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Zeg eens, als iemand jullie ernaar vraagt, noemen jullie jezelf dan Christenen? Ik
kan mij voorstellen dat een heel aantal van jullie, die dit tijdschrift ontvangen en
lezen, van jezelf zou zeggen: “Ik ben een Christen”. Het kan zijn dat je er niet mee
te koop loopt, maar als iemand je op de man af vraagt, dan zul je dat antwoord
wel geven. Dat hoop ik tenminste. Maar wat betekent het Christenzijn dan echt
voor je?
Een tijd geleden hoorde ik iemand een voorbeeld gebruiken, dat het misschien
duidelijk maakt. Als je namelijk zegt iets te zijn, maar er in de praktijk niets mee
doet, dan klink je niet heel geloofwaardig. Als iemand bijvoorbeeld beweert een
vegetariër te zijn, maar er vervolgens aan toevoegt: “… alleen ik praktiseer het
niet echt”, wie neemt zijn bewering dan serieus?
Op het moment dat een bepaald persoon zegt wel een Christen te zijn, maar er
zogezegd niets mee doet, vinden wij dat dan normaal? En nog belangrijker: hoe
gaan wijzelf met deze dingen om? Ik hoop van harte dat jullie niet alleen met de
mond de Heere Jezus belijden1) , maar ook met jullie hart in Hem geloven en hier
in jullie houding en gedrag van getuigen naar anderen toe!
Daarnaast hoop en bid ik dat het lezen van deze Volg Mij! er opnieuw toe mag
bijdragen dat jullie meer leren van de Heere Jezus en Hem daardoor steeds meer
lief krijgen. Hoe beter je Hem kent en Zijn liefde leert kennen, hoe makkelijker
het wordt om de weg met Hem te gaan.
Enig idee wat er bijzonder is aan Antiochië? Deze stad ligt aan het uiterste oosten
van de Middellandse Zee ten noordwesten van Syrië en het is nu de hoofdstad
van de Turkse provincie Hatay. In de tijd van Paulus ontstond hier een gemeente.
En weet je wat nu zo mooi is? Daar werden zij voor het eerst Christenen genoemd2. Andere mensen noemden hen zo! Wat een getuigenis moet er van deze
broeders en zusters uitgegaan zijn. Wat een voorbeeld voor ons!
1 Romeinen 10:9
2 Handelingen 11:26

Graag jaarlijks een gift voor 10 januari overmaken (o.v.v.
‘gift Volg Mij’), zodat we weten dat je je abonnement
wilt blijven ontvangen, of een mail naar secr@uhwdw.nl
dat je het abonnement graag blijft ontvangen maar het
financieel niet kunt steunen.
De Bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan de Bijbel in
de Herziene Statenvertaling, © Stichting HSV 2010.
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EEN GAMER.
EEN HERSTART.
– Deel 2
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lles loopt gesmeerd?
Op de nieuwe school leerde
ik dan nieuwe vrienden kennen.
Om me tegen het pesten te beschermen, begon ik gewoonweg
anderen te pesten. Zo werd ik ook
relatief snel geaccepteerd. Vanaf
toen ging ik elk weekend met hen
feesten. 'Nu loopt het gesmeerd!'
dacht ik bij mezelf. Zo leek het wel
tenminste. Maar de werkelijkheid
zag er anders uit. Immers voelde
ik nog altijd dezelfde leegte in
mezelf. Ik probeerde om het met

alcohol en gamen te verstikken. Af
en toe dacht ik terug aan die christenen uit de jongerenclub. Die leken zo gelukkig te zijn. Ze hadden
op één of andere manier zekerheid over het doel van het leven.
Ik was bang om hen te bezoeken.
Lange tijd had ik me daar niet
meer laten zien en vaak had ik hen
belogen. Diep in mezelf weigerde
ik ook om naar hen toe te gaan
omdat ik niets met Jezus of God te
maken wilde hebben. 'Wie zoiets
gelooft is toch idioot', dacht ik.
Volg Mij!
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Stof tot nadenken

O

I

s dit alles?
Er veranderde niets. In tegendeel: de leegte in mezelf werd
van dag tot dag erger en mijn leven leek steeds zinlozer te worden. Ondertussen was ik aan een
opleiding begonnen, waarbij ik
me vaak de vraag stelde: 'Leef ik
nu om te werken zodat ik in het
weekend kan gamen en drinken
en plezier maken? Wat is het doel
van dit alles? Dat kan toch niet de
enige levensinhoud zijn?' Op een
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dag stuurde ik een berichtje naar
een vroegere vriendin van de
jeugdclub, terwijl ik op weg naar
het werk was. Ze antwoordde en
nodigde me uit om nog een keer
langs te komen op de club. Ik had
een beetje buikpijn toen ik daar
na lange tijd weer verscheen. Maar
van toen af, ging ik er weer regelmatig heen. En de hele tijd brandde die ene vraag in me: 'Waarom
leef ik?'

f wel … of niet.
Op een keer werd ik uitgenodigd voor een lezing, die mijn
hele leven veranderde. Die avond
besefte ik, dat de uitspraken van
de Bijbel wel degelijk iets met ons
leven te maken hebben. Daardoor
werd ik voor de keuze gesteld: ofwel leef ik met Jezus, beken ik Hem
mijn schuld en neem Zijn vergeving aan, ofwel ga ik voor eeuwig
verloren en mijn leven blijft zinloos. Mijn hele leven had ik geprobeerd om het alleen te redden.
God speelde daarbij geen enkele
rol. Hij liet me onverschillig. Maar
nu zag ik hoe slecht ik eigenlijk
was, en hoe groot en briljant God
is en hoezeer Hij van de mensen
houdt. Want hoewel niemand interesse in Hem toont, liet Hij Zijn
Zoon in onze plaats aan het kruis
sterven, zodat Hij onze schuld kan
vergeven.

G

ame over!
Die avond brak mijn schamele
façade. Ik bekende de Heere Jezus
mijn schuld en bad Hem om me
te vergeven. Ik bad Hem om me
te vergeven dat ik niets van Hem
wilde weten en dat ik Zijn goede
geboden had overtreden. Ik verzekerde Hem om vanaf dat ogenblik
met Hem te willen leven en Hem
te volgen. Mijn verstoppertje voor
God was voorbij: game over. God
zegt in de Bijbel: 'Kom naar Mij toe,
allen die vermoeid en belast zijn, en
Ik zal u rust geven' (Matth. 11:28).
En dat mocht ik op die dag beleven, nl. dat God goed is, me rust
en vreugde geeft en een duidelijk
doel voor mijn leven: voor eeuwig
bij de Heere Jezus zijn en nu al met
Hem te leven. Bij Hem hoef ik geen
moeite te doen om geaccepteerd
te worden. Hij houdt onvoorwaardelijk van elk mens.

