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GroetInhoud

Beste 'Volg mij' lezer,

Fijn dat je tijd en moeite hebt genomen om deze ‘Volg Mij’ te pakken. Maar ik 
hoop dat je’m ook gaat lezen en niet blijft hangen bij het voorwoord of het artikel 
op de achterkant. 

Heb je wel eens dat je voor je studie/ school een examen moet doen en dat je je 
daar van te voren heel druk over kan maken? Het je zelfs kan beangstigen hoe het 
allemaal zal verlopen? Nou ik ken dat wel ... en ik ben hierin niet de enige, want in 
deze ‘Volg Mij’ wordt er namelijk stilgestaan bij een aantal personen uit het oude 
testament die ook beangst waren! Maar wat is dan de oplossing voor deze angst? 
Dat is onder andere een hemelse telefoonlijn: 50151. Deze ‘lijn’ is nooit in gesprek 
of buiten gebruik, maar deze kan je altijd (24/7) aanroepen! 

Bij het lezen van dit artikel moest ik ook denken aan de volgende spreuk: als 
vooruitkijken je bang maakt, en achteromkijken je pijn doet - kijk dan omhoog, de 
Heere God zal je helpen! 

Tevens komt in deze ‘Volg Mij’ een artikel over Obadja aan bod. Het is zijn op-
dracht om de oordelen over Edom te gaan vertellen. Hij moet zeggen dat het 
volk gestraft wordt, omdat het Gods volks vernedert. Hiermee kunnen we ook 
een parallel trekken naar de Heere Jezus, want werd Hij ook niet vernederd en 
bespot tijdens Zijn leven? Maar ondanks dat Hij wist wat er nog komen zou - is 
Hij voor jou en mij naar deze aarde gekomen en heeft Hij op Golgotha voor een 
ieder die in Hem gelooft, Zijn leven gegeven! 

Ik wens je veel leesplezier toe, 

1 Psalm 50:15
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God spreekt
De levende God van de Bijbel spreekt – in tegenstelling tot de 
dode goden. De schepping ontstond door Zijn Woord. Sinds 
het begin van de schepping spreekt God tot de mensen. Door 
de Persoon van Zijn Zoon heeft God direct tot ons gesproken – 
is dat voor ons normaal geworden of is het nog iets bijzonders? 
Wat betekent het voor ons dat wij een relatie met de levende 
God hebben? 

GOD SPREEKTJezus Christus Jezus Christus

Waarom eigenlijk praten?
Voordat wij ons bezig houden met het 
thema ‘God spreekt’ willen wij eerst de 
vraag beantwoorden waarom wij met 
elkaar praten. Sommigen praten mis-
schien omdat zij zich vervelen en niets 
beters te doen hebben. Maar dat is niet 
de norm. In het algemeen willen we iets 
tegen iemand zeggen. Zeggen wat ons 
bezighoudt, waarover we nadenken, 
wat onze plannen zijn, wat we voelen 
en om gemeenschap te hebben met el-
kaar. De lijst kan je nog aanvullen, maar 
het is genoeg om iedereen te laten na-
denken over het feit waarom God met 
ons mensen heeft gesproken – en nog 
steeds met ons spreekt. 

Drie punten houden ons bezig in dit 
artikel:

	 God spreekt – in tegenstelling tot 
afgoden

 God spreekt – sinds het begin 
van de schepping

 God spreekt – door de Persoon 
van Zijn Zoon

God spreekt – in tegenstelling tot 
afgoden
Jesaja schrijft in Jesaja 44:14-17 op een 
goed te begrijpen manier wat een af-
godsbeeld is en wat een afgod kan: 
iemand gaat naar het bos en hakt een 
eik om. Één deel gebruikt hij  voor 
brandhout om zich te warmen en voor 
het bakken. Uit de rest snijdt hij een af-
godsbeeld. Hij knielt ervoor neer, buigt 
zich, bidt het aan en zegt: red mij, want 
u bent mijn god!

Psalm 115 komt met betrekking tot 
afgoden bij de kern van de zaak: ‘Zij 
hebben een mond, maar spreken niet; zij 
hebben ogen, maar zien niet; zij hebben 
oren, maar horen niet; zij hebben een 
neus, maar ruiken niet; hun handen, die 
tasten niet; hun voeten, die gaan niet; 
er komt geen geluid uit hun keel’ (Ps. 
115:5-7).

Maar van God schrijft een Psalmist: ‘Zou 
Hij Die het oor plant, niet horen? Zou Hij 
Die het oog vormt, niet zien? (Ps. 94:9). 
De Christenen in Thessaloníki hadden 
dat begrepen en zij hebben zich ‘van 
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de afgoden tot God bekeerd om de le-
vende en waarachtige God te dienen’ 
(1 Thess. 1:9). Ieder, die vandaag Jezus 
Christus als zijn Heiland en Heere aan-
neemt heeft een directe relatie met de 
levende God.

Wij geloven niet in een God Die dood 
is. Onze God werd niet door mensen 
gemaakt. Nee, de God van de Bijbel 
sprak al voordat de aarde en het heel-
al er waren. Ja, Hij schiep alles op Zijn 
bevel. 

God spreekt – sinds het begin van 
de schepping
‘En God sprak…’ Dat lezen wij telkens 
weer op de eerste bladzijden in de 
Bijbel. Of lezen wij er misschien over-
heen? Hebben wij enig idee wat het 
betekent dat God spreekt? De eeuwige 
God spreekt en plotseling wordt duis-
ternis licht. God spreekt – en het water 
verzamelt zich waar Hij het wil hebben. 

Op de zesde dag zei God: ‘Laat Ons 
mensen maken’. Sinds God de mensen 

geschapen heeft, spreekt Hij ook tot 
hen. Één van de eerste woorden die 
God tot Adam sprak is een verbod: 
‘Van alle bomen van de hof mag u vrij 
eten, maar van de boom van de kennis 
van goed en kwaad, daarvan mag u 
niet eten, want op de dag dat u daarvan 
eet, zult u zeker sterven’ (Gen. 2:16-17). 

Tegelijkertijd zei God: ‘Het is niet goed 
dat de mens alleen is, Ik zal een hulp 
voor hem maken als iemand tegenover 
hem’ (Gen 2:18). Toen schiep God Eva, 
de vrouw van Adam. 

God gaf aan hen allebei het gebod: 
‘Wees vruchtbaar, wordt talrijk, vervul 
de aarde en onderwerp haar, en heers 
over de vissen van de zee, over de vogels 
in de lucht en over al de dieren die over 
de aarde kruipen!’ (Gen. 1:28). Adam 
en Eva verbraken het verbod wat God 
hun gegeven had. Door deze onge-
hoorzaamheid kwam de zonde in de 
schepping. Vanaf dit moment kon de 
mens geen gemeenschap meer met 
God hebben. God wist over de gebro-

ken relatie; dat liet Hem niet koud. Hij 
zoekt de mens en roept: ‘Waar bent 
u?’ (Gen. 3:9). Natuurlijk wist Hij waar 
Adam zich verstopte. Maar God wilde 
hun hart bereiken en hen tot nadenken 
brengen over wat zij gedaan hadden. 

Voor God is de relatie met de mens zo 
belangrijk dat Hij achter hen aangaat. 
Voor God is iedere mens zo belangrijk 
dat Hij niet alleen spreekt, maar hen 
luid roept! Ook in de verdere hoofd-
stukken van de Bijbel spreekt God tel-
kens weer tot verschillende personen. 
Hij vraagt Kaïn waarom hij boos is en 
waar zijn broer Abel is (Gen. 4:6,9). Hij 
spreekt tot Noach en kondigt het oor-
deel over de aarde aan. Hij geeft hem 
de opdracht de ark te bouwen. Jaren la-
ter zegt God hem dat hij en zijn familie 
in de ark moeten gaan. Ongeveer een 
jaar later, toen het water opgedroogd 
was, sprak God tot Noach en zei: ‘Ga 
de ark uit, u, uw vrouw, uw zonen en 
de vrouwen van uw zonen met u’ God 
herhaalt aan Noach en zijn zonen de 
opdracht: ‘Wees vruchtbaar, wordt tal-
rijk en vervul de aarde!’ (Gen. 6:13, 7:1, 
8:15, 9:1). 

Het is opvallend dat God een belof-
te doet of een opdracht geeft op het 
moment dat Hij met de mens spreekt. 

Dat zien wij ook in het leven van Abram 
(zie Gen. 13-18). Er gebeurt iets bij-
zonders in Genesis 17:1-3. Nadat God 
13 jaar gezwegen had, stelt God zich 
aan Abram voor als de Almachtige. Hij 
roept Abram ertoe op voor Zijn aange-
zicht te leven en oprecht te zijn. Toen 
wierp Abram zich met zijn gezicht ter 
aarde - wat nederigheid en eerbied uit-
drukt. God herhaalt Zijn verbond met 
Abram en belooft hem, dat hij vader zal 
worden van een menigte volken (Gen. 
17:4). 

