onze ouders 
er grondig op voorbereiden. Het is 
immers toch belangrijk om je correct 
te gedragen, vooral als je niet gewend 
bent je binnen de zogenaamde boven-
klasse van de maatschappij (high socie-
ty) te bewegen …

Het gesprek tussen Jakob en de farao 
begon goed. Jakob zegende deze we-
reldheerser. Maar dan? Werd het nu 
niet pijnlijk? Toen de farao hem naar 
zijn leeftijd vroeg, had Jakob weinig 
roemrijke dingen te melden. In plaats 
van te vertellen over zijn succes tijdens 
zijn werkzame leven, sprak hij over 
vreemdelingschap, over een kort en 
slecht leven en over het niet bereiken 
van de leeftijd van zijn voorouders.

Had Jakob niets beters mee te delen? 
– Voor de wereld kan het bovenstaan-
de onbetekenend of zelfs verachte-
lijk zijn. Maar wie op latere leeftijd op 
zo’n nederige manier spreekt, toont 
morele grootheid. En wie zichzelf als 
een vreemdeling in deze wereld be-
schouwt, bewijst dat hij leeft uit het ge-
loof in zijn God en naar een beter, dat 
wil zeggen, hemels vaderland verlangt 
(Hebr. 11:16a). Wat zal God Zich over 
die paar woorden van Jakob verheugd 
hebben – in plaats van zijn eigen eer 
te zoeken. ‘Daarom schaamt God Zich 
niet voor hen om hun God genoemd te 
worden’ (Hebr. 11:16b).

Wat zou Jozef gedacht hebben? Wij 
kennen hem als een gelovig iemand. 

zelfs de uitdrukkelijke wens van Jozef 
om zijn vader en zijn uitgebreide fami-
lie bij hem in de buurt te hebben (Gen. 
45:10).

Jozef toonde hier echt barmhartigheid. 
Hij wilde goed voor zijn familie zorgen. 
Wat meer is, hij hield van zijn familie. 
Vanzelfsprekend wilde hij meer dan 
op afstand contact houden. Het was 
belangrijk voor hem om familierelaties 
te onderhouden. En er was nog iets an-
ders wat belangrijk was voor Jozef: hij 
wilde zijn vader aan de farao voorstel-
len.

Denk je eens in, dat wij, net als Jozef, 
een hoge positie kregen vanwege onze 
uitstekende prestaties. Onze vader 
behoorde daarentegen tot een be-
roepsgroep die geen speciale achting 
genoot in zijn eigen omgeving. – In 
Egypte kon je namelijk met een vader 
die schaapherder was beslist geen eer 
behalen: ‘want alle schaapherders zijn 
de Egyptenaren een gruwel’ (Gen. 

‘Jozef bracht zijn vader Jakob mee en 
stelde hem aan de farao voor; en Jakob 
zegende de farao. De farao zei tegen 
Jakob: Hoe groot is het aantal van uw 
levensjaren? Jakob zei tegen de fa-
rao: Het aantal van de jaren van mijn 
vreemdelingschap is honderddertig 
jaar. Weinig in getal en vol kwaad zijn 
mijn levensjaren geweest, en zij hebben 
het aantal van de levensjaren van mijn 
vaderen in de dagen van hun vreemde-
lingschap niet bereikt. En Jakob zegen-
de de farao en ging weer bij de farao 
weg’.

Jozef was de tweede man in Egypte. 
Hij had enorm veel macht. ‘Heel mijn 
volk zal uw bevel eerbiedigen; alleen 
wat de troon betreft, zal ik meer aan-
zien hebben dan u’ (Gen. 41:40), had 
de farao gezegd. En zo gebeurde het 
ook. Tijdens de zeven jaar durende 
hongersnood ging iedereen naar Jo-
zef om graan te kopen, zelfs over de 
landsgrenzen heen. Jozefs familie was 
intussen ook in Egypte beland. Het was 
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Alcohol doodt 
Waarom zegt 
niemand dat?

