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Groet

Beste jonge mensen,
Hierbij weer een nieuwe Volg Mij, Tijdschrift voor geloofsopbouw. Geloofsopbouw? Wellicht heb je niet eerder nagedacht over deze uitdrukking. Misschien
wel en is het voor jou vanzelfsprekend wat er mee wordt bedoeld. De term ‘geloofsopbouw’ komt in de Bijbel niet zo letterlijk voor. Maar er is een plek in de
Bijbel waar de woorden ‘opbouw’ en ‘geloof’ in één vers voorkomen.
In Judas vers 20 staat “Maar u, geliefden, bouw uzelf op in uw allerheiligst geloof
en bidt in de Heilige Geest, bewaar uzelf in de liefde van God”. De schrijver Judas
spoort de lezer aan om zichzelf op te bouwen op uw allerheiligst geloof. Een
bijzondere uitdrukking! In vers 3 spoort Judas de lezer aan om te strijden voor
het geloof. De uitdrukking ‘strijden’ laat zien dat de gelovige zich moet inzetten,
zijn uiterste best moet doen om de geloofswaarheden (bijvoorbeeld wat je weet
over de Heere Jezus uit de Bijbel) vast te houden en te verdedigen. Dat is dus
niet zozeer jouw persoonlijk geloof waar vers 20 juist wel over gaat. De uitdrukking ‘bouwen’ slaat in vers 20 door het woordje ‘uw’ heel duidelijk over het eigen
geloof dat versterkt, verstevigt, groter moet worden.
In beide gevallen, ‘strijden’ of ‘bouwen’, is het bezig zijn met Gods Woord van
groot belang. Want:
1. De geloofswaarheden, waarvoor gestreden moet worden, leer je beter kennen doordat je Gods Woord bestudeert.
2. Waardoor jouw hart wordt gevoed met de gezonde leer die voor jouw geloofsleven, jouw geestelijke welzijn, onmisbaar is.
Het is mijn wens dat dit nummer van Volg Mij jouw mag helpen te ‘strijden’ en te
‘bouwen’. Dan sta je stevig en kun je gelukkig leven terwijl je de Heere Jezus verwacht.
Een hartelijke groet,
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Stof tot nadenken

GEBED

Gebed
Wij mogen met alle mogelijke wensen
tot God de Vader en tot Zijn Zoon, de
Heere Jezus, komen. Het signaal waarmee we deze verzenden, is het gebed.
Deze signaaloverdracht is vanuit het gezichtspunt van de communicatietechniek de beste die er bestaat.
• Het is de veiligste verbinding
die er is, want niemand (ook
geen techniek) is in staat om die
te verbreken. Ze is dus altijd bedrijfsklaar.
• Deze ‘draadloze communicatie’
kan ook door niets anders geblokkeerd of afgeschermd worden. Toen de astronauten om
de maan cirkelden, was er, toen
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ze zich aan de achterkant van de
maan bevonden, een signaal onderbreking (een radiostilte). Onafhankelijk van waar wij ook zijn
– 1000 meter onder de aarde,
10.000 meter onder het zeeoppervlak, in de buik van een grote
vis of aan de achterkant van de
maan – is het gebed door geen
enkele hindernis te blokkeren.
Dit signaal bereikt de ontvanger
(God) met absolute zekerheid.
• Bij alle technische overdrachtssystemen treedt het probleem
van storingen op. Het oorspronkelijk verzonden signaal kan
door invloeden van buitenaf
verstoord en daarmee veran-

Stof tot nadenken

‘Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens
in alles, door bidden en smeken, met dankzegging
bekend worden bij God; en de vrede van God, die alle
begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten
bewaken in Christus Jezus.’ - Filippenzen 4:6,7
derd worden, dat wil zeggen,
tekens gaan verloren of worden
misvormd of vervalst. De gebedsverbinding echter is door
geen enkele invloed te verstoren. Elk signaal komt met absolute zekerheid en volledig onveranderd bij de Ontvanger aan.