God spreekt – in de Persoon van de 
Zoon
In de geschiedenis van Israël sprak God 
vaak tot Zijn volk, door middel van de 
profeten. Zij onderhielden het con-
tact met God en de gemeenschap met 
Hem. Daarom kon God hen gebruiken 
om op verschillende manieren tot het 
volk te spreken. Hebreeën 1:1 spreekt 
daarvan: ‘Nadat God voorheen vele 
malen en op vele wijzen tot de vade-
ren gesproken had door de profeten…’ 
Het vers gaat verder met: ‘…heeft Hij 
in deze laatste dagen tot ons gesproken 
door de Zoon … door Wie Hij ook de 
wereld gemaakt heeft. Hij, Die de af-
straling van Gods heerlijkheid is en de 
afdruk van Zijn Zelfstandigheid…’ (uit 
Hebr. 1:1-3). 

De profeten deelden de woorden van 
God mee. Maar de Zoon ís ook God. 
God de Vader sprak tot ons in de Per-
soon van Zijn Zoon. Alleen al door het 
leven van de Zoon zou God tot ons 
hebben gesproken. Hebreeën 1 vers 
3 zegt dat de Zoon de afdruk van Zijn 

GOD SPREEKTJezus Christus Jezus Christus
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Zelfstandigheid is. In Johannes 1 vers 18 
staat: ‘Niemand heeft ooit God gezien; 
de eniggeboren Zoon, Die in de schoot 
van de Vader is. Die heeft Hem ons ver-
klaard’.

God is Geest ( Joh. 4:24) en daarom 
niet in een lichaam zichtbaar. Door de 
Zoon werd God voor de schepping 
zichtbaar gemaakt en werd God ons 
op een ongekende manier bekend 
gemaakt. Tot Zijn discipel Filippus zei 
de Heere Jezus: ‘Wie Mij gezien heeft, 
heeft de Vader gezien’ ( Joh 14:9). 
Daarmee wordt de eenheid van God 
in de Personen van de Vader en de 
Zoon duidelijk. In Johannes 10 vers 30 
zegt Hij heel duidelijk: ‘Ik en de Vader 
zijn Eén. En omdat de Zoon altijd door 
de kracht van de Heilige Geest heeft 
gehandeld (zie bijv. Matth. 12:28), 
wordt de eenheid van de drie Godde-
lijke Personen duidelijk. 

In het gedeelte ‘God spreekt – sinds 
het begin van de schepping’ zagen 
wij dat het water zich op het Woord 
van God daar verzamelde waar Hij het 
wilde hebben. Wind en water gehoor-
zaamden ook de Zoon van de leven-
de God, toen de discipelen door de 
storm in zielsangst waren: ‘En Hij, wak-
ker geworden, bestrafte de wind en zei 
tegen de zee: Zwijg, wees stil! En de wind 
ging liggen en er kwam een grote stilte’ 
(Mark. 4:39). 

Laten we dit vasthouden:
	 De Zoon is de afdruk van Zijn 

Zelfstandigheid.

 De Vader werd door de Zoon 
zichtbaar gemaakt.

 Vader, Zoon en Heilige Geest 
zijn Eén. 

God spreekt - consequentie
De God van de Bijbel is geen dode 
God. Wij geloven niet in een God Die 
door mensen gemaakt is. Maar wij ge-
loven in dé God Die de mensen ge-
schapen heeft. Hij Die alleen door Zijn 
Woord het gehele universum met alle 
planeten en sterren gemaakt heeft. 

Dezelfde God Die in Genesis 1 vers 2 
over de wateren zweefde, liet de Bij-
bel door veel verschillende mannen 
opschrijven. Het is dezelfde God Die 
vandaag de dag door de Bijbel tot alle 
mensen afzonderlijk spreekt – en wíl 
spreken. 

Laten wij de Bijbel meer en aandachti-
ger lezen – want God spreekt tot ons.

Roger Paul

GOD SPREEKTJezus Christus

 Het varken 
   in de boomgaard
Er kwam eens een man bij prediker Flattich, die zei: 'Er staan zoveel onfatsoenlijke 
verhalen in de Bijbel, dat je de Bijbel niet kan aanbevelen.’ Flattich vertelde hem 
toen, dat hij ooit eens een prachtige tuin had gezien met prachtige bloemen- en 
groenteperkjes, fruitbomen en allerlei heerlijke dingen, en ook een grote mest-
hoop in de hoek, als onderdeel van die keurige tuin.

Toen werd er plotseling een deur opengeduwd en een groot varken was de 
boomgaard binnengerend en die had geen oog voor die prachtige bloemen en 
de kostbare groenten en de prachtige vruchten. Het varken was rechtstreeks langs 
alles en iedereen naar de mesthoop gerend en begon daar gretig te wroeten. Dat 
is het enige wat Flattich zei. De 
man, die het oordeel over de Bij-
bel geveld had, reageerde niet.

De Bijbel vertelt de feiten pre-
cies zoals ze gebeurd zijn, inclu-
sief de levens van de mensen 
met hun zonden die zij hebben 
begaan. Als de Bijbel was ge-
schreven door mensen, zonder 
de Geest van God, zou je waar-
schijnlijk alleen maar goede din-
gen van hen lezen.

De Bijbel verkondigt de hele 
waarheid over de mens, maar ook over God. De mens is slecht en verdorven; maar 
God is licht en liefde, Hij onthult en bedekt, Hij kondigt Zijn toorn aan over alle 
kwaad, maar Hij vergeeft alle goddelozen, die met berouw tot Hem komen en gelo-
ven in de offerdood van Christus, en geeft hun redding en leven, vrede en vreugde 
in de Heilige Geest. Het hangt er dus vanaf op welke manier iemand de Bijbel leest. 
Een slecht mens ziet er alleen vuil en zonde in; maar hij of zij, die door Gods Geest 
onderwezen en verlost is, ziet Gods genade en liefde, die het arme, ongelukkige 
hart van de zondaar tot rust wil brengen en zo onuitsprekelijk gelukkig wil maken.

Stof tot nadenken
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Jeugd

‘Want de mensen zullen … onmatig, 
 wreed, zonder liefde voor het goede…’   

   (2 Tim. 3:2,3)

DE TOENEMENDE 
BEREIDHEID TOT 

SEKSUEEL GEWELD
Een meta-analyse van 46 studies (Oddone Paolucci, Genius en Violato, 2000) met 
12.323 proefpersonen kwam tot de uitkomst dat gebruikers van pornografie in de vol-
gende onderdelen verschillen van mensen die geen gebruik maken van pornografie:

Jeugd DIGITALE MEDIA, JEUGD EN SEKS

G.  ALBERTS

DIGITALE MEDIA,  
JEUGD EN SEKS

Seksualiteit die afwijkt 
van het normale

Agressieve  
seksualiteit

Devaluatie van  
de seksuele partner

Geloof in  
verkrachtingsmythen

Vroege seksualiteit excessieve 
masturbatie

Seksueel vijandig, 
gewelddadig gedrag

Onderdrukking, vernedering 
tot seksueel lustobject

Vrouwen zelf  schuldig, moeten zich 
verweren of voorkomen.  
Verkrachters zijn normaal 

Toename  
van plm 37%

Toename  
van plm 22%

Toename  
van plm 25%

Toename  
van plm 31%

10 PUZZELAan de Slag

Doolhof
Zoek de juiste route, kun jij de uitgang vinden? 

Kun je ook de tekst ontdekken die eruit komt?

De tekst is:
…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………
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Jeugd DIGITALE MEDIA, JEUGD EN SEKS

De auteurs vatten samen: 'De resultaten zijn duidelijk en consistent; 
Pornogebruik veroorzaakt een verhoogd risico op het ontwikkelen 
van abnormale seksuele geaardheid, het plegen van seksuele mis-
drijven, het ervaren van problemen in de relatie en het accepteren 
van verkrachtingsmythen. In het belang van een gezonde en stabie-
le samenleving is het tijd om goed acht te geven op de resultaten 
van grondig empirisch onderzoek'.1 (vertaling van de auteur).