Volg Mij!
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Maar opgelet! Je zal concluderen dat
het Christelijke geloof werkelijk
samenhangend is. En dan sta je voor de
belangrijkste vraag ooit!

f

Hij, die ons gemaakt heeft, weet
ook wat het beste voor ons is. Net
zoals de Game designer zelf het
beste weet hoe zijn game in elkaar
zit. Of net zoals jijzelf het beste
weet hoe jouw (zelf samengestelde) PC werkt. Zo weet God waarom wij leven. En hoe ons leven het
beste lukt, toont Hij ons in de Bijbel
- in de 'guide' voor ons leven.
De Heere Jezus heeft gezegd: 'Ik ben
gekomen opdat zij leven hebben
en overvloed hebben' ( Johannes
10:10). En juist dat wil God, dat we
een echt en vervuld leven hebben
in de relatie tot Hem. Daarom wil ik
je bemoedigen - probeer het zelf!
Zoek God met echte belangstelling.
Denk na over wat er in de Bijbel staat.
Hijzelf zegt: 'wie Mij ernstig zoeken,
zullen Mij vinden' (Spreuken 8:17).

Bestaat God echt? Is de Bijbel waar?
Kan ik zelf niet beslissen wat voor mij 'right or wrong' is?

Fundamenten
van het geloof
basis’

D

e Admin heeft de roadmap!

van het geloo

G

emaakt voor een andere
wereld?
'Wanneer ik een verlangen in me
voel, dat door niets in deze wereld kan worden gestild, dan is
de meest aannemelijke verklaring
daarvoor, dat ik voor een andere
wereld werd gemaakt', zei C.S. Lewis (een Ierse filosoof, en auteur
van o.a. De Kronieken van Narnia).
In de Bijbel staat: 'Ook heeft Hij de
eeuw(igheid) in hun hart gelegd'
(Pred. 3:11). God heeft ons mensen zo 'geprogrammeerd', dat we
op een of andere manier weten
dat Hij bestaat en dat we uiteindelijk enkel gelukkig kunnen worden
als we ons in verbinding met Hem
bevinden. Want niemand van ons
kan echt lang gelukkig zijn, als we
een nieuw computerspel kopen,
een level hoger komen, of een beter item krijgen.

Stof tot nadenken

Fundamenten
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Do you want to restart?

Dennis K.

Win or lose - Op een gegeven moment is elke game over.
Ook jouw leven heeft een einde. Maar wist je dat er na de dood
een nieuw level bestaat? Een veel beter level? Dat level moet
je echter in dit leven nog activeren…
Tijdschrift voor geloofsopbouw
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Jabez -

Personen in de Bijbel

JABEZ - EEN GEBED WORDT VERHOORD

een gebed wordt verhoord

Personen in de Bijbel

Midden tussen een lange lijst van namen in het eerste boek van de Kronieken duikt de naam Jabez op. Bij
hem wordt echter niet alleen zijn naam
vermeld, maar we lezen wat over zijn
broers, zijn moeder, zijn geboorte en
vooral over zijn kort gebed, waar God
op heeft geantwoord. De weinige regels over Jabez in het eerste Boek van
de Kronieken leveren ons rijkelijk stof
tot nadenken!
‘Jabez was van groter aanzien dan zijn
broers. Zijn moeder had hem Jabez genoemd, want, zei ze, ik heb hem met
smart gebaard. Jabez riep de God van
Israël aan: Als U mij rijk zegent en mijn
gebied uitbreidt, Uw hand met mij is
en U het kwaad van mij wegdoet. En
God liet komen wat hij gevraagd had’
(1 Kron. 4:9 en10).
Jabez was van groter aanzien dan zijn
broers. Maar bij zijn geboorte zag het
er nog niet zo rooskleurig uit. Zijn moe-
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der leed heel erg pijn, zodat ze hem de
naam Jabez (pijn) gaf. Pijn – zou dat zijn
leven kenmerken? Nee, geen pijn maar
zegen!
En de zegen kwam door gebed. Jabez
riep tot de God Die Zich zo machtig aan
Zijn volk Israël had doen kennen, en Die
ook voor Jabez een open oor zou hebben. Jabez’ vraag was viervoudig:
Rijke zegen
Gebiedsuitbreiding
Gods helpende hand
Bewaring voor kwaad en pijn
Jabez bad om rijke zegen. Daarbij dacht
hij aan rijke oogsten en aan een uitbreiding van zijn grondbezit. Christenen
daarentegen zijn gezegend met alle
geestelijke zegen in de hemelse gewesten (Efeze 1:3). Wij zouden ervoor
moeten bidden meer van deze hemelse zegeningen te begrijpen en ervan te
genieten.

Volg Mij!
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JABEZ - EEN GEBED WORDT VERHOORD

Jabez bad dat Gods hand met hem
zou zijn. Een goed verzoek ook voor
Christenen. Want wij hebben als zwakke mensen deze machtige hand tot
onze hulp nodig. Als we Zijn bijstand
niet zouden ervaren, hoe zouden we
dan van onze zegeningen kunnen genieten? Wat zouden we überhaupt tot
eer van God kunnen doen? Jabez bad

Personen in de Bijbel

niet pas als hij in de problemen zat. Hij
wilde veeleer voor onheil en ongeluk
en daarmee voor pijn bewaard blijven.
Laten ook wij bidden om bescherming.
Vooral om bescherming voor alles wat
ons geestelijk zou kunnen schaden, zoals bijvoorbeeld de vurige pijlen van
de boze of de boze opzet van de ongelovige mensen (Efeze 6:16; 2 Tim. 4:18).