Bijbel praktischALCOHOL DOODTBijbel praktisch

Acht van de tien Nederlanders ouder 
dan 18 jaar drinkt wel eens alcohol. Eén 
op de 10 (9,2%) volwassen Nederlan-
ders drinkt overmatig. Dat wil zeggen: 
zij drinken meer dan 14 (vrouwen) of 
21 (mannen) glazen alcohol per week.1 
Alcoholverslaving komt voor bij onge-
veer 0,7% van de volwassenen (18-65 
jaar) in Nederland. In absolute aan-
tallen ging het om ruim 82.400 mensen 
per 1-1-2009.2 In 2014 zijn 882 mensen 
overleden met als primaire doodsoor-
zaak een alcoholgerelateerde aandoe-
ning.3

De voorzitter van een Christelijke or-
ganisatie die zich inzet voor verslaaf-
den, zei daarover eens: ‘Blijkbaar krij-
gen we nog onvoldoende grip op het 
probleem. De roes geeft de verslaafde 
een fascinerende ervaring, die sterker 
is dan al het andere, zelfs dan het er-
varen van een diepe vriendschap met 
anderen’.

Alcohol in de Bijbel
Alcohol is van het begin af aan een ge-
vaar voor de mensen. De eerste mens 
over wie in de Bijbel gezegd wordt dat 
hij aan wijnbouw deed, was Noach. Dit 
kind van God, deze gelovige man, was 
tegelijk ook de eerste persoon over 
wie we lezen dat hij volslagen dronken 
was. Hij was niet meer voor rede vat-
baar, zodat hij zichzelf ontblootte (Gen. 
9:21).

1 https://www.trimbos.nl/kennis/cijfers/cijfers-alcohol 
2 https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/
alcoholverslaving/cijfers-context/huidige-situatie#node-
alcoholverslaving-naar-leeftijd-en-geslacht 
3 https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/
alcoholverslaving/cijfers-context/sterfte#node-sterfte-
alcoholverslaving-naar-leeftijd-en-geslacht 

Lot bezweek eveneens voor de verlei-
dingen van alcohol. Dit leidde tot de 
slechte daad dat hij tegelijk de vader en 
de grootvader werd van de kinderen 
die zijn dochters ter wereld brachten. 
Hij had hen in een dronken toestand 
verwekt (Gen. 19:30 e.v.).

De Bijbel als excuus?
Zijn er Christenen die als verdediging 
de woorden van Lemuels moeder 
aanhalen? ‘Geef sterke drank aan wie 
dreigt om te komen, en wijn aan hen 
die bitter bedroefd van ziel zijn: Laat 
hem drinken en zijn armoede vergeten, 
en niet langer aan zijn moeite denken’ 
(Spr. 31:6-7).

Wat de concrete interpretatie en juis-
te toepassing van deze verzen ook was 
voor koning Lemuel, we kunnen slechts 
waarschuwen om deze verzen niet te 
gebruiken als een vrijbrief om overma-
tig alcohol te drinken, wat tot alcohol-
misbruik leidt. Ook de gerespecteerde 
Bijbeluitlegger Henri Rossier waar-
schuwt, evenals iedere huisarts, voor 
alcoholmisbruik. Want voor ons, Chris-
tenen, geldt: ‘En word niet dronken 
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van wijn, waarin losbandigheid is, maar 
word vervuld met de Geest’ (Ef. 5:18).

Het drinken van alcohol wordt in de 
Bijbel niet verboden. Maar misschien 
bestaat er geen ander consumptiemid-
del waarbij verstandig gebruik zo snel 
omslaat in schadelijk misbruik. God 
waarschuwt ons daarvoor. En daarvoor 
wil ik jou als jonge Christen ook graag 
waarschuwen.

Onthouding!
Om maar eens een leeftijd te noemen: 
voor je achttiende moet je geen drup-
pel aanraken. Helaas zijn er voorbeel-
den te over van serieuze Christenen 
die tijdens uitbundige feestjes ook aan 
jongeren overvloedig alcohol schenken 
en waardoor jonge mensen ook ern-
stige morele zonden begaan. Er komt 
hoererij, onreinheid enz. uit voort, zo-
dat sommigen uit de gemeenschap van 
gelovigen moeten worden geweerd (1 
Kor. 5 en 6). Jonge mensen zijn erdoor 
verleid en op de wegen van de wereld 
geleid. Om vandaar terug te keren, is 
een buitengewoon moeilijk begaan-
bare weg. Leer dat alsjeblieft niet uit 
eigen ervaring, maar leer dat door de 
ervaring van de weinigen die de weg 
teruggevonden hebben – door Gods 
genade.