wordt gebeden; zelfs de moeilijkste
indianentaal is voor Hem net zo probleemloos te begrijpen als alle klanktalen. Elke denkbare uitdrukkingsvorm
– al is het maar een zucht – kan God
ontcijferen. Ja, Hij kan zelfs woordeloze
gedachten lezen.
Werner Gitt

Het systeem van de informatieoverdracht van mensen naar God is dus het
beste dat er in de wereld bestaat. God
begrijpt alle talen. Of er nu in het Chinees, Russisch, Spaans of Nederlands
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Evangelie

BENAJA EN DE LEEUW
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Evangelie
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2 Samuel 23:20
Benaja [was] de zoon van Jojada, de
zoon van een dappere man, groot van
daden ... hij was het die eens in het midden
van een kuil afdaalde en daar een leeuw
doodsloeg, in de sneeuwtijd.

VO LG MI J!
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Evangelie

BENAJA EN DE LEEUW

Wat kun je hiervan leren?
Jezus Christus, de Zoon van God,
is afgedaald naar deze aarde
om aan het kruis hem te verslaan
die de vijand van onze zielen is:
de duivel.
De Heere Jezus is niet teruggedeinsd voor dit ‘gevecht’
en heeft de overwinning behaald!

Nu mag je door geloof weten:
de vijand waar we zo bang voor waren,
is overwonnen; we kennen Hem Die
ons redt van de duivel, de zonde
en de eeuwige dood.

Tijdschrift voor geloofsopbouw

Evangelie

... om door de dood
hem die de macht over de dood had
- dat is de duivel teniet te doen.
Hebreeën 2:14
Onze Redder Jezus Christus,
Die de dood tenietgedaan heeft
en leven en onvergankelijkheid
aan het licht heeft gebracht.
2 Timotheüs 1:10

VO LG MI J!
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Jezus Christus

IK VIND GEEN SCHULD IN HEM

Ik vind geen
schuld in Hem
De Heere Jezus is God. Hij is Degene Die er altijd was, Die er is en er
altijd zal zijn. Hij is volmaakt. Dit zien we in het bijzonder tijdens Zijn
leven op aarde. Bij het zien van de Zoon hier op aarde kon de hemel
niet gesloten blijven. Er moest van getuigd worden dat deze Persoon
de geliefde Zoon van de Vader was. Maar naast deze Goddelijke getuigenissen zijn er ook mensen die een bijzonder getuigenis geven over
de Heere Jezus en Zijn volmaaktheid. Over een aantal van hen willen
we kort nadenken.
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Jezus Christus

In Lukas 23 vinden we een zevenvoudig getuigenis over de onschuld van de
Heere Jezus. Het getal zeven is in de
Bijbel het getal dat een volheid of volkomenheid aangeeft. Denk maar aan
de week, die zeven dagen heeft, aan de
zeven feesten van de Heere (Lev. 23),
de zeven gelijkenissen (Matth. 13) etc.
In dit hoofdstuk wordt dus een volkomen, een compleet getuigenis door
mensen afgelegd over het feit dat de
Heere Jezus onschuldig was.

D

e mens wil anders
De mensen wilden echter niet
dat Hij onschuldig was. In Lukas
23:2 lezen we dat de mensen Hem begonnen te beschuldigen. Maar wat er
ook ingebracht werd, Pilatus kwam tot
de slotsom:

‘Ik vind geen schuld
in deze Mens’
(Luk. 23:4).

De mensen waren daar niet tevreden
mee. Ze gingen door en probeerden
nieuwe argumenten te vinden.