Een jong meisje

wordt een redder van levens

Jabez begon zijn gebed met ‘als’, maar
liet er echter geen ‘dan’ op volgen, zoals Jakob het had gedaan: ‘Als God met
mij zal zijn, … dan zal de Heere mij tot
een God zijn … en van alles wat U mij
geven zult, zal ik u zeker het tiende deel
geven’ (Gen. 28:20-22). Dat kreeg Jabez
niet over zijn lippen. Wie God als genadige Gever ziet, moet iedere gedachte
aan een ‘akkoordje’ met Hem verwerpen. Uiteindelijk beleefde Jabez hoe
God zijn gebed verhoorde. God zegende hem zichtbaar en Jabez verkreeg eer
die hij zeker niet gezocht had. (verg. 1
Kon. 3,13).
Wij willen vol vertrouwen om rijke zegen, hulp en bewaring vragen en daarbij op Gods genade steunen. Laten
we onze mond wijd openen, opdat
God hem vullen kan (Ps. 81:11)! Onze
blikken zouden niet op de pijn uit het
verleden moeten zijn gericht, maar
op Hem die bij machte is te doen ver
boven alles wat wij bidden of denken
(Ef. 3:20).
Gerrid Setzer

Tijdschrift voor geloofsopbouw
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EEN JONG MEISJE WORDT EEN REDDER VAN LEVENS

Over iemand die een anders leven
redt berichten de media vaak zo uitvoerig mogelijk. In Gods Woord is het
anders. In maar twee verzen wordt in
2 Kon. 5 verslag gedaan van een jong
meisje dat een levensredster van de
grote Syrische generaal Naäman werd.
‘En er waren benden uit Syrië getrokken,
die een klein meisje uit het land Israël
als gevangene weggevoerd hadden. Zij
was in dienst bij de vrouw van Naäman.
Zij zei tegen haar meesteres: Och, was
mijn heer maar bij de profeet die in Samaria is; dan zou die zijn melaatsheid bij
hem wegnemen’ (2 Kon. 5:2 en3).
Weinig woorden – toch zijn ze voldoende om van dit meisje veel te kunnen leren.

1. Een moeilijke omgeving
Op een van vele krijgstochten tussen
Israël en Syrië hebben Syrische soldaten een jong meisje uit Israël gevangen
weggevoerd en in het huis van Naäman
gebracht. Volledig op zichzelf aangewezen, van haar vrijheid en familie
beroofd, moet ze in een heidense omgeving als slavin dienst doen. Zo’n extreme situatie hebben de meesten van
ons nooit meegemaakt. Toch kunnen er
ook in ons leven situaties zijn waarin we
een tijd lang helemaal alleen zijn en er
geen enkele geestverwant(e) is die ons
kan bijstaan: bijvoorbeeld op een klassenreis, tijdens een semester in het buitenland of op stage. Hoe stellen we ons
dan op? Stáán we voor ons geloof en
proberen we een getuige voor de Heere te zijn? Dat God ons ook in dergelij-
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ke situaties mag helpen Hem te geloven
en op Hem te vertrouwen.
2. Een geloofwaardig getuigenis
Naäman is succesvol en heeft carrière
gemaakt. Hij is de legeroverste van de
koning van Syrië geworden en had van
alle kanten aanzien. Maar deze hooggeplaatste man heeft een onoplosbaar
probleem: hij is melaats en heeft daarmee de dood voor ogen. Als de jonge
slavin daarvan hoort, reageert ze voorbeeldig: in plaats van in haar situatie in
zelfmedelijden weg te zinken, verbitterd te zijn of zich met leedvermaak

over Naämans lot uit te laten, toont ze
liefdevol belangstelling in het welzijn
van haar heer en wil ze hem helpen.
Met eenvoudige woorden getuigt ze
van haar geloof door op de profeet van
God in Samaria te wijzen. – Trekken wij
ons het lot van onze ongelovige medeTijdschrift voor geloofsopbouw

mensen aan? Zolang ze Jezus Christus
nog niet als Redder aangenomen hebben, lijken ze op Naäman met zijn melaatsheid en gaan het eeuwige verderf
tegemoet. Wij kennen de ‘Dokter’ Die
kan helpen en kunnen hen met eenvoudige woorden de weg naar de Heiland
wijzen.
Het voorstel van het meisje vindt gehoor bij Naäman. Haar onberispelijk
gedrag maakt haar woorden kennelijk
geloofwaardig. Zijn ons gedrag en onze
woorden in het leven van alledag in
overeenstemming met onze belijdenis
als Christen Alleen dan kunnen we geloofwaardige getuigen voor de Heere
zijn.
3. Een groot geloof
Uit de weinige woorden van het meisje spreekt een enorm groot geloof. Dat
wordt in relatie tot Lukas 4:27 duidelijk:
in die tijd was er in Israël nog geen melaatse gereinigd! En toch is het meisje
er volledig van overtuigd dat Elisa Naäman kan genezen. Zij kent haar God en
vertrouwt erop dat Zijn almacht tot alles in staat is. Haar voorbeeld motiveert
ons tot net zo’n dapper geloof m.b.t. de
redding van onze collega’s op school en
werk of van onze buren. De Heere verheugt Zich daarover en zal en zal daarin
ook dichtbij ons zijn.
Stefan Ulrich

Volg Mij!
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Aan de Slag

PUZZEL

Aan de Slag

Maak je eigen camera met filmrol
1

Teken een camera op een dik
stuk karton.
Knip deze uit en teken twee
zwarte strepen in het midden
van de camera, knip deze
strepen in.

Tijdschrift voor geloofsopbouw

2

Knip van een A4 papier een
witte strook op maat die je in
de camera kan stoppen.

3

Kleur het filmrolletje in met
plaatjes van bijvoorbeeld een
Bijbelverhaal.

4

Doe het filmrolletje weer in je
camera en hij is klaar.

Teken met een potlood
de afmetingen van het
filmrolletje af.

Volg Mij!
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Jeugd

DIGITALE MEDIA, JEUGD EN SEKS

G. ALBERTS

Jeugd

‘Graf en verderf worden niet verzadigd,
evenmin worden de ogen van
de mens verzadigd.’
(Spreuken 27: 20)

HET
VERSLAVINGSGEVAAR
Er zijn weinig betrouwbare onderzoeken over de frequentie van pornoverslaving. Volgens een onderzoek van Meerkerk (2012) over internetafhankelijkheid
meldde 27% van de mannen dat ze minstens wekelijks 'internet-erotiek' bekeken
(7% 2 tot 5 keer per week, 2% dagelijks). Toen hen werd gevraagd of ze verslaafd
waren aan porno, antwoordde 0% 'erg'. 1% ‘tamelijk’ en 8% ‘een beetje’.1

DIGITALE MEDIA,

JEUGD EN SEKS
Tijdschrift voor geloofsopbouw

In een longitudinale2 studie hebben Meerkerk, Van den Eijnden en Garretsen (2006) onderzocht hoe de gewoonten van internetgebruikers die vaak
online waren, in de loop van een jaar veranderden (n =447, na een jaar: n=
229). Ze wilden bepalen welke internettoepassingen (bijvoorbeeld informatie, daten, winkelen, internetgames, chats, e-mails, etc.) mogelijk het sterkst
tot internetverslaving zouden leiden. Hun conclusie: ‘De resultaten van de
langetermijnanalyse ... laten een duidelijk verband zien tussen dwangmatig
internetgebruik en het zoeken naar erotische (online) prikkels. Bij het zoeken
naar erotische prikkels (op het internet) kan een toename van het gebruik
van dwangmatig internet pas een jaar later worden voorspeld. Het gebruik
van het internet voor seksuele bevrediging moet daarom worden beschouwd
als de belangrijkste risicofactor voor de ontwikkeling van dwangmatig internetgebruik’.