Hoe zit dat bij jou: je skiet samen, je bent 
in een berghut, je ontmoet elkaar na 
schooltijd of aan het eind van een werk-
dag: ben je dan een buitenbeentje, als 
je uitdrukkelijk geen alcohol drinkt? Zou 
het samenzijn ‘droog’ zijn als iedereen 
alleen frisdrank zou drinken?

Feesten en vieringen
Ik hoorde onlangs dat het op bepaal-
de plaatsen de gewoonte is geworden 
voor jonge Christenen om één avond in 
de week samen naar de disco te gaan, 
en om op een andere avond elkaar ook 
nog op een feestje te treffen. Ik hoop 
dat je aanvoelt dat dit zonde is. Jon-
ge (en oudere) Christenen mogen en 
moeten plezier hebben. Maar hoe kan 
een Christen echte vreugde en geluk 
ervaren, als de Heere Jezus daar niet bij 
kan zijn? Het gaat er niet om, om alleen 
maar over Christus en Zijn Woord te 
praten. Maar zou je het daar ook kun-
nen doen? Doe jij dat?

Mensen zijn ook compleet anders ... 
Je kunt tegenwoordig tegen alles zijn 
– tegen alle traditionele vormen. Maar 
wie tegen alcohol is, maakt zichzelf im-
populair, tenminste achter gesloten 
deuren. ‘Waar zit hem dan eigenlijk het 
probleem in? Eén of twee glazen, wat is 
daar nou op tegen?’ Strikt gesproken: 
niets. Maar waarom heb je het über-
haupt nodig? Wordt de stemming al-
leen beter wanneer het alcoholniveau 
stijgt?

Van één glas tot niet meer zonder 
kunnen
We moeten niet vergeten dat alcohol-
genot en alcoholgehalte dicht bij elkaar 
liggen. Altijd maar één of twee glazen, 
toch? Je went zeer snel aan alcohol. En 
er bestaan niet alleen notoire drinkers, 
maar ook gelegenheidsdrinkers, die 
‘slechts’ om de paar weken zich vol la-
ten lopen en dan drie dagen lang niet 
goed kunnen functioneren. En ons ge-
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tuigenis dan als Christenen voor onze 
klasgenoten, collega’s en buren?

Op veel scholen is er bijna elk weekend 
een feest. Wie als Christen niet mee-
doet, is een buitenbeentje. Dat vindt 
niemand gemakkelijk! Maar juist dan 
kun je laten zien dat je begrepen hebt 
wat de Heere Jezus in Zijn gebed tot 
de Vader zei: ‘De wereld heeft hen ge-
haat, omdat zij niet van de wereld zijn’ 
( Joh. 17:14). En Petrus zegt tegen ons: 
‘Want wij hebben de voorgaande tijd 
van ons leven lang genoeg de wil van 
de heidenen gedaan en gewandeld in 
uitingen van losbandigheid, begeerten, 
dronkenschap, zwelgpartijen, drinkge-
lagen en allerlei walgelijke afgoderij’ (1 
Petr. 4:3).

Terug naar het onderwerp van dit arti-
kel: je kunt zelf nalezen dat via de ver-
schillende alcoholaccijnzen meer dan 
1 miljard euro per jaar terechtkomt in 

de schatkist van de overheid. Daar staat 
tegenover dat de ziektekosten voor 
alcoholverslaving per jaar zo’n 800 mil-
joen euro kost. De maatschappelijke 
schade in verband met overdadig al-
coholgebruik is in 2013 geschat tussen 
de 2,3 en 4,2 miljard euro. Geen enkele 
statistiek kan de onnoemelijke emoti-
onele schade beschrijven die drinkers 
zichzelf en hun gezinnen toebrengen. 
Hoe moet een kind of echtgenote de 
pijnlijke ervaring verwerken van een 
vader en echtgenoot die altijd dron-
ken is, en die ook cynische uitspraken 
over zijn vrouw of kinderen doet? Dit 
verhoogt ook het risico dat de kinde-
ren zelf alcoholist worden. Helaas ken-
nen we gevallen van Christenen, bij wie 
de verslaving al generaties lang wordt 
overgeërfd.