N

aar Herodes
Pilatus had gehoord dat de
Heere Jezus geboren was in

een gebied dat niet onder zijn verantwoordelijkheid viel. Hij stuurde
Hem dus naar Herodes. Daar werd
Hij bespot en opnieuw ondervraagd,
maar Herodes stuurde de Heere Jezus
weer terug naar Pilatus. Die getuigde
opnieuw: ‘(...) ik heb Hem in uw aanwezigheid ondervraagd, maar ik heb
in deze Mens niets gevonden dat
Hem schuldig maakt aan die dingen
waarvan u Hem beschuldigt. Ja, ook
Herodes niet, want ik heb u naar hem
toe gestuurd en zie, er is door Hem
niets gedaan wat de dood verdient’
(Luk. 23:14-15). We zien hier dat de
uitdrukkingen van Pilatus steeds sterker
worden. Eerst zei hij alleen dat hij geen
schuld vond in deze mens. Nu getuigde hij ervan dat er niets was wat Hem
schuldig maakte. Wat een getuigenis
was dit alleen al! Ja, er was niets wat de
Heere Jezus schuldig maakte. Herodes
kon dat bevestigen. De beide personen
die in die gebieden verantwoordelijk
waren voor de ordehandhaving, konden geen schuld in Hem vinden. Maar
toen ging Pilatus nog verder. De Heere
Jezus had niets gedaan wat de dood
verdiende … Laten we hier eens goed
over nadenken. Niets wat de dood verdiende … En wat wilden de mensen?
Juist, Hem doden!

‘K

ruisig Hem’
Maar de mensen gingen
door en Pilates probeerde
voor de derde keer om de mensen te
overtuigen. ‘Wat voor kwaad heeft Hij
dan gedaan? Ik heb niets in Hem gevonden wat de dood verdient’ (Luk.
23:22). Er was inderdaad ook niets in
VO LG MI J!

11

12

Jezus Christus

IK VIND GEEN SCHULD IN HEM

Hem wat de dood verdiende. Hij was
volmaakt in Zijn leven hier op aarde.
Maar de mensen riepen: ‘Kruisig Hem,
Kruisig Hem’ (vs. 21) en gaven geen
antwoord op de vraag van Pilatus. De
mensen wilden niet luisteren naar gegronde argumenten, maar wilden Hem
aan het kruis hebben.

A

an het kruis …
Toen gaf Pilatus Hem over in
de handen van de mensen.
Die hingen Hem aan een kruis, tussen
twee misdadigers. Alsof Hij ook een
misdadiger was. Maar Hij was Degene
bij Wie geen reden gevonden kon worden waarom Hij de dood verdiende,
Die geen enkele schuld had! Eén van
deze misdadigers kwam tot deze conclusie en zei het: ‘(...) Deze heeft niets
onbehoorlijks gedaan’ (Luk. 23:41).
Deze uitspraak gaat nog verder dan de
vorige uitspraken. Er was helemaal niets
wat deze Persoon, onze Heere, gedaan
had wat niet goed was, wat onbehoorlijk was. Tot op dat moment hadden
de mensen alleen gehoord dat er geen
schuld in Hem was waardoor Hij ter
dood gebracht moest worden, maar dit

ging veel verder. Er was helemaal niets
wat de Heere Jezus in heel Zijn leven
hier op aarde verkeerd gedaan had. Alles wat Hij deed, was goed en volmaakt.
Dat was de conclusie die de misdadiger
aan het kruis moest trekken.

D

eze Mens was Gods Zoon!
De Heere had Zijn geest overgegeven. ‘Toen de hoofdman
over honderd zag wat er gebeurd was,
verheerlijkte hij God en zei: Werkelijk, deze Mens was rechtvaardig’
(Luk. 23:47). Deze hoofdman kon het
niet meer ontkennen na alle bewijzen
die hij had gezien: de Heere Jezus was
rechtvaardig. Het kon niet meer ontkend worden door degenen die bij het
kruis stonden en getuige waren van de
dingen die gebeurden. In andere evangeliën komt de hoofdman tot de enige
juiste conclusie:

‘Werkelijk, deze Mens
was Gods Zoon!’
(Mark. 15:39, zie ook Matth. 27:54).