1 Meerkerk, G. J.: Internetverslaving in Nederland – een kort overzicht, 2012, http://www.belspo.be/belspo/fedra/DR/DR64_
Meerkerk_present_en.pdf (gecontroleerd op 17.03.2020).
2 longitudinaal onderzoek betekent: Onderzoek waarbij men dezelfde proefpersonen in de loop van de tijd volgt en op vaste
momenten onderzoekt, meestal verspreid over verscheidene jaren.

Volg Mij!
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Jezus Christus

(Vertaling en toevoegingen tussen haakjes van de auteur).3
Vanuit het perspectief van een getroffen persoon, is dit als volgt:
‘Ik heb sinds ik dertien was, dagelijks gemasturbeerd; op 14-jarige leeftijd waren
er tijdschriften zoals de Playboy, vanaf 17 echte hardcore porno’s. Vaak meerdere malen per dag masturbatie en later massale pornoconsumptie op het internet hebben bij mij een echte verslavingsstructuur doen ontwikkelen. Begin 2007
heb ik aan de noodrem getrokken want ik merkte dat deze verslaving mijn leven
steeds meer verteerde. Ik had voortdurend de ‘bioscoopfilm’ in mijn hoofd door
de pornoconsumptie. Ik was als in trance en greep elke gelegenheid aan om seksueel bezig te zijn, totdat er niets anders meer over was. De relatie met mijn vrouw
had het nulpunt bereikt, en dat niet alleen seksueel.‘4

Het lied van de
Verlosser ( Jes. 53)

De volgende keer lees je meer over een mogelijke relatie tussen een seksverslaving en seksueel geweld.

Deel 3: Nadenken en je verwonderen

3 Meerkerk, G.J., Van den Eijnden, R.J., Garretsen, H.F.: Voorspellen van compulsief internetgebruik: het draait allemaal om
seks!, In: CYBERPSYCHOLOGY & BEHAVIOR, deel 9, nr. 1, 2006, blz. 98.
4 https://www.safersurfing.org/loveismore-nl/ (gecontroleerd op 17.03.2020).
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HET LIED VAN DE VERLOSSER ( JES. 53) – DEEL 3

Deel 3: Nadenken en je verwonderen
Is Jezus jouw Redder en Heere? Dan wil
je Hem vast beter leren kennen – om
Hem welbewust na te volgen en Hem
daadwerkelijk te danken voor Zijn liefde. In het eerste en tweede deel werden
de structuur en het onderlinge verband
van de overweldigende tekst uit Jesaja
52:13-15 en hoofdstuk 53 geschetst. Nu
in het derde deel gaat het om de tekst
zelf. We willen deze met een belangstellend hart overdenken. En daarbij vol bewondering de dank niet vergeten.
Jesaja 52:13-15: God trekt conclusies
betreffende Zijn Knecht.
We zullen de tekst nu aandachtig bestuderen en een korte verduidelijking
geven – elke lezer kan er zelf dieper
op ingaan en nog meer schitterende
aspecten van de Verlosser ontdekken.
[13] Zie, Mijn Knecht zal verstandig handelen, Hij zal verhoogd worden en verheven, ja, zeer hoog verheven worden.
‘zal verstandig handelen’: God trekt
in het eerste vers (net als vaak in de
Psalmen) een conclusie en laat in de
daaropvolgende verzen zien, welke
lijdensweg Zijn Zoon gegaan is. In het
vrederijk zal Christus, de Heere, in
gerechtigheid regeren (zie Jes. 32:1).
‘verhoogd … verheven … zeer
hoog verheven’:
Christus werd opgewekt uit de
dood (‘verhoogd’)
Hij werd in de hemel opgenomen
(‘verheven’);
Tijdschrift voor geloofsopbouw
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Hij zit aan de rechterhand van God
(‘zeer hoog verheven’).

‘onze’: Jesaja (zie Joh. 12:38; Rom.
10:16) wordt één met zijn volk.

[14] Zoals velen zich over U ontzet hebben – zo geschonden was Zijn gezicht,
meer dan van iemand anders, en Zijn
gestalte, meer dan van andere mensenkinderen -,

de arm van de Heere: de kracht in
het leven van de Heere Jezus (zie
52:1; 40:10) – deze werd gezien,
maar men heeft haar gewoonweg
genegeerd.

‘zich over U ontzet’: God spreekt
Christus Zelf aan – Die nu aan Zijn
rechterhand zit.

[2] Want Hij is als een loot opgeschoten
voor Zijn aangezicht, als een wortel uit
dorre aarde. Gestalte of glorie had Hij
niet; als wij Hem aanzagen, was er geen
gedaante dat wij Hem begeerd zouden
hebben.

‘geschonden’: mogelijk een verwijzing naar de tijd aan het kruis en de
eraan voorafgaande geseling. (zie
Ps. 22:18).
[15] zó zal Hij vele heidenvolken besprenkelen, koningen zullen vanwege
Hem sprakeloos staan. Want zij aan wie
het niet verteld was, zullen het zien, en zij
die het niet gehoord hebben, zullen het
begrijpen.
Koningen: koningen in het toekomstige Vrederijk (zie hoofdstuk
53:12a; Ps. 72:10, 11).
De Heere Jezus heeft smartelijk geleden.
Maar nu is Hij verlost en verhoogd. Kan
ik Bijbelteksten noemen die over deze
verheerlijking van de Heere Jezus gaan?
Jesaja 53:1-3: De Knecht verschijnt en
wordt veracht.
[1] Wie heeft onze prediking geloofd,
en aan wie is de arm van de HEERE geopenbaard? -

‘Loot … wortel’: een tere plant, de
‘Wortel van David’,
’dorre aarde’: uit het volk Juda en
ook uit het geslacht van David (zie
‘Twijgje van Isaï’ in Jes. 11:1) was
niets vruchtbaars te verwachten –
maar de Heere groeit op voor Zijn
God!
‘Gestalte of glorie had hij niet …
geen gedaante’: voor de gelovigen
is de Heere juist ook in Zijn lijden
‘mooier dan de andere mensenkinderen’ (Ps. 45:3), Zijn gedaante is
schitterend ‘als de Libanon … alles
aan Hem is geheel en al begeerlijk’
(Hoogl. 5:15, 16)! Maar de Joden
hadden een Koning in heerlijkheid
en macht verwacht – en ze hadden
voor ‘deze Jezus’ (Hand. 2:36) alleen
minachting.
[3] Hij was veracht (1), verworpen door
de mensen (2), een Man van smarten