Illusies
In een artikel las ik: ‘Wie vandaag de 
dag nog steeds beweert dat roken slank 
maakt of goed is voor de spijsvertering, 
wordt niet meer serieus genomen. Het 
is alom bekend dat dit al lang weerlegd 
is en dat het ooit door de tabaksindus-
trie opzettelijk gelanceerd is – waarbij 
zelfs wetenschappers werden omge-
kocht en medische onderzoeken op 
gewetenloze wijze werden vervalst. In 
het geval van alcohol worden echter de 
halve waarheden en onwaarheden, die 
het gezuip moeten legitimeren en het 
slechte geweten moeten sussen, nog 
altijd onbekommerd verkondigd: rode 
wijn is goed voor het hart, bier is de 
beste dorstlesser, een digestief helpt 
bij de spijsvertering, een aperitief – de 
naam zegt het al – wekt de eetlust op 



28 29

Tijdschrift voor geloofsopbouw Volg Mij!

ALCOHOL DOODTBijbel praktisch

en alcohol helpt ook om beter te kun-
nen slapen. Niets van dat alles is waar. 
Maar men gelooft het graag ...’.4 

Alcohol doodt als je went aan het con-
stante ‘plezier’. Daarom zou ik je wil-
len waarschuwen om niet (on)bewust 
steeds meer te drinken.

Niemand kan zijn zorgen verdrinken 
met bier of sterke drank. Dat is onmo-
gelijk. Ze zijn er daarna nog steeds. 
Ook verdwijnen de problemen op het 
werk of in een huwelijk en gezin niet 
door te proberen ze te verdringen met 
behulp van alcohol.
4 Deze ietwat scherpe opmerkingen zijn niet in tegenspraak 
met Paulus’ advies aan Timotheüs om wat wijn te nemen 
vanwege zijn lichamelijk ongemak (1 Tim. 5:23). Dit advies 
wordt echter soms op de verkeerde manier generaliserend 
gebruikt.

Mensen in nood
Als iemand moeilijkheden heeft, mag 
hij tot God roepen. De verheerlijkte 
Heere heeft broeders aan de Gemeen-
te gegeven die de gave hebben om 
pastorale diensten te verrichten ten 
behoeve van de gelovigen. Er zijn echt-
paren die een open huis en een oor 
hebben voor de verschillende noden. 
En als je eenmaal zo’n hoge alcoholcon-
sumptie hebt bereikt, dat je het gevoel 
hebt er niet alleen uit te kunnen ko-
men? Ga dan naar een herder die een 
open oor heeft voor jou. Vermoedelijk 
zul je zonder ontwenningstherapie niet 
verder komen. Maar beter dat dan te 
zondigen en je leven door alcohol nog 
meer te verkorten en het leven minder 
de moeite waard te maken. Een pasto-
raal begeleider zal je ook de nodige 
moed inspreken.

Het is goed als we allemaal gevoeli-
ger zouden reageren, als we zien dat 
iemand vaak naar alcohol ruikt, er uit-
ziet alsof hij veel drinkt, of als hij vaker 
naar de fles grijpt dan anderen. We 
zijn geen detectives, zeker niet. Maar 
hoe vaak hebben we achteraf niet te-
gen onszelf gezegd: dat mag niet nog 
een keer gebeuren, dat het ons aan 
de moed ontbreekt om iemand op tijd 
aan te spreken. Moed en fijngevoelig-
heid gaan samen en zijn tot een zegen. 
‘Weet dan dat hij die een zondaar van 
zijn dwaalweg doet terugkeren, een ziel 
zal redden van de dood en een menig-
te van zonden zal bedekken’ ( Jak. 5:20).