Wessel Kranenborg

‘Hij, Die geen zonde gedaan heeft …’,
1 Petrus 2:22
‘(...) Hem Die geen zonde gekend heeft …’,
2 Korinthe 5:21
‘(...) en zonde is er in Hem niet’,
1 Johannes 3:5
Tijdschrift voor geloofsopbouw

Puzzel

Zoek de 10 verschillen
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Bijbel praktisch

HAAT TEGEN ISRAËL

Haat tegen Israël
Kom, zeiden zij, laten wij hen uitroeien, zodat zij geen volk meer zijn en aan de
naam van Israël niet meer gedacht wordt.
(Ps. 83:4)
Vraag: Wat hadden de farao uit Exodus,
Haman de Agagiet en Adolf Hitler met
elkaar gemeen? Antwoord: een onverbeterlijke haat tegen het volk Israël. En
dat niet alleen, zij zetten hun haat om in
actie en slaagden er bijna in om Gods
volk uit te roeien. Wat is de bron van
deze haat en waarom bestaat die zelfs
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in onze tijd nog steeds? De wereld
heeft het bestaan van deze irrationele
haat tegens de Joden erkend en die
aangeduid als ‘antisemitisme’. Er zijn
wetenschappelijke studies verricht om
bij de wortel ervan te komen, maar de
resultaten waren niet overtuigend.

Bijbel praktisch

We hoeven ons echter alleen maar tot
de Bijbel te wenden om het antwoord
te vinden. Het nageslacht van Abraham
(door Izak en Jakob) was de lijn waarlangs het beloofde ‘Zaad’ (de Messias)
zou komen (Gal. 3:16). Er valt niet aan te
twijfelen dat satan door middel van farao’s bevel om alle mannelijke kinderen
te doden of door het laaghartige plan
van Haman (Est. 3:6) Gods plan om Zijn
Zoon in de wereld te zenden, wilde
verijdelen. Als het volk Israël vernietigd
kon worden, zou daarmee een einde
gemaakt zijn aan de lijn waarlangs de
Messias zou komen en zouden wij niet
verlost kunnen worden.

Maar wat is de verklaring voor de daden van mensen in de moderne tijd, zoals bijvoorbeeld door Hitler begaan ná
de komst van de Messias? Waarom zou
satan nog steeds proberen het Joodse
volk uit te roeien? De Bijbel belooft dat
God Israël zal herstellen en zegenen. In
het Vrederijk van Christus zal Hij vanuit dat land regeren. Daarom probeert
satan opnieuw om Gods belofte te
dwarsbomen door Israël te vernietigen.
Maar God heeft ook op soevereine wijze de haat tegen de Joden gebruikt als
tuchtiging van hen, tot hun uiteindelijke
zegen en voor Zijn eigen doelen, zoals
geschreven staat: ‘Want de woede van
mensen zal U tot lof zijn’ (Ps. 76:10). Het
streven van de vijand mag dan zijn om
‘hen uit te roeien’, maar hij kan slechts
zo ver gaan als God toelaat, want God
zal verheerlijkt worden in Zijn uitverkoren volk.
Brian Reynolds

VO LG MI J!
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Ik ben geliefd!
Tijdschrift voor geloofsopbouw
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Wij hebben Hem lief, omdat Hij
ons eerst liefgehad heeft.
1 Johannes 4:19

VO LG MI J!
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Gebed ABC...

RUSLAND

Rusland
Met een oppervlakte van 17,1 miljoen km² is Rusland het grootste land ter
wereld. Wanneer we Antarctica niet meetellen, volgt Canada als tweede met
een oppervlakte van bijna 10 miljoen km². Rusland is een enorm uitgestrekt
land. Als het ochtend wordt in het westen van Rusland, wordt het al weer
avond in Oost-Rusland. Als je door Rusland zou reizen van west naar oost,
passeer je 11 tijdzones!