In een methodisch zeer zorgvuldige studie onder 2015 mannelijke 
18-jarige studenten in 2011, vergeleken Svedin, Akerman en Prie-
be een groep intensieve pornogebruikers met een controlegroep, 
die zelden pornografie bekeek. Er waren geen significante verschil-
len in hun sociaaleconomische achtergrond. Naast de vele andere 
problematische gedragingen (de intensieve gebruikers laten zich 
bijvoorbeeld zes keer zo snel als prostituee gebruiken en maken 
vijf keer zo vaak gebruik van betaalde seks), hebben de intensieve 
pornoconsumenten onder de 18-jarigen drie keer zoveel seksuele 
delicten gepleegd. Met scherpe wetenschappelijke terughoudend-
heid zeggen de auteurs: ‘Frequent kijken naar pornografie kan wor-
den gezien als een problematisch gedrag dat meer aandacht van 
zowel ouders als leraren vereist en dat in klinische interviews moet 
worden aangepakt’.2 (Vertaling van de auteur).

1 Oddone Paolucci, E., Genius, M., Violato, C.: A Meta-Analysis of the Published Research on the Effects of Pornography, 2000, 
https://ccoso.org/sites/default/files/import/Meta-analysis.pdf  (gecontroleerd op 27.10.2017).
2 Svedin, C. G., Akerman, I., Priebe, G.: Frequent users of pornography. A population based epide miological study of Swedish 
male adolescents, in: Journal of Adolescence 34 (2011), blz..779.

Jeugd

‘Zijn ongerechtigheden nemen de goddeloze 
  gevangen: met de banden 
 van zijn zonde wordt hij vastgehouden.’    

    (Spr. 5:22)

INTERPRETATIE

Sociaalwetenschappelijke gegevens moeten met de nodige voor-
zichtigheid worden geïnterpreteerd. Zelfs als twee onderdelen zo-
als frequente pornoconsumptie en verhoogd seksueel geweld hand 
in hand gaan, betekent dat nog niet dat de ene factor de andere 
veroorzaakt. Als er in een zomer meer ooievaars voorkomen en het 
geboortecijfer op hetzelfde moment toeneemt, concluderen de 
meeste mensen toch ook niet, dat de ooievaars hun jongen mee-
brengen. Het zou denkbaar zijn dat bijvoorbeeld andere factoren 
zoals fouten in het onderwijs en slechte rolmodellen zouden kunnen 
leiden tot meer pornografisch gebruik en meer geweld. Al met al is 
het vrij duidelijk, zelfs als je geen Bijbelse seksuele ethiek deelt, dat 
pornografisch gebruik een destructief effect heeft op het leven van 
( jonge) mensen doordat ze zichzelf blootstellen aan het risico van 
verlies van het vermogen om een stabiele, bevredigende (seksuele) 
relatie te hebben en te vervallen in een fatale verslavingsspiraal en 
daardoor de drempel voor seksueel geweld te verlagen. Gezien de 
groeiende instabiliteit van familiebanden in de afgelopen decennia 
lijkt de pornografische golf deze trend enorm te versnellen.

In het volgende nummer zullen we kijken hoe we jongeren hierbij 
kunnen helpen.
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DIENARES VAN DE GEMEENTE EN EEN HULP VOOR VELENPersonen in de Bijbel Personen in de Bijbel

Febe – dienares van de gemeente en 
een hulp voor velen

Eén zin, twee verzen – zo lang is Paulus’ 
aanbevelingsbrief over Febe. Maar het 
is de moeite waard deze brief te lezen. 
Je vindt hem in Romeinen 16:1-2. Meer 
lees je overigens niet van haar. Paulus 
noemt Febe ‘onze zuster’. Hoe veel hij 
trouwe zusters in hun dienst waardeert, 
zien we daaraan dat Paulus enkele an-
dere zusters in dit hoofdstuk bij name 
noemt: Priscilla, Maria, Tryfena en Try-

fosa, Persis. Paulus beveelt de gemeen-
te in Rome Febe aan, door haar toewij-
ding in de dienst voor de gemeente in 
Kenchreeën te benadrukken ‘opdat u 
haar ontvangt in de Heere, op een wij-
ze die de heiligen waardig is'. De apos-
tel maakt ons niet bekend waaruit haar 
dienst precies bestond of welke belan-
gen haar van Griekenland naar Rome 
leidden. Vast staat dat haar dienst 
voor de Heere, voor de gemeente in 
Kenchreeën en voor de apostel zelf 
waardevol was. Daarom sprak uit haar 

Rome

Febe- 
dienares
van de gemeente
en een hulp voor velen

aanbeveling niet alleen de waardering 
van Paulus, maar van God zelf. Hij heeft 
haar naam en haar bezigheid als diena-
res en hulp als indrukwekkend getuige-
nis in Zijn Woord schriftelijk vastgelegd.

Terwijl ze 'bijstand verleend heeft aan 
velen', was ze – wat bij vrouwen past – 
werkelijk getooid met goede werken 
(zie 1 Tim. 2:9-10). Ze was een zuster 
die 'zich over anderen ontfermt, met 
blijmoedigheid’. (verg. Rom. 12:8). 
Omdat nadere gegevens over haar 
bezigheid ontbreken, wordt onze blik 
gericht op de veelvoud van taken die 
zusters ook vandaag nog mogen doen 
en die de Heere verblijden.

Men heeft de mogelijkheid geopperd 
dat Febe de Romeinen-brief op haar 
reis naar Rome bij zich had. Als dat zo 
was moet Paulus haar vertrouwd heb-
ben, anders had hij deze opdracht niet 
aan haar gegeven. Hij zelf was tot nu 
toe verhinderd naar Rome te gaan (zie 
Rom. 1:13). Paulus moest er dus van 
uitgaan dat Febe in Rome over hem 
verslag zou doen. Moest hij haar dus 

niet ook daarin vertrouwen dat zij een 
waarachtig getuigenis over zijn per-
soon zou afleggen? Zeker had hij geen 
enkel bezwaar.   

En niet op de laatste plaats: zien wij hier 
ook niet een prachtig getuigenis van de 
eenheid van de gemeente? Voor de 
Christenen in Rome was Febe een on-
bekende, om zo te zeggen een vreem-
de. Maar: daar is 'één lichaam' (Ef.4:4); 
wat God door Febe onder de broeders 
en zusters in Kenchreeën bewerkt had, 
moest ook de broeders en zusters in 
Rome tot dankbaarheid stemmen en 
aanleiding zijn om haar lief te hebben. 
Hebben ook wij deze brede blik op 
het ene lichaam die dankbaar erkent 
wat de Heere door anderen op ande-
re plaatsen bewerkt? En verheugen wij 
ons over diegenen die wij ‘in de Heere, 
op een wijze die de heiligen waardig is’ 
mogen opnemen omdat ze trouw de 
Heere dienen?

Tobias Walker

Evenzo wil ik dat de vrouwen zich tooien met eerbare 
kleding, ingetogen en bezonnen, niet met het vlechten 
van het haar of met goud of parels of kostbare kleren, 

maar met goede werken, wat bij vrouwen past die 
belijden godvrezend te zijn (1. Tim. 2:9,10).
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Angst in het leven –
(hoe) helpt God?
Bang voor morgen, voor de toets, examen of voor de toekomst? Wie 
heeft dat nog nooit gehad? Het is een troost om te weten dat de Bijbel 
over dit onderwerp niet zwijgt, maar hulp en moed geeft. Ook dit artikel 
wil daaraan bijdragen. 

Be not    
 afraid

Gelovigen die bang zijn, maar 
niet alleen

Ben jij al een kind van God, zijn jou 
zonden vergeven? Dan hoef je nooit 
meer bang te zijn voor de eeuwige 
toekomst na de dood, na het leven hier 
op aarde. Jesaja 43:1 geldt dan ook 
voor jou: ‘Wees niet bevreesd, want 
Ik heb u verlost, Ik heb u bij uw naam 
geroepen, u bent van Mij’. Maar toch 
kunnen er, ook in het leven van een 
Christen, moeilijkheden zijn waarvan 
wij bang worden. Een angst die verder 
gaat dan normale angsten, zoals voor 
een afgrond of begrijpelijke angsten, 
bijvoorbeeld voor de tandarts. Som-
mige van deze angsten zijn door ons 
zelf veroorzaakt, andere komen als 
beproeving van God, onze liefdevolle 

Vader. In alle gevallen kunnen wij bij 
Hem toevlucht zoeken (indien nodig 
met belijdenis) en zullen wij nooit 
teleurgesteld worden. Van sommige 
personen uit de Bijbel kunnen wij wat 
leren. 

Jakob – eigen wegen brengen in 
nood

‘Toen werd Jakob erg bevreesd en het 
benauwde hem. Hij verdeelde de men-
sen die bij hem waren, het kleinvee, de 
runderen en de kamelen in twee kam-
pen’ (Gen. 32:7). 