Manuel Seibel

Stof tot nadenken

Christendom  –  
(g)een religie als alle 
anderen? Deel 2

In het eerste deel van deze studie hebben we nagedacht over de geloofwaar-
digheid van de Bijbel en over het gezag waar God in Zijn Woord aanspraak 
op maakt – en ook over het ‘pakket met zegeningen’ van de Bijbel. In dit deel 
kijken we naar het wezenlijke fundament van het Christendom: de Persoon 
Jezus Christus, het kruis en de drie-eenheid van God. Bovendien stellen we 
onszelf de vraag: hoe moeten we uitspraken in de Bijbel over wraak, ja, zelfs 
over ‘goddelijke oorlogen’ zien, ook vergeleken met religies van deze wereld? 
Dit tweede deel heeft als doel om deze soms vrij lastige vragen te helpen be-
antwoorden – en bij te dragen tot een vast fundament van het geloof.
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6. De Persoon Heere Jezus Christus
Jezus Christus is de Waarheid en claimt 
autoriteit voor Zichzelf. Hij is het cen-
trale thema in de Bijbel.
Hier een aantal markante uitspraken 
over Hem:
	 ‘… in Zijn Zoon, Jezus Christus. Die is 

de waarachtige God en het eeuwige 
leven’ (1 Joh. 5:20).
	De Heere Jezus is God en Mens 

in één Persoon.

	 ‘In het begin was het Woord en het 
Woord was bij God en het Woord 
was God ... En het Woord is vleesge-
worden en heeft onder ons ge-
woond ... Niemand heeft ooit God 
gezien; de eniggeboren Zoon, Die 
in de schoot van de Vader is, Die 
heeft Hem ons verklaard’ ( Joh. 
1:1,14,18).
	Jezus Christus is Schepper en 

eeuwige Zoon van God.

	 ‘… en van de Heere Jezus Christus, 
de Zoon van de Vader’ (2 Joh. 3).
	Jezus Christus is de Zoon van 

God.

	 ‘De Heilige Geest zal over u komen 
en de kracht van de Allerhoogste zal 
u overschaduwen. Daarom ook zal 
het Heilige Dat uit u geboren zal 
worden, Gods Zoon genoemd wor-
den’ (Luk. 1:35).
	Ook als Mens is de Heere Jezus 

de Zoon van God, verwekt door 
de Heilige Geest. Dat zegt Hij 
ook over zichzelf (vgl. Joh. 9:35-
37).

	 ‘Ik ben van de Vader uitgegaan en 
ben in de wereld gekomen; Ik ver-
laat de wereld weer en ga heen naar 
de Vader’ ( Joh. 16:28).
	Na Zijn leven, dood en opstan-

ding is de Heere Jezus nu in de 
hemel bij de Vader.

Resultaat
De Heere Jezus is de eeuwige Zoon van 
God, en tegelijk sinds Zijn geboorte 
Mens – en Hij blijft beide tot in eeuwig-
heid (vgl. Hebr. 7:21). 

7. Het kruis van Golgotha
Christenen kennen hun Heere als de 
Gekruisigde en Opgestane. Ook daar-
van levert de Bijbel door middel van 
talrijke teksten het bewijs, waarvan 
hier slechts enkele aangehaald wor-
den.
	 ‘En terwijl Hij Zijn kruis droeg, ging 

Hij de stad uit naar de plaats die 
Schedelplaats genoemd wordt en in 
het Hebreeuws Golgotha. Daar 
kruisigden zij Hem en met Hem 
twee anderen, aan elke kant één, en 
Jezus in het midden ... Toen Jezus 
dan de zure wijn genomen had, zei 
Hij: Het is volbracht! En Hij boog 
het hoofd en gaf de geest ... Maar 
toen zij bij Jezus kwamen en zagen 
dat Hij al gestorven was, braken zij 
Zijn benen niet …’ ( Joh. 
19:17,30,33).

 ‘Want ik heb u ten eerste overgele-
verd wat ik ook ontvangen heb, dat 
Christus gestorven is voor onze zon-
den, overeenkomstig de Schriften, 
en dat Hij begraven is, en dat Hij is 
opgewekt op de derde dag, over-
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eenkomstig de Schriften’ (1 Kor. 
15:3-4).

 ‘Want hoewel Hij gekruisigd is door 
zwakheid, leeft Hij toch door de 
kracht van God’ (2 Kor. 13:4).

Resultaat
De Heere Jezus is echt gestorven en 
Hij is echt lichamelijk opgestaan. Dat 
is het fundament van het Christelijk 
geloof – al het andere moet worden 
afgewezen.