Tijdschrift voor geloofsopbouw

Gebed ABC...

Economie
Rusland is net als Qatar (zie vorig nummer van Volg Mij!) een
grote producent van aardolie en aardgas. Daarnaast exporteert
Rusland grote hoeveelheden kwalitatief
hoogwaardig ijzer en aluminium. Rusland
is echt het land van de grondstoffen, wat
niet verwonderlijk is gezien de enorme
landoppervlakte, de aanwezige ertsen
en overige natuurlijke energiebronnen.
Daardoor is de Russische economie wel
zeer gevoelig voor stijgende en dalende grondprijzen. Tijdens de coronacrisis
daalde de olieprijs wereldwijd met 53%,
waardoor de Russische economie met
6% is gekrompen.
Bevolking
Rusland is een van de weinige landen waar de bevolking
momenteel met ongeveer 0,2% krimpt.
Het geboortecijfer ligt lager dan het sterftecijfer en er zijn weinig immigranten. In
Rusland wonen meer dan 200 etnische
groeperingen. De Russen zijn met 77%
van de 142 miljoen inwoners de grootste
bevolkingsgroep en de Tartaren volgen
met bijna 4% van de totale bevolking.
Gebedsonderwerpen
Zo’n 1000 jaar geleden gebood prins Vladimir, vorst
van het toenmalige Rusland,
dat Rusland een Christelijk
land moest worden. Alle lagen van de bevolking maken sindsdien deel uit van de
Russisch-orthodoxe kerk, die tot op de
dag van vandaag nauwelijks is veranderd.
Tijdens de periode van het communisme
(1918-1989) was het niet toegestaan om

een Bijbel in huis te hebben. Ook moesten de meeste kerken sluiten. De kerken
die openbleven, stonden onder controle
van de staat. Na 1989 veranderde dit. Het
land werd meer open, maar daardoor
kwamen er ook valse leringen over de
Heere Jezus binnen. Mensen werden misleid omdat ze de Gods Woord niet meer
kenden als gevolg van het Bijbelverbod
tijdens het communisme.
1. Dank God voor de Russen uit het
verleden die ondanks vervolging en
gevangenschap de Heere Jezus bleven volgen.
2. Dank God ook voor de vele
Bijbelvertalingen voor de verschillende etnische groepen in Rusland.
3. Bid dat de jongeren die momenteel
geld, macht en plezier najagen, mogen inzien dat dit alles tijdelijk is en tot
het besef komen dat alleen de Heere
Jezus de leegte kan vullen.
4. De laatste jaren probeert de overheid de kerken in Rusland weer te
controleren. In het bijzonder de
vrije groepen worden goed in de
gaten gehouden. Bid dat de eerder
verworven godsdienstvrijheid in
stand mag worden gehouden.
Erik Schoonenberg
VO LG MI J!
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Bijbel praktisch

DE DAGELIJKSE BIJBELOVERDENKING (3)

De dagelijkse
Bijbeloverdenking (3)
Met deze serie artikelen willen we graag jonge Christenen
motiveren om de Bijbel te lezen. Maar het gaat niet alleen om
het lezen, zoals dit artikel duidelijk zal maken.
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Bijbel praktisch