De aanstaande ontmoeting met zijn 
broer Ezau bezorgde Jakob onrust en 
angst. Maar hij had zich zelf in deze situ-
atie gebracht, omdat hij Ezau bedrogen 
had en daarna gevlucht was. In plaats 
van al deze narigheid voor God te 
brengen en om Zijn hulp te vragen, wil 
Jakob zichzelf helpen. Zelfs de indruk-
wekkende nacht aan de Jabbok had Ja-
kob niet al zijn angst weggenomen. Bij 
hem ontbrak zelfreflectie en vertrou-
wen. Maar God liet hem niet staan, Hij 
bewerkte bij Ezau een hele vriendelijke 
houding. De God van Jakob is de God 
van alle genade (zie 1 Petr. 5:10), Hij 
laat jou en mij niet alleen als wij door 
onze eigen schuld in angstsituaties zijn 
gekomen. Wij mogen Hem altijd weer 
opnieuw vertrouwen. 

Jozef – angst door zijn eigen broers
‘Toen zeiden zei tegen elkaar: werke-

lijk, wij zijn schuldig vanwege onze broer. 
Wij zagen zijn zielsbenauwdheid toen 
hij ons om genade smeekte, maar wij 
luisterden niet! Daarom komt deze be-
nauwdheid over ons’ (Gen. 42:21).

Jozef werd door zijn eigen broers naar 
Egypte verkocht. Met verharde harten 
negeerden zij zijn tranen en zijn klagen. 
Ben jij al eens door medemensen in 
‘zielsbenauwdheden’ gebracht, door-

Bijbel praktischANGST IN HET LEVEN - (HOE) HELPT GOD?Bijbel praktisch

Vandaag 
overhoring!
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dat ze jou in een situatie hebben ge-
bracht waar je duizend angsten moest 
doorstaan? Niet alleen de bekende be-
proevingen, maar ook situaties waarin 
mensen jouzelf  of je ook om je geloof 
hebben uitgelachen? Sommigen wor-
den bijvoorbeeld onder druk gezet 
door familieleden, wat ondraaglijk kan 
worden. Jozef bleef trouw aan zijn God 

en beleefde uiteindelijk bevrijding. Jou 
Heere kent ook jouw tranen vanwege 
jouw verdriet en Hij zal niet toelaten 
dat je verzocht wordt boven wat je 
aankunt. Maar Hij zal met de verzoe-
king ook de uitkomst geven om die te 
kunnen doorstaan (1 Kor. 10:13).  

David – bang voor een beslissing
‘Toen zei David tegen Gad: Het be-

nauwt mij zeer. Laten wij toch in de hand 
van de Heere vallen, want Zijn barmhar-
tigheid is groot. Laat mij echter niet in de 
hand van mensen vallen’ (2 Sam. 24:14).

Niemand van ons heeft ooit een be-
slissing moeten nemen die zo ver-
strekkend is als David: zeven jaar lang 
hongersnood of drie maanden ‘ter-
reur’ in het land of drie dagen pest 
– alles gold voor de hele bevolking. 
En dit alles vanwege zijn eigen zon-

de. Geen wonder dat hij zo bang was. 
Jouw en mijn beslissingen zijn zeker 
minder belangrijk, maar ze brengen 
ons soms onder grote innerlijke druk, 
ook als het geen gevolgen zijn van 
zonden zoals bij David. De profiel-
keuze of studiekeuze geeft genoeg 
stof tot nadenken. Beslissingen over 
geloofswegen met of zonder andere 
Christenen brengen je misschien in 
echte nood. Of misschien sta je voor 
een hele bepalende keuze in je leven: 

de keus van een echtgenoot. De be-
tekenis en gevolgen van een ja of nee 
laat niemand koud. Maar de Heere 
wil jou voortdurend vrede geven op 
allerlei wijzen (2. Thess. 3:16). Vraag 
Hem om deze vrede en vraag of Hij 
Zijn weg voor jou recht maakt (Ps. 
5:9). Niet elke knoop in de maag is ge-
lijk opgelost, maar de Heere zal Zijn 
beloften aan jou ook nakomen.  

U zult door gerechtigheid bevestigd 
worden. Houd u ver van onderdruk-

king, want u zult niet bevreesd zijn, 
en ver van verschrikking, want zij zal 

niet tot u naderen. Jesaja 54:14

Hizkia – in zielenangst en doods-
angst

‘Voordat de dag tot nacht wordt, zult 
U aan mij een einde gemaakt hebben.  
... Als een zwaluw of kraanvogel, zo piep-
te ik, ik kirde als een duif. Mijn ogen wa-
ren smekend opgeslagen naar omhoog: 
Heere, ik word neergedrukt; wees U mijn 
borg!’ ( Jes. 38:13-14). 

Heb jij zelf al eens een levensbedrei-
gende ziekte gehad of heb je er op dit 
moment een? Dan kan je de woorden 
van Hizkia vast en zeker goed begrij-
pen. Of wellicht is één van je ouders of 
een goede vriend ernstig ziek, zo maar 
opeens op jonge leeftijd? Wie wordt 
daar niet bang van? En wie anders dan 
God kan daar troost en vrede geven? 
Hij is de God van alle vertroosting (2 
Kor. 1:3) en in Zijn Woord zegt een man 
van geloof: ‘Al ging ik ook door een dal 
vol schaduw van de dood, ik zou geen 
kwaad vrezen, want U bent met mij’ (Ps. 
23:4). Deze God, is ook jouw God! 

Esther – zorgen om haar volk
‘Toen kwamen de dienaressen van 

Esther en haar hovelingen en zij vertel-
den het haar, en de koningin was zeer 
ontdaan en zij stuurde kleren om die 
Mordechai aan te trekken en zijn rouw-
gewaad af te leggen, maar hij nam ze 
niet aan’ (Esth. 4:4). 

Esther was in grote angst toen ze 
hoorde van het verschrikkelijke lot 
dat haar volk op het punt stond te 
treffen. Maar ze weigerde niet, luis-
terde naar het advies van haar oom en 
werd al snel een geweldig instrument/
hulpmiddel voor haar volk. Heb jij de 
indruk dat de situatie in de plaatselij-

ke vergadering/gemeente zeer kritiek 
is, dat ruzies, jaloezie en onenigheid 
het klimaat vergiftigen? Of dat onver-
schilligheid, gelijkvormigheid met de 
wereld en oppervlakkigheid zich on-
der jong en oud hebben verspreid? 
Breng deze zorgen dan persoonlijk bij 
God in gebed. Alleen of samen met 
goede vrienden of vriendinnen. Hij 
heeft het grootste belang bij het wel-
zijn van de gelovigen en daarom wil 
Hij ook helpen. Misschien zal het veel 
langer duren dan jij en ik dat wensen. 
Maar door de gebeden geeft Hij ons 
Zijn vrede die alle begrip te boven 
gaat en die de angst wegneemt (Fil. 
4:7). 

Hij zal door de zee van benauwd-
heid gaan, en Hij zal de golven van 
de zee slaan. Zacharia 10:11

Bijbel praktischANGST IN HET LEVEN - (HOE) HELPT GOD?Bijbel praktisch
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Een dichter – getroost door het 
Woord van God

‘Benauwdheid en nood hebben mij ge-
troffen, maar Uw geboden zijn mijn bron 
van blijdschap’ (Ps. 119:143).

Er zijn duizend verschillende situaties 
in het leven waarin we niet meer we-
ten wat we moeten doen. Eén daarvan 
is het omgaan met angst, waarvoor we 
geen oplossing hebben. Er zijn ook si-
tuaties die zich niet laten veranderen. 
De psalmist kon er letterlijk een lied 
over zingen – maar tegelijkertijd had hij 
de grote ervaring opgedaan van troost 
en ware vreugde door het Woord 
van God. Actief bezig zijn met de Bij-

bel, met een tekst of een onderwerp 
uit de Bijbel zorgt ervoor dat wij onze 
gedachten op de Heere Jezus richtten. 
Op de liefde van God, op ervaringen 
van andere gelovigen en op de heerlij-
ke toekomst die Christenen te wachten 
staat. Dit plaatst je eigen zorgen vaak 
in het juiste perspectief. In ieder geval 
versterkt het je geloof en vertrouwen. 
Misschien wil de Heere je oprichten 
met behulp van één enkel woord ( Jes. 
50:4). Wellicht geeft de Heere je ook 

vele woorden om je te versterken. 
Maar wat absoluut zeker is, is dat de 
Heere ‘goede en troostrijke woorden’ 
voor je heeft (Zach. 1:13). 

De uitweg uit de angst – met de 
God van de vrede

Ervaringen van gelovigen uit de Bijbel 
geven ons een reden om hun en onze 
God te vertrouwen op het moment dat 
angst en zorgen ons bekruipen. Enkele 
invalshoeken en vooral enkele Bijbel-
teksten kunnen wellicht nog concreet 
helpen bij het verlichten van angst en 
kunnen hulp geven. 