8. Drie-eenheid – drie personen, 
één God
De Bijbel leert ons dat de Vader, de 
Zoon en de Heilige Geest samen God 
vormen. Het  zijn niet drie ‘goden’; er 
is maar één God. Ook daarvoor vinden 
we veel Bijbelteksten, voor onze kleine 
studie is het genoeg om er een paar te 
noemen:
a) De Godheid van de Vader, van de 

Zoon en van de Heilige Geest:
	 ‘Paulus, een apostel …  door Jezus 

Christus en God de Vader, Die Hem 
uit de doden opgewekt heeft’ (Gal. 
1:1).

 ‘U hebt gelogen tegen de Heilige 
Geest … U hebt niet tegen mensen 
gelogen, maar tegen God’ (Hand. 
5:3-4).

 ‘Christus …, Die God is, boven alles, 
te prijzen tot in eeuwigheid’ (Rom. 
9:5).

b) De eenheid van de drie personen 
van de Godheid

	 ‘Want er is één God’ (1 Tim. 2:5).
 ‘Ik en de Vader zijn één’ ( Joh. 10:30).
 ‘Maar onze God en Vader Zelf, en 

onze Heere Jezus Christus, moge 
onze weg naar u toe leiden’ (1 Thess. 
3:11).
	Twee personen, maar het werk-

woord staat in het enkelvoud.
	 ‘Ga dan heen, onderwijs al de vol-

ken, hen dopend in de Naam van de 
Vader en van de Zoon en van de 
Heilige Geest’ (Matth. 28:19).
	• Eén Naam – drie Personen.

	 ‘De genade van de Heere Jezus 
Christus, de liefde van God en de 
gemeenschap van de Heilige Geest 
zij met u allen!’ (2 Kor. 13:13).
	Alle drie Personen worden in 

één adem als eenheid genoemd.

Resultaat:
De Bijbel getuigt duidelijk van de God-
heid van Vader, Zoon en Heilige Geest 
– en van hun eenheid. Er is slechts één 
God, maar Hij openbaart Zich in deze 
drie-eenheid.
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9. Is de God van de Bijbel een God 
van wraak?
God schiep de mens naar Zijn gelijke-
nis, naar Zijn beeld. (Gen. 1:26). Daar-
om heeft Hij het grootste belang bij de 
gemeenschap met ons, Zijn schepselen. 
Maar als een heilig God kan Hij deze 
gemeenschap ‘niet zomaar’ met onhei-
lige, zondige mensen beoefenen. In Zijn 
wezen openbaart God Zichzelf als ‘Licht 
en Liefde’ – en Hij verbindt deze eigen-
schappen op een indrukwekkende ma-
nier met elkaar door het kruis; de zonde 
wordt geoordeeld, de zondaar is ‘geliefd’ 
– als hij aan de oproep gevolg geeft. God 
zoekt niet de dood van de zondaar1, 
maar wil hem redden. Maar als de mens 
de genade verwerpt, moet God hem wel 
oordelen (vgl. Jes. 30:18). De volgende 
Bijbelpassages kunnen ons helpen dit on-
derwerp beter te begrijpen:
	 ‘God is liefde’ (1 Joh. 4:16).
 ‘Want zo lief heeft God de wereld 

gehad, dat Hij Zijn eniggeboren 
Zoon gegeven heeft’ ( Joh. 3:16).

 ‘HEERE, HEERE, God, barmhartig en 
genadig, geduldig en rijk aan goe-
dertierenheid en trouw’ (Ex. 34:6).

 ‘… toen God in Zijn geduld nog 
eenmaal wachtte in de dagen van 
Noach, terwijl de ark gebouwd 
werd’ (1 Petr. 3:20).

 ‘God is Licht’ (1 Joh. 1:5).
 ‘U bent te rein van ogen om het 

kwade aan te zien’ (Hab. 1:13).
 ‘… wanneer Hij met vlammend vuur 

wraak oefent over hen … die het 
Evangelie van onze Heere Jezus 
Christus niet gehoorzaam zijn. Zij 

1 Jesaja 28:21 noemt het oordeel voor God ‘vreemd’, en de 
hel is niet voor de mensen bedoeld, maar voor de duivel en 
zijn engelen (Matth. 25:41).

zullen als straf het eeuwig verderf 
ondergaan, weg van het aangezicht 
van de Heere en van de heerlijkheid 
van Zijn macht’ (2 Thess. 1:8-9).

Resultaat
God houdt van de zondaar en vergeeft, 
ja, rechtvaardigt hem – maar Hij oor-
deelt degene die zijn genade afwijst. 
Niet uit wraak, maar uit gerechtigheid. 