(3), met lijden vertrouwd (4), en als iemand voor wie men het gezicht verbergt
(5); Hij was veracht en wij hebben Hem
niet geacht (6). (vers 3 Elberfelder vertaling, red.)
(1) – (6): Zes kenmerken van de lijdende Heere
‘ Man van smarten’: Zijn binnenste
was dodelijk verwond (Ps. 109:22),
door wat men Hem aandeed;
‘met lijden vertrouwd’: Zijn weg was
geplaveid met leed, het leed was
zijn permanente begeleider, Zijn
ziel was ‘verzadigd van ellende’
(Ps.88:4): verzoeking door de duivel, haat van de leiders, niet begrepen door de discipelen.
 De Heere Jezus heeft tijdens Zijn leven oneindig veel leed moeten verdragen. Hij is ook vandaag blij met
hen die Hem in dit opzicht gedenken.
Neem ik de tijd om mij bezig te houden met het lijden van mijn Verlosser? (Zie: Luk. 22:19; 1 Kor. 11:24-25)
Jesaja 53:4-6: Het lijden van
de Heere Jezus in Zijn leven en onder
het oordeel van God
[4] Voorwaar, ons leed heeft Hij gedragen en onze smarten heeft Hij op zich
genomen. (vers 4 Elberfelder vertaling,
red.)
‘Voorwaar’: Mogelijk in de beteke-
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HET LIED VAN DE VERLOSSER ( JES. 53) – DEEL 3

nis van: ‘feitelijk’; de Heere heeft
tijdens Zijn leven de volledige nood
van de mensen tot Zijn Eigen nood
gemaakt – en deze veelvoudig weggenomen (Matth. 8:16, 17)
Wij hielden Hem echter voor een voor
een geplaagde, door God geslagen en
verdrukt. [5] Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de
vrede aanbrengt, was op Hem, en door
Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen.
‘Wij hielden Hem voor een geplaagde’: was een gehangene niet
door God vervloekt (Deut. 21:23)?
Echter, de Joden hadden zich totaal
vergist – de Heere werd voor de
schuld van anderen tot een vloek,
niet voor de schuld van Zichzelf!
‘verwond … verbrijzeld’: Door Zijn
dood heeft de Heere de oorzaak
van de totale menselijke nood weggenomen: ongerechtigheden, overtredingen.
‘straf … striemen’: vers 10 (‘schuldoffer’) en vers 12 (‘de zonden gedragen’) laten zien, dat het ging om innerlijk, verzoenend lijden – ‘striemen’
is een beeld van het oordeel van
God over de zonde; de striemen
van de geseling konden geen enkele zonde tenietdoen!

‘ongerechtigheden’: het afdwalen
van de juiste weg.
[6] Wij dwaalden allen als schapen, wij
keerden ons ieder naar zijn eigen weg.
Maar de HEERE heeft de ongerechtigheid van ons allen op Hem doen neerkomen.
‘dwaalden’: De Heere zag Israël als
schapen zonder herder (Matt. 9:36);
in de toekomst zal het overblijfsel er
net zo uitzien (zie Ps. 119:176).

Aquila en
			Priscilla-

Personen in de Bijbel

Een echtpaar in de dienst voor de Heere en de Zijnen

‘de HEERE heeft … op Hem doen
neerkomen’: God heeft alle slechte
daden van degenen die ooit in
Christus zouden geloven, op de
Heere gelegd – niemand kan de
omvang en de diepte van dit lijden
beseffen.
 Wij mogen de Heere Jezus elke
dag danken voor Golgotha – en
Hem, door Hem trouw na te volgen, een antwoord op Zijn liefde
geven.
In het volgende nummer gaan we verder vanaf vers 7 van hoofdstuk 53.

‘overtredingen’: het overschrijden
van de door God gestelde grenzen.

Tijdschrift voor geloofsopbouw

Volg Mij!

25

26

Personen in de Bijbel

AQUILA EN PRISCILLA

Aquila en Priscilla - Een echtpaar in
de dienst voor de Heere en de Zijnen
De Geest van God schetst in de Heilige
Schrift de levens van mensen altijd op
een volkomen wijze. Deze schetsen bestaan soms uit maar een paar strepen,
maar deze zijn perfect gerangschikt. Zo
ook bij het echtpaar Aquila en Priscilla –
ze worden maar zes keer in het Nieuwe
Testament genoemd: Lukas noemt dit
echtpaar driemaal kort in het boek Handelingen (Hand. 18:2,18 en 26). Nog
wat summierder zijn de drie vermeldingen door de apostel Paulus in de slotverzen van drie brieven (Rom. 16:3-4; 1 Kor.
16:19; 2 Tim. 4:19).

A

fkomst
Oorspronkelijk kwam Aquila uit
Pontus – waar Priscilla vandaan kwam
weten we niet. Uit Handelingen 18:2
vernemen we dat ze in Rome woonden.
We weten niet wanneer, waar en hoe ze
elkaar hebben leren kennen, maar God

bereidt in het verborgen een echtpaar
toe dat Hij daarna in Zijn dienst stelt.

A

fwijzing en tegenstand
Als geboren Joden werden ze
Rome uitgezet. Ze ervoeren – net als de
Heere Jezus – afwijzing en tegenstand.
Ze zullen zich afgevraagd hebben:
‘waar moeten we naar toe trekken?’
Had de Heere geen onderdak voor ze?
Jawel – in Korinthe, in ieder geval voorlopig.

T

eamwork
Nadat ze naar Korinthe waren verhuisd, namen ze Paulus in hun huis op.
Priscilla’s gastvrijheid was voorbeeldig
(Hebr. 13:2) Het opnemen van broeders en zusters is een verrijking voor het
gezinsleven. Aquila’s bereidheid om met
Paulus samen te werken was voorbeeldig. Zeker hadden Aquila en Priscilla
geestelijke winst door Paulus' aanwezigheid. Zou aan de andere kant Paulus,

Personen in de Bijbel

de begaafde leerling van Gamaliël, ook
niet wat praktische handvaardigheden
van de ambachtsman Aquila hebben
geleerd? Door samenwerking profiteert
men van elkaar. Dat is een aansporing
voor ons om niet als solostrijders, maar
als leden van het lichaam met anderen
'één lijn te trekken’ (Rom. 16:3) – in het
beroep, in het huwelijk en in de dienst
voor de Heere.