5015 – telefoonnummer van God
‘Roep mij aan in de dag van 
benauwdheid, Ik zal u eruit 
helpen en u zult Mij eren’ (Ps. 
50:15). 

Het belangrijkste voor elke 
Christen in tijden van nood is 
gebed. Altijd en overal mogen wij tot 
de Heere spreken, ja tot Hem roepen. 
God ‘hoort het gebed’ (Ps. 65:3). Zeg 
Hem dat waar je bang van wordt, mis-
schien drie keer, tien keer of nog vaker. 
Hij wil en zal je horen en op Zijn manier 
antwoorden. 

Vertrouw op Christus en op Zijn 
liefde 

‘Als God voor ons is, wie zal tegen ons 
zijn? Hoe zal Hij, Die zelfs Zijn eigen 
Zoon niet gespaard maar voor ons 
allen overgegeven heeft, ons ook met 
Hem niet alle dingen schenken? ... Wie 
zal ons scheiden van de liefde van 
Christus? Verdrukking of benauwdheid 

Deze dingen heb ik tot u ge-
sproken, opdat u in Mij vrede 
zult hebben. In de wereld zult 

u verdrukking (angst) hebben, 
maar heb goede moed: Ik heb de 
wereld overwonnen. Johannes 16:33

(angst) … Want ik ben ervan over-
tuigd dat noch dood, noch leven, … 
noch tegenwoordige, noch toekomsti-
ge dingen, noch hoogte, noch diepte, 
noch enig ander schepsel ons zal kun-
nen scheiden van de liefde van God in 
Christus Jezus, onze Heere’ (Rom. 8:31-
39). 

Er is geen standaard oplossing voor alle 
gevallen. Sommige blijven in het onge-
wisse, sommige oorzaken van bezorgd-
heid blijven bestaan en sommige vra-
gen blijven onopgelost. Maar één ding 
is zeker: God is liefde! Dat heeft Hij 
door de gave van Zijn Zoon bewezen. 
En Hij maakt het ons mogelijk om voor 
eeuwig met deze liefde verbonden te 
blijven. Dat is altijd het anker van ons 
geloof, zelfs in tijden van angst, zorgen 
en bij onopgeloste vragen. 

Gods nabijheid
‘Wees niet bevreesd, want Ik ben 

met u, wees niet verschrikt, wat Ik ben 
uw God. Ik sterk u, ook help ik u, ook on-
dersteun Ik u met Mijn rechterhand, die 
gerechtigheid werkt’ ( Jes. 41:10).

Deze God Die Zijn eigen Zoon voor 
ons overgegeven heeft mogen wij al-
tijd en in alles vertrouwen. Hij onze 
God, helpt en ondersteunt ons. Hij 

kent ook ons kleingeloof en richt ons 
op. Wees daarom niet verschrikt, kijk 
niet om je heen naar omstandighe-
den, personen, problemen – geef 
het over aan Hem. Hij wil jou Zijn na-
bijheid laten voelen. Dat zo zeggen 
is natuurlijk gemakkelijk en ik weet 
ook hoe het een worsteling kan zijn 
in dergelijke situaties. Maar laten we 
elkaar moed inspreken. 

Rust
‘daarom, zo zegt de Heere HEERE: 

Zie, ik leg in Sion een steen ten grond-
slag, een beproefde steen, een kostbare 
hoeksteen, die vast gegrondvest is. Wie 
gelooft, zal zich niet weghaasten’ ( Jes. 
28:16).

Misschien ben je bang om een beslis-
sing te nemen, veel dingen moeten in 
korte tijd besloten worden. Maar bid 
God voor innerlijke rust, ook als je 
maar weinig tijd hebt. Dan kan je op 
tijd, maar in rust beslissen. Of de Heere 
lost je problemen op een wonderlij-
ke manier op doordat je niet voor de 
deadline kan beslissen. De God van de 
vrede wil en zal jou rust geven. Tot slot 
is een bereidwillig ‘ja’ aan de wegen 
van de Heere, die misschien in gebed 
gewonnen is, een beslissende hulp om 
rust en vrede te krijgen. 

God weet van je benauwdheden 
en Hij bewaart voor benauwd-

heden
‘Ik zal mij verheugen en verblijden in Uw 
goedertierenheid, want U hebt mijn el-
lende gezien en mijn ziel in benauwdhe-
den gekend’ (Ps. 31:8).

Geprezen zij de God en Vader van 
onze Heere Jezus Christus, de Vader 

van de barmhartigheden en de God 
van alle vertroosting! 2 Korinthe 1:3

Bijbel praktischANGST IN HET LEVEN - (HOE) HELPT GOD?Bijbel praktisch
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‘U bent mijn schuilplaats, U beschermt 
mij voor benauwdheid, U omringt mij 
met vrolijke gezangen van bevrijding’ 
(Ps. 32:7).

Onze hemelse Vader weet al de dingen 
die wij nodig hebben (Matth. 6:32). Hij 
kent onze benauwdheden. Soms be-
waart Hij ons voor een nood, een an-
dere keer laat Hij ons erdoorheen gaan 
– aan Zijn sterke hand. Altijd houdt Hij 
alles in Zijn liefdevolle handen. Dat mag 
ons troost en vertrouwen voor de toe-
komst geven.

Eeuwige troost
‘Hij zal de dood voor altijd verslin-

den, de Heere HEERE zal de tranen van 
alle gezichten afwissen en de smaad van 
Zijn volk wegnemen van heel de aarde, 
want de HEERE heeft gesproken’ ( Jes. 
25:8).

‘En God zal alle tranen van de ogen af-
wissen, en de dood zal er niet meer zijn, 
ook geen rouw, jammerklacht of moeite 
zal er meer zijn. Want de eerste dingen 
zijn voorbijgegaan’ (Op. 21:4).

Tranen, angst en zorgen horen bij het 
leven hier op aarde, ook bij het leven 
van Christenen. Ongelukken, ziekte, 
geloofscrisis, problemen in de familie 
– en nog veel meer zullen wij tegenko-
men op onze weg naar ons einddoel. 
Met ons vertrouwen in de hulp van de 
Heere hoeven wij niet verschrikt te zijn, 
maar kunnen wij in gebed God zoeken 
en in vrede Zijn weg gaan. Tegelijker-
tijd mogen wij ons op een heerlijke toe-
komst verheugen – zonder angst, zon-
der tranen, zonder pijn. Eeuwig thuis bij 
Christus in het Vaderhuis! 

Martin Schäfer 

Zoals iemands moeder 
hem troost, zo zal Ik u 
troosten. 
Jesaja 66:13 

ANGST IN HET LEVEN - (HOE) HELPT GOD?Bijbel praktisch

Obadja (wiens naam betekent ‘die-
naar van de Heer’) is de schrijver 
van het kortste boek van het Oude 
Testament, en zijn profetie is hele-
maal gericht tegen Edom. Dit zijn de 
nakomelingen van Ezau, de broer 
van Jakob. Zijn haat en geweld je-
gens Israël was een vreselijk gevolg 
van hoogmoed en zelfingenomen-
heid, die het niet konden verdragen 
dat zijn broer door God gezegend 
werd.

Het is belangrijk om op te merken 
dat God niet slechts rekening houdt 
met hun flagrante uiterlijke godde-
loosheid, maar ook met de verbor-
gen motieven van hun hart: ‘Hoe is 
Ezau doorzocht, wat hij verborgen 
heeft, opgespoord!’ (vs. 6). Zowel 
hun kwaadaardig genoegen schep-
pen in het lijden van Israël als hun 
misbruik maken van Israëls ongeluk 
wordt ten strengste afgekeurd. Het 
afschrikwekkend oordeel van God is 
het gevolg van dit alles.

Edom is in feite dezelfde naam als 
Adam, maar enigszins verbasterd. 
Het volk staat dan ook symbool voor 
het vlees, en ‘zij die in het vlees zijn, 
kunnen God niet behagen’ (Rom. 
8:8). Het vlees kan zich in verschil-
lende bedrieglijke vormen voor-
doen, waardoor het aangenaam 
is voor de natuurlijke zintuigen en 
aantrekkelijk voor het rationele den-
ken van mensen. In onze tijd is de 
sterke humanistische beweging een 
duidelijk voorbeeld van deze hoog-
moedige, lege, vleselijke aanmati-
ging, waarover het verschrikkelijke 
oordeel van God zal komen, terwijl 
het verachte volk van God zal wor-
den bevrijd.