10. Hoe zit het met de oorlogen in 
het Oude Testament?
Veel religieuze oorlogen, ook zoge-
naamde Christelijke, hebben in de ge-
schiedenis een treurig spoor van bloed 
achtergelaten. Christenen worden ech-
ter bewust opgeroepen om zichzelf niet 
te wreken, maar om hun vijanden lief te 
hebben (Rom. 12:19; Matth. 5:44). Daar-
om druist iedere wraakactie, elk geweld 
of iedere moord die door Christenen 
wordt begaan, duidelijk in tegen de leer 
van het Nieuwe Testament. 
Maar hoe moeten we de oorlogen 
waartoe God in het Oude Testament 
opdracht gaf, zien? Is de God van het 
Oude Testament een God van wraak, 
net zoals de goden van veel andere re-
ligies dat zijn?

Ook hier laten we de Bijbel zelf met wat 
teksten spreken:
	 ‘… want de maat van de ongerech-

tigheid van de Amorieten is tot nu 
toe niet vol’ (Gen. 15:16).

 ‘De strijd van de HEERE zal tegen 
Amalek zijn, van generatie op gene-
ratie!’ (Ex. 17:16).

 ‘… zodat het land onrein geworden 
is. Ik zal het zijn ongerechtigheid 
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vergelden, zodat het land zijn be-
woners zal uitspuwen’ (Lev. 18:25).

 ‘Vervolgens nam Jozua alle steden 
van deze koningen in, en al hun ko-
ningen sloeg hij met de scherpte van 
het zwaard, en hij sloeg hen met de 
ban, zoals Mozes, de dienaar van de 
HEERE, geboden had’ ( Joz. 11:12).

 ‘Toen zat Salomo op de troon van 
de HEERE als koning in de plaats van 
zijn vader David’ (1 Kron. 29:23).

Wat kunnen we van deze teksten leren? 
In elk geval zijn enkele punten duidelijk:
	Het gericht trof bijna altijd slechte, 

ongehoorzame mensen.

 God gebruikte Zijn volk Israël als 
Zijn ‘voltrekker van het gericht’.2

2 God had het oordeel zelf kunnen uitvoeren, zoals bij So-
dom en Gomorra. Maar Hij wilde Israël door het uitvoeren 
van een oordeel redden van het meedoen met afgoderij en 
prostitutie.

 Gods rechtvaardige wil omvat de 
bestraffing van het kwaad – nu en 
voor altijd. Als Hij nog wacht met 
het bestraffen van het kwaad, dan 
komt dat door Zijn genade.

 Het oordelen van mensen in het 
Oude Testament verwijst naar de 

fysieke dood, niet naar het eeuwige 
oordeel.3 

 In de tijd van het Christendom 
wordt er genade aangeboden en 
wordt het oordeel nog niet direct 
voltrokken.

 God zal later opnieuw het oordeel 
uitspreken (Openb. 19:19; 20:11-
15). Dit omvat het eeuwige oordeel.

Twee punten moeten nog worden ge-
noemd bij dit moeilijke onderwerp:
3 God Zelf oefende ook al in het Oude testament recht-
streeks het eeuwig oordeel uit (vgl. Judas:7).
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	 God keurt boos geweld en gruwel-
daden in het Oude Testament nooit 
goed (vgl. bijv. 2 Kron. 25:12-15).

 De manier waarop sommige straffen 
werden uitgevoerd (steniging en uit-
roeiing van hele naties), is voor ons niet 
gemakkelijk te begrijpen. Maar God is 
en blijft rechtvaardig en Zijn oordeel 
wordt verheerlijkt (Openb. 16:7; 19:2).