V

erhuizing
Samen met Paulus reisden Aquila
en Priscilla verder en kwamen in Efeze.
Zou het niet gemakkelijker zijn geweest
om in Korinthe te blijven? Waartoe deze
‘stress’? Omdat ze de liefde kenden van
Hem Die Zijn leven voor hen had gegeven. Het was hun wens Hem een antwoord te geven en zo gemeenschappelijk Hém te dienen Die zo veel voor hén
had gedaan.

A

fscheid
In Efeze nam Paulus afscheid van
hen en trok verder. Aquila en Priscilla
lieten hem met een bezwaard gemoed
vertrekken. Ze waren zelfs uit liefde
voor de apostel bereid voor hem te
sterven (Rom. 16:4). Ondanks dat liepen ze niet een broeder achterna want
tenslotte dienden ze de Heere Die hen
nieuwe opdrachten gaf.

A

pollos
Een van deze nieuwe opdrachten
was de dienst aan Apollos, die de Heere naar hen toe leidde. Apollos was een
welsprekend man, had een zeer goede Bijbelkennis en was vurig van geest.
Aquila en Priscilla luisterden naar hem.
Beiden viel het op dat Apollos nog niet
alles had begrepen. Ze namen hem mee
en spraken met hem. Ze zullen hem zeker
niet onder correcties hebben bedolven!
Maar ze legden Apollos 'de weg van God
nauwkeuriger uit' (Hand. 18:26) – hoewel
ze ‘slechts’ handwerkers waren. En ... de
welbespraakte Apollos luisterde!

D

e gemeente in hun huis
Uit 1 Korinthe 16 vers 19 vernemen
we dat de gemeente in het huis van Aquila en Priscilla was. Dus had dit echtpaar in
Korinthe nóg een heel bijzondere taak
op zich genomen. Ze stelden hun eigendom aan de broeders en zusters ter beschikking die in de Naam van de Heere
Jezus wilden samenkomen. De wens van
de Heere Jezus ‘Doe dit tot Mijn gedachtenis’ moet ons persoonlijk leven en onze
dienst voor Hem kenmerken zoals dat bij
Aquila en Priscilla het geval was.

Ephesus
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MADAGASKAR

Madagaskar

Gebed ABC...

!

Als je naar de kaart van Afrika kijkt zie je op een afstand van ongeveer 400 kilometer een langgerekt eiland liggen in de Indische
Oceaan. Dit eiland is Madagaskar en het is het op vier na grootste
eiland in de wereld. Madagaskar is met een oppervlakte van 578
duizend km2 ruim 14 keer zo groot als Nederland. Als je naar het
landschap van Madagaskar kijkt kun je een duidelijk onderscheid
maken tussen het droge westen en het tropische vochtige oosten. De beide delen worden gescheiden door een groot plateau waarvan de randen aan de oostzijde zeer steile hellingen
kent. Aan de oostzijde van het eiland ligt ook de hoofdstad
Antananarivo.
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Economie
De meeste mensen van de in
totaal 26 miljoen inwoners
zijn zeer arm. Gemiddeld
verdient een inwoner ongeveer 150,- euro per maand en daarmee
is Madagaskar het op zes na armste land
van de wereld. In grote delen van het
eiland heerst er regelmatige een grote
droogte waardoor gewassen nauwelijks
kunnen groeien terwijl andere delen
van het land jaarlijks worden geteisterd
door tropische stormen. De meeste
mensen zijn dag aan dag druk bezig met
zoeken naar manieren om te overleven
en vergeten dat er een God is waar ze
met hun zorgen naar toe kunnen.
Bevolking
Ongeveer 200 jaar geleden
reisden 2 mannen van Wales
naar Madagaskar om de mensen over het evangelie van de Heere
Jezus Christus te vertellen. David Jones
was er in geslaagd om een kleine school
op te zetten. Later kwamen er meerdere
evangelisten die de Bijbel in het Malagasy
hebben vertaald. Halverwege de 19e
eeuw kwam er een nieuwe heerser aan
de macht. Koningin Ranavalona besloot
de bevolking te laten terugkeren naar de
oude traditionele vereringen van dode
voorouders en koningen. Daarbij gaf ze
het bevel dat iedereen die tot de Heere
Jezus bad ter dood veroordeeld moest
worden. De toenmalige Christenen volhardden in het samenkomen in het verborgene in grotten, bergtoppen en kelders. De toenmalige koningin probeerde
zelfs alle Bijbels te verbranden. Maar
Gods Woord in het Malagasy overleefde

en na de dood van de wrede koningin
bleek dat er meer Christenen waren dan
toen Ranavalona aantrad als koningin!
Gebedsonderwerpen
1.
Gelukkig is Madagaskar
een land waar vrijheid
van godsdienst geldt. De
Christenen in Madagaskar
zijn dankbaar dat de Bijbel in hun eigen
taal beschikbaar is.
2. Als gevolg van de komst van verschillende evangelisten door de eeuwen
heen noemt meer dan de helft van de
bevolking zich Christen. Velen blijven
echter de geesten van overleden familieleden aanbidden.
3. In afgelegen plaatsen kunnen veel
mensen niet lezen en schrijven. Het
is nodig dat ze dat leren en zo zelf de
Bijbel kunnen lezen en zodoende begrijpen wat Gods Woord leert.
4. De binnenlanden van Madagaskar
zijn slecht toegankelijk en niet alle
dorpen zijn via een weg bereikbaar.
Daarom zijn er nog steeds dorpen
waar de bevolking nooit van de
Heere Jezus gehoord heeft.
Erik Schoonenberg
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Er bestaan ufo’s!

Amos
Op die dag zal Ik oprichten de vervallen hut van David. Zijn scheuren zal
Ik dichtmaken, en wat aan hem is afgebroken, zal Ik oprichten, Ik zal hem
opbouwen als in de dagen van oude tijden af.
Amos 9:11

Amos (zijn naam betekent ‘lastdrager’) ontving zijn profetie in de
dagen van Uzzia, die regeerde in
Juda op het moment dat Jerobeam
II koning was in Israël. Hij profeteerde ‘twee jaar voor de aardbeving’
(Am. 1:1), die blijkbaar een grote
indruk had achtergelaten. Waarschijnlijk was de profetie al bekend
voordat de aardbeving plaatsvond,
dus toen die kwam zal dat extra
betekenis gegeven hebben aan de
profetie.
Dit boek is indrukwekkend vanwege
zijn systematische, doelbewuste veroordeling van het kwaad, vooral in
Israël, en de daaruit voorvloeiende
afgemeten oordelen van God. Het
kwaad wordt op een kalme, gerechtelijke wijze aan de kaak gesteld, in
plaats van in brandende toorn. De
straf van God wordt volmaakt aangepast aan de schuld.