Het boek Obadja moet ons bren-
gen tot een zeer ernstig zelfonder-
zoek wat betreft onze wegen en de 
verborgen gedachten en gevoelens 
van ons hart.

Leslie M. Grant

Obadja 
Al verhief u zich als een arend, en al bouwde u uw nest tussen de sterren, ook 
vandaar zou Ik u neerhalen, spreekt de HEERE.

Obadja vers 4
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Gebed ABC... NIGERIA 

Economie
Nigeria is in grote mate afhan-
kelijk van de verdienste van 
olie export. Echter, maar wei-
nig inwoners profiteren van 

deze in grote hoeveelheden aanwezige 
natuurlijke hulpbron. Gemiddeld verdient 
een Nigeriaan ongeveer 500,- euro per 
maand en voor een Afrikaans land lijkt 
dat relatief hoog. De economie was tot de 
uitbraak van het corona virus sterk groei-
ende en is al jaren lang de grootste eco-
nomie van sub-sahara Afrika. Echter, de 
aanwezig welvaart is in dit land zeer on-
gelijk. Iets meer dan 60% van de ruim 200 
miljoen inwoners leeft onder de armoede 
grens. Het is de regering er veel aan gele-
gen om het land eerlijker te maken zodat 
meer Nigerianen kunnen meedelen in de 
groei die het land economisch doormaakt.

Bevolking
Met bijna 215 miljoen inwo-
ners neemt Nigeria plaats 6 in 

van landen met de meeste inwoners. Het 
merendeel van deze bevolking leeft in 
slechte omstandigheden in sloppenwijken. 
Met 21 miljoen inwoners is het stadsge-
west Lagos de grootste stad van Nigeria en 
zelfs van heel Afrika. Het is echter niet met 
zekerheid aan te geven hoeveel mensen 
hier echt wonen omdat vele immigranten 
zich hier illegaal vestigen (er wordt geschat 
dat er wekelijks 10 duizenden zich in de 
regio Lagos vestigen). Iets meer dan 50% 
van de bevolking noemt zich islamitisch te-
genover zo’n 40% van de bevolking die tot 
één van de vele Christelijke groeperingen 
behoort. Opvallend is dat de islamitische 
bevolking in noord Nigeria woont en de 
Christelijke bevolking in zuid Nigeria. In 

de zuidelijke provincies leven wel moslims 
maar dit levert daar weinig problemen op. 
In de noordelijke armere provincies wonen 
Christelijke groeperingen die als minder-
heid te midden van een grote islamitische 
bevolking op tal van plekken in gevaren le-
ven vanwege extremistisch islamitische ter-
reur. Op de grens met Niger en Kameroen 
is Boko Haram ook zeer actief.

Gebedsonderwerpen
1. Na de aanhoudende islami-
tische gewelddadigheden in 
het noorden lijkt het er op dat 
de onrust die hierdoor wordt 

veroorzaakt ook het zuiden steeds meer 
treft. Wilt u bidden dat de expansie van 
dit geweld wordt voorkomen?

2. Het geweld tegen Christenen in Nigeria 
is alleen maar heviger geworden, sinds 
Muhammadu Buhari van de islamitische 
partij APC in 2015 president werd. 
Intussen is naast Boko Haram en de 
Fulani-herders een nieuwe groepering 
opgekomen, die zich laat gelden door 
aanvallen op Christenen: ISWAP, een 
West-Afrikaanse zusterorganisatie van 
IS. Bid u mee voor de volharding van 
de Christenen in deze steeds moeilijker 
wordende omstandigheden.

3. In het noorden worden kinderen van 
Christenouders gedwongen om isla-
mitisch onderwijs te volgen. Wilt u 
bidden dat deze vast blijven houden 
aan het geloof van hun ouders?

4. 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 be-
grijpen wat Gods Woord leert.

 Erik Schoonenberg

Gebed ABC...

Nigeria is samen met Kameroen gelegen in de zuidwest hoek van 
het continent Afrika. Aan de noordzijde is de Sahel de natuurlijke 
barrière waarbij aan de zuidzijde van Nigeria de Golf van Guinee 
de grens aangeeft. Nigeria is met een oppervlakte van 923 dui-
zend km2 ruim 22 keer zo groot als Nederland. Als je vanaf de 
kust naar het noorden zou rijden is het landschap in het begin 
vrij groen (tropisch regenwoud) waarna je langzaam overgaat in 
de savanne en uiteindelijk op de grens met Niger uitkomt in de 
droge woestijn waar het nauwelijks regent.

Nigeria  Nigeria  

!!
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ActueelActueel HYSTERIE OVER KLIMAATVERANDERING

Is de hysterie over  
klimaatverandering gerechtvaardigd?
Herhaaldelijk haalt het onderwerp ‘klimaatverandering’ de krantenkoppen. 
Ook klimaatprotesten van jongeren over de hele wereld die van regeringen 
eisen dat die hún toekomst serieus moeten nemen en een radicaal beleid moeten 
voeren om de CO2-uitstoot te beperken. Sommigen (inclusief tieners) tekenen 
zelfs een belofte om geen kinderen te krijgen totdat de regering iets doet aan 

klimaatverandering. Is deze hysterie over klimaatverandering terecht?

Sinds de jaren zestig hebben weten-
schappers en regeringsleiders meerde-
re malen voor catastrofale apocalypti-
sche milieuproblemen gewaarschuwd, 
door klimaatverandering. Maar hun 
voorspellingen kwamen niet uit!

Mensen en met name ook jonge men-
sen worden angstig gemaakt over hun 
toekomst, de toekomst van deze we-
reld en de toekomst van hun (klein)
kinderen.

Zijn er dan geen echte belangrijke mili-
eukwesties om ons heen? Ja, die zijn er! 
(Zie Rom. 8:22) En we moeten er naar 
streven om ieder op onze plaats ver-
antwoord om te gaan met hetgeen God 
ons in de schepping gegeven heeft. 
Maar we moeten dit doen vanuit 
het juiste perspectief, niet vanuit de 
hysterie over klimaatverandering.
Het is belangrijk dat wij, als gelovigen, 
een wereldbeeld hebben dat gedra-
gen wordt door de waarheid van Gods 
Woord, niet door de hysterie die de 
cultuur nu overweldigt.

De geschiedenis van onze wereld heeft 
een bestaanshorizon die niet verder 
reikt dan het begin van de schepping 
ongeveer zesduizend jaar geleden. 
De geschiedenis van onze nu zichtba-

re wereld heeft een nog kortere be-
staanshorizon en wordt begrensd door 
de grootste catastrofale klimaatveran-
dering die ooit op aarde heeft plaats-
gevonden: de zondvloed. Die vond ± 
4.500 jaar geleden plaats. En van toen 
af, via een periode van koude (ijstijd) 
en hitte, is het klimaat van onze aarde 
met golfbewegingen nog steeds in een 
uitdijende onbalans.

Maar de Heere zegt in Zijn Woord: 

‘Voortaan, al de dagen van de aarde, 
zullen zaaitijd en oogsttijd, koude en 

hitte, zomer en winter, dag en nacht niet 
ophouden’ (Gen. 8:22). 

En in Psalm 74:17:

‘Ú hebt alle grenzen van de aarde vastge-
steld; zomer en winter, Ú hebt ze gefor-

meerd.’
Verder lezen we in Hebreeën 1:3: 

‘Hij, Die de afstraling van Gods heerlijk-
heid is en de afdruk van Zijn zelfstan-

digheid, Die alle dingen draagt door Zijn 
krachtig woord, …’

Zouden we ons moeten laten beheer-
sen door angst over klimaatverandering 
die ons de ondergang van de wereld 
zou brengen, of zijn dit de geluiden van 
‘valse profeten’ die ons een on-Bijbelse 
toekomst voor ogen spiegelen en ons 
zo afhouden van de waarheid van Gods 
Woord?

De mensen zouden zich veel drukker 
moeten maken over een toekomst die 
véél dichterbij is dan we denken: de 
spoedige komst van de Heere Jezus! 
Hoe is het dán met jou en met mij? Ben 
je verzoend met een heilig en recht-
vaardig God die geen zonde door de 
vingers kan zien maar zal moeten oor-
delen? God biedt je Zijn verzoening 
aan door het kostbare werk van de 
Heere Jezus op het kruis van Golgotha!

‘Want zo lief heeft God de wereld ge-
had, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon 
gegeven heeft, opdat ieder die in Hem 
gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig 
leven heeft. Want God heeft Zijn Zoon 
niet in de wereld gezonden opdat Hij 
de wereld zou veroordelen, maar op-
dat de wereld door Hem behouden 
zou worden’ ( Joh. 3: 16-17).

Heb je deze Gave van de verzoening al 
aangenomen? Dan ben je geborgen en 
veilig! Nu al en voor altijd en eeuwig! 