Resultaat
Ten tijde van het Oude Testament be-
strafte God het kwaad vaak meteen, 
soms ook door Zijn volk Israël. Het 
bestraffen van het kwaad behoort tot 
Gods gerechtigheid. De mensen die 
nu leven, zullen ook eenmaal gestraft 
worden voor hun slechte daden als ze 
Christus niet als Redder accepteren.
Misschien helpen bovenstaande 10 pun-
ten ons bij het beantwoorden van vragen 
die mensen ons in het dagelijks leven 
stellen. Ook vragen van degenen die het 
Christendom belijden. Onze basis is het 
wonderbaarlijke Woord van God – een 
rots te midden van de vele valse lerin-
gen binnen het Christendom en van de 
misleidende religies. We mogen Hem 
en Jezus Christus, de ‘auteur’ van Gods 
Woord, onvoorwaardelijk vertrouwen. 
En zowel de Bijbel als de Heere Jezus zijn 
de toetsstenen waarmee elke religie of 
opvatting getoetst moet worden. Laten 
we daarom het Woord van God ijverig 
bestuderen, zodat we in gesprekken met 
overtuiging kunnen wijzen op de Verlos-
ser Jezus Christus. Om mensen te winnen 
voor de Heere en de Hemel.

Martin Schäfer

Leestips:
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Op vele plaatsen in ons land zijn bewakingscamera’s gemonteerd. Bij 
geldautomaten, bij bruggen, in de metro en zelfs in het voorportaal 
van schooltoiletten. De tendens is stijgend; er komen er steeds meer.

Deze bewaking moet dienen voor onze veiligheid. Maar toch is het niet 
prettig als je weet dat er steeds naar je gekeken wordt. Wij zijn net zo 
‘doorzichtig’ geworden als de lens van de camera die onze bewegingen 
vastlegt.

Maar er is al eeuwen Iemand Die nog veel meer ziet dan de miljoenen 
bewakingscamera’s in de hele wereld bij elkaar; dat is God, de grote 
God.

Wij kunnen ons niet onttrekken aan het heilige oog van God. Maar we 
kunnen er wél voor zorgen dat we niet meer onrustig worden door de 
gedachte dat God ons overal ziet. Daarvoor is nodig dat wij vrede met 
God hebben door de Heere Jezus Christus.

Gods alwetendheid verontrust iemand die een slecht 
geweten heeft, maar stelt iedereen gerust die een 
goed geweten heeft.

Bewaking
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Alles ligt naakt en ontbloot 
voor de ogen van Hem aan Wie wij 

rekenschap hebben af te leggen. 

Hebreeën 4:13      
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Alles ligt naakt en ontbloot
voor de ogen van Hem aan Wie wij
rekenschap hebben af te leggen.

Hebreeën 4:13



In een vallei in Noord-Italië wandelde op een keer een prediker langs een goed 
onderhouden boomgaard. Er ontstond een gesprek met de eigenaar over de 
natuurlijke en geestelijke behoeften van de mens. Uiteindelijk bood de prediker 
hem een Bijbel aan en vroeg hem om erin te lezen.
‘U beweert dat dit boek het Woord van God is’, zei de boer. ‘Maar wat is daar-
voor het bewijs?’
De prediker reageerde niet direct op de vraag, maar keerde zich om naar de 
boomgaard. Hij wees naar de mooie, deels al rijpe vruchten. – ‘Deze peren zien 
er prachtig uit, alleen vraag ik me af, of ze wel echt van goede kwaliteit zijn’.
‘Hoezo?’ De boer reageerde een beetje gekrenkt. ‘U hebt de peren immers niet 
eens geproefd! Neem er één of twee en probeert u ze eens!’
De prediker proefde ze en zei toen lovend: ‘Ja, uw peren zijn uitstekend. Maar 
ziet u, u kijkt net zo wantrouwend naar mijn Boek als ik naar uw peren gekeken 
heb’.
Lees de Bijbel maar eens, dan zult u zien dat dat inderdaad het goede Woord van 
God is’.
Velen hebben een stellig oordeel over de Bijbel, ook al hebben ze die maar voor 
een deel oppervlakkig bekeken, of ze zijn al tevreden met het lezen van boeken 
over de Bijbel.
Maar wie de tijd neemt om Gods Woord te ‘proeven’ en erover na te denken, 
doet waardevolle ontdekkingen:

• Door de Bijbel kunnen we God en Zijn Zoon Jezus Christus leren kennen.
• God Zelf spreekt door Zijn Woord tot ons.
• Hij spreekt tot ons geweten.
• Hij onthult de diepe behoeften van ons hart en biedt ons Zijn redding aan.

Ontsluit mijn ogen en laat mij aanschouwen de wonderen 
van Uw wet.      Ps. 1 19:18

Gods Woord en peren
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