Eerst worden er verschillende volken, als het ware, voor de uitspraak
gedagvaard: Syrië, Filistea, Tyrus,
Ammon, Moab en Edom. Maar als
God de volken naar recht moet
oordelen, dan moeten ook Juda en
Israël voor Zijn troon worden gebracht. Het oordeel moet ook hen
in volmaakte waarheid en onpartijdigheid worden toegemeten. Toch
eindigt de profetie, net als alle profetieën, met Gods overwinning over
het kwaad, en het uiteindelijke herstel van Juda en Israël door de macht
en genade van God.
Het boek laat ons zien dat God op
een even kalme en besliste wijze
over onze wegen moet oordelen als
over de wegen van anderen, terwijl
Hij Zich er toch vol genade in verheugt om te herstellen.

Ja, je leest het goed. Ik geloof werkelijk dat er ufo’s bestaan.
U.F.O. is namelijk de afkorting voor
Unidentified Flying Object. Vertaalt in
het Nederlands is dat namelijk een onbekend vliegend object. Een ufo is dus
alles wat je ziet vliegen maar waarvan je
niet weet wat het is.
Maar... ik snap ook dat je natuurlijk meteen denkt aan buitenaardse wezens die
een ruimteschip besturen. Toen ik op 4
juni 2021 een artikel op nos.nl1 las moest
ik hieraan denken. In dit artikel staat
dat later deze maand, juni 2021, een
rapport van de Amerikaanse inlichtingendiensten uitkomt. Daarin zou komen
te staan dat er geen bewijs is dat ufo’s
afkomstig zijn van buitenaardse wezens.
Wij als Christenen hebben zo’n onderzoek niet nodig om dit te bevestigen.
Wij hebben namelijk de Bijbel. Ik ben
ervan overtuigd dat God het ons zeker
1 https://nos.nl/artikel/2383544-vs-geen-bewijs-dat-ufo-svan-buitenaardse-wezens-zijn

meegedeeld had als er leven op een
andere planeet zou zijn: ‘Voorzeker, de
Heere HEERE doet niets tenzij Hij Zijn
geheimenis heeft geopenbaard aan
Zijn dienaren, de profeten’ (Amos 3:7).
We lezen daarnaast ook in de Bijbel
over de ‘laatste Adam’, dat is Christus.
Ook zien we de ‘eerste’ en een ‘tweede
Mens’ (1 Kor. 15:45-47). Verder zien we
dat de Bijbel niet zwijgt over nog andere
schepselen, namelijk de engelen. Dat zijn
bewoners van de hemel (Lk. 2:13) en zij
zijn dienende geesten (Hebr. 1:14) waar
de mens (in zijn gevallen toestand) voor
een korte tijd onder geplaatst (minder
gemaakt) is (Ps. 8:6, Hebr. 2:7).
Er hadden honderden miljoenen aan
onderzoek bespaard kunnen blijven als
we onze waarnemingen eerst getoetst
hadden aan Gods onveranderlijke
Woord.
Wessel Kranenborg

Leslie M. Grant
Bij dit onderwerp raden we deze DVD aan. Deze is hier te verkrijgen:
https://weet-magazine.nl/product/weet-dvd-aliens-ontmaskerd/
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VIER ZUSTERS IN ROMEINEN 16

Maria, Tryfena en
Tryfosa, Persis –

zusters, er is genoeg te doen!

Personen in de Bijbel

In het laatste hoofdstuk van de Romeinenbrief ontbreekt het onder de gelovigen die de apostel Paulus laat groeten, niet aan zusters.
Priscilla zullen jullie in dit nummer op
een andere plaats tegenkomen (blz.
25) en Febe in het volgende nummer
van Volg Mij!. Maar vier andere vrouwen worden maar kort genoemd. Paulus laat ze groeten. Door aandachtig
te lezen valt de ‘verborgen’ lof van de
apostel voor deze vrouwen op.
'Groet Maria, die veel voor u gearbeid
heeft.' (Rom. 16:6)
'Groet Tryféna en Tryfosa, vrouwen die
in de Heere arbeiden.
Groet Persis, de geliefde, die veel gearbeid heeft in de Heere.' (Rom. 16:12)
Maria en Persis
Bij deze beide vrouwen valt op dat
de apostel in de verleden tijd spreekt
(‘getroost heeft’). Bij dit waarde-oordeel die in de woorden van de apostel
tot uitdrukking komt, is het onjuist om
te denken dat deze zusters uit gebrek
aan interesse, uit onverschilligheid of
vanwege andere interesses gestopt zijn
met hun werk voor de Heere. Het ligt
meer voor de hand dat hun bezigheid
vermoedelijk door leeftijd of ziekte
beperkt werd. Wat mooi om te zien
dat de Heere en ook de apostel niet
waren vergeten hoe veel deze zusters
hadden gedaan toen ze daartoe nog
in staat waren. Wij allen kennen zusters
die door leeftijd of ziekte niet meer zo
bezig kunnen zijn als vroeger. De Heere
is dat niet vergeten. Maar wij willen ook
niet vergeten wat ze eens hébben ge-
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daan. Het zal hen zeker goed doen als
wij onze waardering ook tegenover hen
eens benoemen.
Van beide zusters wordt gezegd dat
ze zich veel moeite hebben getroost. Ze hadden zich met ijver aan
hun taken gewijd. Ze hadden gezien
dat er veel te doen was en hadden
de taken die de Heere hen aanwees
met getrouwheid vervuld.
Van Maria wordt gezegd dat ze ‘zich
veel moeite voor ons heeft getroost’, van Persis, dat ze ‘zich veel
moeite heeft getroost in de Heere’.
Beide zijn ook vandaag nog waar.
Wat je doet zal allereerst voor de
Heere en in Zijn opdracht gebeuren. Maar in het algemeen gebeurt
het ook tot zegen en nut voor andere mensen.
Tryfena en Tryfosa
Als arbeidsters hun werk neerleggen,
nemen anderen het over. Van deze beide vrouwen wordt gezegd dat ze ‘zich
moeite getroosten in de Heere’. Ze waren nog volop bezig in het werk voor
de Heere. Wat is het mooi als de Heere
(ook onder de zusters) zulke mensen
vindt die bereid zijn taken op zich te
nemen. De namen die op elkaar lijken
en de gemeenschappelijke vermelding
doen vermoeden dat het mogelijk zussen uit één gezin waren. In het gezin
gemeenschappelijk dezelfde Heere te
dienen is ook een bijzonder voorrecht.
Michael Vogelsang
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Personen in de Bijbel

ONESIFORUS

Personen in de Bijbel

Onesiforus-

toe op zich niet te schamen – noch voor
het getuigenis van de Heere, noch voor
de gevangen apostel (vers 8). Hijzelf
schaamde zich ook niet. Hij had groot
vertrouwen in de Heere Jezus omdat hij
Hem goed kende! Dat gold ook voor
Onesiforus. Hij had Paulus bezocht,
hoewel die gevangen zat.