Ad Massar

Voor hen die dieper willen graven, zie 
hier een Bijbelse en wetenschappelijke 
benadering van klimaatverandering 
(Engels): https://creation.com/clima-
te-change

‘Zie, nu is het de tijd van het welbeha-
gen, zie, nu is het de dag van het heil!’  
(2 Kor. 6:2)
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Tychikus- 
  de trouwe informant

Tychikus, de trouwe informant
In het tijdperk van WhatsApp, sms, 
e-mail en dergelijke kunnen we ons 
nauwelijks nog voorstellen wat een in-
spanning en moeite het vroeger kostte 
om berichten van de ene plaats naar 
een andere te versturen. In de tijd 
van de apostelen werden berichten 
en brieven door boden overgebracht 
op vaak lange en vermoeiende reizen. 
Tychikus was zo’n boodschapper  die 
door de apostel Paulus en anderen 
daarvoor regelmatig opdracht kreeg.

Taken
We ontmoeten Tychikus voor de eerste 
keer in Handelingen 20:4, waar hij als 
reisgenoot van de apostel Paulus wordt 
voorgesteld. Deze tijd in de onmid-
dellijke nabijheid van de grote apostel 
was voor hem een belangrijke voorbe-
reiding voor zijn latere dienst. De ‘kof-
ferdrager’ werd namelijk spoedig een 
‘postbode’. Tychikus was de brenger 
van twee brieven die Paulus tijdens zijn 
eerste gevangenschap in Rome schreef 
aan de Efeziërs, en aan de Kolossenzen 
die ook voor de Laodicenzen bestemd 
was (Efeze 6:21 en 22; Kol. 4:7, 8 en16). 
Het verzenden van deze brieven ge-
beurde niet zoals vandaag via e-mail 
maar ging gepaard met een inspan-
nende en gevaarlijke reis van Rome 
naar Klein-Azië. Tychikus voelde zich 
daarvoor niet te min en zette al zijn tijd, 
kracht en uithoudingsvermogen ervoor 
in om deze taak te vervullen. 

Tegelijkertijd was Tychikus echter ook 
een ‘informatiedrager’ die informatie 
inwon en doorgaf. Hij was de geschik-

te man om de Efeziërs en Kolossenzen  
over de omstandigheden van Paulus op 
de hoogte te brengen en omgekeerd 
Paulus over de omstandigheden van de 
Efeziërs en Kolossenzen te informeren. 
Om objectief en evenwichtig te kunnen 
informeren moest hij enerzijds invoelend 
vermogen hebben en geïnteresseerd 
genoeg zijn om de omstandigheden van 
zijn gesprekspartner te ervaren, en an-
derzijds in staat zijn deze informatie ook 
onvervalst en precies door te geven.

Maar Tychikus was niet iemand die in-
formatie alleen maar opnam en door-
gaf zonder interesse in de levensom-
standigheden van zijn 'broeders en 
zusters in het geloof ', maar een die 
innerlijk meeleefde met hun vreugden, 
moeilijkheden en zorgen. Daarom kon 
God hem ook als vertrooster gebruiken 
die de harten van de Efeziërs en Ko-
lossenzen vertroostte en bemoedigde. 
(Efeze 6:22; Kol. 4:8).

TYCHIKUS  - DE TROUWE INFORMANTPersonen in de Bijbel Personen in de Bijbel
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Jezus Christus

Het lied van de 
Verlosser ( Jes. 53)
Deel 4: Nadenken en je verwonderen

Deel 4: Nadenken en je verwonderen
In het vorige nummer zijn we begonnen 
met de overdenking van de verzen van 
dit kostbare hoofdstuk, Jesaja 53. In dit 
artikel zullen we de laatste verzen van dit 
hoofdstuk overdenken en onder de indruk 
komen van het werk van de Heere Jezus.

Jesaja 53:7-9: Jezus, het Lam van God 
[7] Hij werd mishandeld en Hij werd ver-
drukt*, maar Hij deed Zijn mond niet open. 
Als een lam werd Hij ter slachting geleid; 
als een schaap dat stom is voor zijn scheer-
ders, zo deed Hij Zijn mond niet open. (* 
vertaling volgens de noot in de HSV)
	 ‘mishandeld’: gevangen genomen, 

zes keer verhoord, twee tijdstippen 
waarin Hij bespot werd (in het San-
hedrin en in het gerechtsgebouw), 
geseling, kruisiging – wat een over-
vloed van lijden en mishandeling 
heeft de Heere verdragen!

  ‘deed Zijn mond niet open’ (twee 
keer): één keer voor het Sanhedrin 
(Matt. 26:62), drie keer voor Pilatus 
(Matt. 27:12 en 14; Joh. 19:9) en 
voor Herodes (Luk. 23:9).

	 ‘als een lam’: het genoemde lam uit 
Genesis 22:7 en 8 wordt nu als  
Persoon geopenbaard: Hij is het 
Lam van God, dat de zonde van de 
wereld wegneemt ( Joh. 1:29).

[8] Hij is uit de angst en uit het gericht weg-
genomen, en wie zal Zijn leeftijd uitspre-
ken? Want Hij is afgesneden uit het land 
van de levenden. Om de overtreding van 
mijn volk is de plaag op Hem geweest.
	 ‘Uit de angst (letterlijk: onderdruk-

king) en uit het gericht weggeno-
men’: Het menselijke oordeel (dat 
helemaal geen correct oordeel was) 
eindigde abrupt, de Heere werd 
daaruit weggenomen, maar daarna 
kwamen het goddelijk oordeel en 
de dood als loon voor de zonde!

	 ‘wie zal Zijn leeftijd (letterlijk: ge-
slacht / generatie) uitspreken’: wie 
kan de kwaadaardigheid van deze 
mensen, die de Heere zo mishan-
delden, beschrijven?

	 ‘Want Hij is afgesneden’: De verant-
woordelijkheid van de mensheid: zij 
hadden de Schepper van het leven, 
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Al spoedig na zijn vrijlating uit de ge-
vangenis zond Paulus deze betrouw-
bare dienaar naar Kreta om Titus af te 
lossen (Titus 3:12). Tenslotte noemt 
Paulus hem nog eenmaal in zijn laatste 
brief, waar wij vernemen dat hij Tychi-
kus naar Efeze had gestuurd (2 Tim. 
4:12). De ‘kofferdrager’ was een ‘last-
drager’ geworden die de dienst van de 
grote apostel actief meedroeg.

Onderscheidingen
Paulus brengt zijn waardering voor 
Tychikus en zijn dienst tot uitdrukking 
door drie bijzondere kenmerken te 
benadrukken (Efeze 6:21; Kol. 4:7). Hij 
omschrijft hem als:

	 ‘geliefde broeder’: Tychikus 
was iemand die men graag om 
zich heen had. Hij werd door 
zijn broeders gewaardeerd en 
geliefd.

	 ‘trouwe dienaar’: Tychikus ver-
richtte zijn dienst niet naar be-
lieven, maar met betrouw-
baarheid en volharding. 

	 ‘Mededienstknecht in de Hee-
re’: Tychikus was bovendien 
een waardevolle medearbei-
der in het werk van de Heere. 
Hij was geen man tegen man 
vechter, maar een teamplayer. 

Aanmoedigingen
Het voorbeeld van Tychikus kan ons in 
velerlei opzicht tot aansporing dienen. 
Hier enkele aanmoedigingen:

	 Heb je er al eens over nage-
dacht wat je voor de Heere 
Jezus kan doen?

	 Ben je bereid deze taak ge-
trouw uit te voeren, ook sa-
men met anderen?

	 Gaat het welzijn van jouw me-
debroeders en -zusters je ter 
harte?

	 Leef je mee met hun noden en 
moeilijkheden, indien nodig 
ook met troost en daadkrach-
tige liefde?

	 Hoe spreek je over je mede-
broeder en -zusters? 

	 Is jouw ‘verslaggeving’ even-
wichtig en objectief of leg je de 
nadruk op zwakten en fouten?

Daniel Melui

TYCHIKUS  - DE TROUWE INFORMANTPersonen in de Bijbel
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HET LIED VAN DE VERLOSSER ( JES. 53) – DEEL 4Jezus Christus Jezus Christus

gedood, gekruisigd en vermoord 
(Hand. 2:36; 3:15; 5:30; zie Dan. 9:26);

	 ‘Om de overtreding van mijn volk 
… geweest’

 Het raadsbesluit van God: De dood was 
niet alleen door mensenhanden ver-
oorzaakt, maar was ook een Goddelijk 
voornemen. God heeft Zijn Christus la-
ten lijden, Hem in het oordeel en in de 
dood gebracht (Rom. 8:32; Hand. 2:23). 
De straf heeft Hem getroffen.

[9] Men heeft Zijn graf bij de goddelozen ge-
steld, en Hij is bij de rijke in Zijn dood geweest, 
omdat Hij geen onrecht gedaan heeft en 
geen bedrog in Zijn mond geweest is.
	 ‘bij de rijke’: Jozef van Arimathea 

was een rijk man (Matt. 27:57).
	 ‘geen onrecht ... geen bedrog’: dat 

was de Heere in het oog van God! 
De mensen hadden andere, nega-
tieve bewoordingen voor Hem in 
gebruik: ‘geen gestalte, geen glorie, 
geen gedaante’ ( Jes. 53:2)!

Ø De Heere Jezus is als Lam van God 
uniek in Zijn stilzwijgend verdragen 
van het lijden vanwege de mensen 
en van het lijden vanwege God. 
Dank U voor Uw liefde, Heere Jezus!

Jesaja 53:10-12: de Triomf van de 
Knecht van God
[10] Maar het behaagde de HEERE Hem 
te verbrijzelen, Hij heeft Hem ziek gemaakt.
	 ‘behaagde’: God schepte veel 

vreugde in Zijn Zoon, maar Hij wil-
de jou en mij verlossen – dat be-
haagde Hem, daarom behaagde het 
Hem de Heere zo te laten lijden!

 ‘verbrijzelen’: God vernietigt (in Gen. 
3:15 met het woord ‘vermorzelen’ 
vertaald en in Ps. 90:3 heeft het woord 
'tot stof' dezelfde betekenis) Zijn 
Zoon in het verzoenend lijden – nie-
mand is toeschouwer. De duivel ver-
morzelt bij de Heere de hiel, de Heere 
vermorzelt de kop van de duivel – 
maar eerst verbrijzelt God Zijn Knecht!

Als Zijn ziel Zich tot een schuldoffer ge-
steld zal hebben, (1), zal Hij nageslacht 
zien, (2)Hij zal de dagen verlengen; en 
(3) het welbehagen van de HEERE zal 
door Zijn hand voorspoedig zijn.
	 ‘ziel’: drie keer wordt er in de verzen 

10 tot 12 gesproken over de ziel van 
de Heere – Zijn hele Persoon, Zijn 
hele innerlijk was erin betrokken .

	 ‘schuldoffer’: een duidelijke verwij-
zing naar het feit dat de offers in Levi-
ticus naar Christus wijzen. De toenma-
lige offers werden gebracht – Christus 
heeft Zichzelf als offer gegeven!

	 ‘zal’: acht keer wijst God (vers 10-12 
- in de tekst hierboven en hieronder 
onderstreept) op de gevolgen van 
het verlossingswerk van Zijn Zoon.

[11] Om de moeitevolle inspanning van 
Zijn ziel (4) zal Hij het zien, Hij zal verza-
digd worden. Door de kennis van Hem 
zal de Rechtvaardige, Mijn Knecht, velen 
rechtvaardig maken, want Hij zal hun 
ongerechtigheden dragen.
	 (1) – (4): De resultaten van de dood 

van de Heere:
 	(1) ‘nageslacht zien’ geestelijke na-

komelingen, die de Heere loven (zie 
Ps. 22:22; Hebr. 2:12b); 

  (2): ‘lengte van dagen’: Christus is 

niet meer in de dood, maar leeft tot 
in eeuwigheid als Mens (Ps. 21:5; 
Openb. 1:18);

  (3) ‘bloeien’: de beste Koning van 
alle tijden zal Gods wil op aarde re-
aliseren;

  (4): ‘vruchten zien en verzadigd 
worden’ : Christus was ’verzadigd 
van ellende’ (Ps. 88:4), maar nu al 
geniet Hij ‘overvloed van blijd-
schap’ bij God (Ps. 16:11) – zij die 
van Hem zijn  vormen nu Zijn bij-
zondere vreugde. En in de toekomst 
zal Hij Zich over Israël verheugen 
( Jes. 62:5).

	 ’velen rechtvaardig maken’: Al in 
Zijn leven heeft Christus onderricht 
gegeven- met positief of negatief 
resultaat (zie bijv. de Bergrede). In 
de toekomst zal Hij Zich weer door 
de verstandige mensen tot de ‘ve-
len’ onder het volk richten (Dan. 
11:33).

	 ‘Hij zal hun ongerechtigheid dra-
gen’: In Zijn dood heeft Christus 
verzoening bewerkt – voor dege-
nen onder de vele mensen die ge-
loofd hebben, of nog zullen gaan 
geloven.

[12] Daarom zal Ik Hem veel toedelen, 
en machtigen zal Hij verdelen als buit, 
omdat Hij (1) Zijn ziel heeft uitgestort in 
de dood (2), onder de overtreders is ge-
teld, omdat Hij (3) de zonde van velen 
gedragen heeft en (4) voor de overtre-
ders gebeden heeft.
	 ‘veel’- 'machtigen': mogelijk gaat het 

hier om dezelfde groep mensen 
(naar analogie van de Hebreeuwse 
parallellie in de poëzie).

	 ‘toedelen’: de vele ‘machtigen’ on-
der het volk zullen Zijn eigendom 
zijn (zie Mal. 3:17) – en alle verlos-
ten zijn nu al Zijn eigendom!

	 ‘verdelen als buit’: het verloste Isra-
el zal over zijn vijanden heersen 
(Zach. 9:13), alle verlosten zullen 
met Christus heersen (Op. 20:4).

	 (1) - (4): Vier redenen voor de ver-
hoging van de Heere Jezus:

 	‘Zijn ziel uitgestort’- komt overeen 
met het Evangelie naar Johannes 
(Christus als Goede Herder geeft 
Zijn leven, zie Joh. 10:17);

	 	 ‘onder de overtreders is geteld’- 
komt overeen met het Evangelie 
naar Mattheüs (Christus sterft voor 
de zonden van anderen, in het bij-
zonder voor die van Zijn volk, zie 
Matth. 1:21);

	 	 ‘de zonden van velen gedragen’- 
komt overeen met het Evangelie 
naar Markus (Christus geeft Zijn le-
ven als losprijs voor velen, zie Mar-
kus 10:45);

	 	 ‘voor … gebeden heeft’- komt 
overeen met het Evangelie naar 
Lukas (Christus brengt vrede en ver-
geving, zie Lukas 23:34).

Ø Heeft de Heere Jezus vandaag, in de 
afgelopen week, Zich aan mij kunnen 
verzadigen? Ik heb Hem zoveel leed 
berokkend op Golgotha. Hoe is het 
gesteld met mijn antwoord op Zijn 
liefde – door afstand te doen van 
de zonde, door stille momenten met 
Hem, door echt discipelschap?

Martin Schäfer
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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 
gebied van de geneeskunde aanbieden: een uiterst veelzeggende voorstelling:

‘Een stem vanuit
de hemel’

Want zoals de regen of sneeuw neerdaalt van de hemel …, 
zo zal Mijn Woord zijn dat uit Mijn mond uitgaat: het zal 
niet vruchteloos tot Mij terugkeren, maar het zal doen wat 
Mij behaagt, en het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe 
Ik het zend.          Jesaja 55:10-1 1 
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Toen de opwekkingsprediker C.H. Spurgeon in het jaar 1857 in het ‘Crystal 
Palace’ in Londen voor meer dan 23.000 mensen mocht spreken, wilde hij vóór 
die tijd uitproberen op welke plek de preekstoel het beste kon staan.

Eén of twee dagen van tevoren ging hij daarheen om de akoestiek in de zaal te 
testen. Met luide stem riep hij: ‘Zie het Lam van God, dat de zonde van de wereld 
wegneemt!’ ( Joh. 1:29).

Een timmerman die zich in één van de galerijen bevond en niet wist dat Spurgeon 
de ruimte testte, hoorde deze woorden. Ze drongen als een boodschap vanuit 
de hemel in zijn hart. Hij werd zich zo bewust van zijn zonden dat hij zijn 
gereedschap liet liggen en naar huis ging. Na een tijd van innerlijke strijd vond hij 
vrede – door het geloof in het Lam van God. 

Jaren later vertelde deze man deze gebeurtenis aan iemand die hem op zijn 
sterfbed bezocht.

Spurgeon schreef daarover: ‘De Heere had Zijn zegel al op ons plan gedrukt 
voordat de grote menigte zich verzamelde. Zelf hoorde ik pas veel later van deze 
gezegende gebeurtenis.’

‘Is niet Mijn woord zó, als het vuur, spreekt de 
HEERE, of als een hamer die een rots verplettert?’
 Jeremia 23:29