De ijverige bezoeker
van de gevangen apostel

Twee die zich niet schaamden en
daarmee op één lijn stonden: Paulus
en Onesiforus! Ze waren daarin voorbeelden voor Timotheüs. Wat een
edelmoedigheid die Onesiforus toont
in de voor andere mensen onzichtbare
bezoekdienst.

Onesiforus wordt alleen in de afscheidsbrief van de apostel Paulus, in
de tweede Timotheüs-brief, genoemd
(2 Tim. 1:16-18; 4:19). Toen Paulus
deze brief schreef bevond hij zich in
gevangenschap in Rome. Eenmaal heeft
hij zich al voor de keizer moeten verantwoorden. Hij was er zich van bewust
dat aan zijn leven op aarde snel een
einde zou komen.

E

enzaam – maar niet alleen
Helaas moest hij schrijven dat hij
erg eenzaam was. Allen die in Asia
waren hadden zich van hem afgewend.
En bij zijn verantwoording voor het gerecht had niemand hem bijgestaan.
Maar geheel anders had Onesiforus
zich gedragen. Toen hij in Rome was,
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deed hij er alles aan om Paulus te vinden. Zijn zoektocht bleef niet zonder
succes – hij vond Paulus en bezocht
hem in de gevangenis. Dat deed hij
meer dan een keer, want Paulus schrijft
dat hij vaak door Onesiforus werd bemoedigd. Dat is een eerste kenmerk van
deze trouwe man – hij was met grote ijver bezig Paulus door zijn bezoeken te
bemoedigen. Met diezelfde ijver had
hij voorheen ook al in Efeze gediend.
Ben jij ook met grote ijver betrokken bij
dat wat jij voor de Heere doet?

V

erachting – maar niet beschaamd
In een tweede zaak is Onesiforus
een mooi voorbeeld. Hij heeft zich niet
geschaamd! Paulus roept in deze brief
zijn broeder en vriend Timotheüs er-

D

voor een bezoek dat we gedaan hebben. Ook daarvoor, dat we ons niet
schamen, maar voor de Heere Jezus en
de medegelovigen opkomen. Dat geeft
elkaar moed!

N

iet meer aanwezig – maar
niet vergeten
Toen Paulus de brief schreef,
was Onesiforus niet meer bij hem.
Maar Paulus dacht nog steeds graag
aan de bemoediging die hij van hem
had gekregen, terug. Deze bezoeken
hadden een langdurige, positieve uitwerking! En Paulus groette Onesiforus
(2 Tim. 4:19). Dat was geen frase, dat

roefheid – maar hulp en beloning
Voor Paulus en alle andere gelovigen die de Heere Jezus Christus
trouw wilden volgen, was het een
moeilijke tijd. Daarom bidt Paulus voor
Onesiforus die hem tot zo veel nut is
geweest.
Hij vraagt enerzijds met het oog op het
heden dat Onesiforus de barmhartigheid van de Heere Jezus ondervindt
(vers 16). Wat is het goed dit erbarmen van de Heere Jezus in nood en
droefenis te ondervinden. Maar Paulus
vraagt dit ook met het oog op de dag
van de Heere die nog in de toekomst
ligt (vers 18). Deze dag staat voor ons
in verband met de rechterstoel, waarop wij beloning ontvangen voor al wat
we voor de Heere hebben gedaan.
Ook daarin wordt de barmhartigheid
van de Heere getoond: er is beloning

was een echt teken van hun verbondenheid en gemeenschap. Wat is deze
in de Bijbel slechts tweemaal genoemde man tot een enorm nut geweest.
Hij heeft zijn naam alle eer aangedaan,
want Onesiforus betekent letterlijk ‘de
nutgevende'.
Christian Rosenthal
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Voor diegenen, die altijd nog aan het bestaan van God en aan het leven na de dood twijfelen, willen we nog iets uit het
van de geneeskunde aanbieden: een uiterst veelzeggende voorstelling:

Laat je redden!
En met veel meer andere woorden legde hij getuigenis af
en spoorde hij (Petrus) hen aan met de woorden: Laat u
behouden uit dit verkeerde geslacht!
Handelingen 2:40

28 november 1951. De Engelse stoomboot Teeswood loopt tijdens een
zware storm met windsnelheden tot windkracht 11 op een zandbank voor het
eiland Borkum. Het is slechts een kwestie van tijd tot het zware schip onder de
geweldige brekers van de woedende zee in stukken zal breken. In hoogste nood
wordt wordt een SOS-signaal uitgezonden. Snel rukt de reddingsboot ‘Borkum’
uit om de bemanning te redden.
Er is maar één enkele reddingsmogelijkheid: De ‘Borkum’ vaart verschillende
keren langs de stoomboot, en de Engelse zeelieden moeten iedere keer op het
juiste moment op de kleinere reddingsboot springen. In 20 riskante pogingen om
langszij het gestrande schip te komen worden uiteindelijk 13 zeelieden gered.

‘Laat u behouden uit dit verkeerde geslacht’!, zo had de apostel Petrus eens de
mensen toegeroepen. Want wie nog tot diegenen behoort die God en Zijn Zoon
afwijzen, staat onder de toorn van God en ontkomt niet aan het eeuwig oordeel
(Rom. 1:18).
“Laat u redden!”, zo doet God een appèl op alle mensen; ook vandaag nog! En
ieder die in de Heere Jezus Christus gelooft, wordt gered. Dat is geen ‘sprong in
het diepe’, waarvoor we zouden moeten terugschrikken. Christus is immers voor
ons aan het kruis en in de dood gegaan. Hij is het waard dat we Hem vertrouwen.
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Uit de kalender ‘Het goede zaad’

Twee echter durven de sprong niet te maken – ondanks de aanmoedigingen
van hun kapitein. Ze zien wel de anderen springen en gered worden, maar zelf
hebben ze er de moed niet voor. Ze worden door de volgende brekers van het
dek gespoeld. De zoektocht naar hen is zonder resultaat.