Vasten is ‘in’. Geestelijk vasten moet ‘out’
zijn. In dit hoofdstuk willen we erover
nadenken waarom we juist 'geestelijk'
niet zouden moeten vasten en zullen
we zien waarom we Gods Woord juist
zouden moeten lezen - en ook graag
zouden willen lezen.
Waarom? (1)
Ditmaal komt de belangrijke vraag
aan de beurt: Waaróm lezen we Gods
Woord eigenlijk? Wat is de motivatie,
de reden ervoor dat het lezen van de
Bijbel zo belangrijk is? Daartoe nu eerst
een Bijbelvers:
‘Welzalig de man die (…) zijn vreugde
vindt in de wet van de HEERE en Zijn
wet dag en nacht overdenkt. Want hij
zal zijn als een boom, geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn
tijd, waarvan het blad niet afvalt; al wat
hij doet, zal goed gelukken’ (Ps. 1:1-3).
In dit vers zijn er meerdere aanwijzingen die mij motiveren om de Bijbel te
lezen:
Het maakt je gelukkig om je met
Gods Woord bezig te houden. Werkelijk! Als je bewust leest en God
vraagt of Hij je vreugde wil schenken,
zul je dat ervaren.
Het gaat niet om het woord van de
één of ander. Het is het Woord van
de almachtige God, Die jou heeft geschapen. Hij is Degene Die jou oneindig liefheeft en omwille van jou Mens
geworden, ja, zelfs gestorven is. Wil
je niet graag lezen wat Hij voor jou
heeft opgeschreven c.q. heeft laten
opschrijven?

Wie de Bijbel leest, kan een evenwichtig leven leiden. Hij wordt niet
door iedere tegenslag omvergeworpen. Hij komt langzamerhand tot
geestelijke rijpheid. Je zúlt moeilijkheden in je leven tegenkomen. Soms
zijn er uitdagingen die je moeilijk de
baas kunt worden. Wie echter Gods
Woord leest, wordt dan niet ‘omvergeblazen’. Hij heeft geleerd op de
Auteur van het eeuwige Woord te
vertrouwen. Hij kent Hem en leeft
met Hem.
Het lezen van de Bijbel verfrist. Je
hebt vast weleens op een hete zomerdag erg veel dorst gehad. Als je
dan water of lekkere frisdrank drinkt,
is dat heerlijk. Het lezen van de Bijbel
is nog veel mooier.
Als Christenen moeten we vrucht
voortbrengen voor God. We willen
dat doen wat Hem de eer geeft. Juist
dat is het resultaat als we Gods
Woord aandachtig lezen. Je kunt
voor de mensen een geloofwaardig
getuigenis afleggen als je de Bijbel
oprecht leest en doet wat daarin
staat. Dan zullen de bladeren van je
belijdenis niet afvallen. Ze zijn krachtig ‘groen’.
Over Jozef wordt tweemaal gezegd
dat alles wat hij deed voorspoedig
verliep (Gen. 39: 2,23). Hij luisterde
naar Gods stem en deed wat God
welgevallig was. Zo is het ook bij jou.
Je wordt daardoor niet de beste van
de klas of directeur van een onderneming. Maar God beleeft vreugde
aan je en zal je in elke situatie waarin
je zit, helpen. Je leert Hem door de
Bijbel kennen. Hij is goed!
VO LG MI J!
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DE DAGELIJKSE BIJBELOVERDENKING (3)

Waarom? (2)
Hier is nog een ander gedeelte uit de
Bijbel: ‘HEERE, Ú hebt geboden om Uw
bevelen ten zeerste in acht te nemen
(…) Waarmee houdt een jongeman
zijn pad zuiver? Als hij dat bewaart
overeenkomstig Uw Woord (…) Ontsluit mijn ogen en laat mij aanschouwen de wonderen van Uw wet (…) Ja,
Uw getuigenissen zijn mijn bron van
blijdschap, zij zijn mijn raadgevers’ (Ps.
119:4,9,18,24).
God gebiedt ons de Bijbel te lezen. Hoe
goed het lezen ook is: het wordt niet aan
ons overgelaten of we willen lezen of
niet. God spreekt met autoriteit en beveelt ons Zijn Woord te openen.
Ik ben er heel zeker van dat je graag
een moreel zuiver leven zou willen leiden. Dat red je alleen als je de Bijbel
leest. De romans en films van deze tijd
brengen bijna altijd morele verontreiniging met zich mee. Maar het lezen
van de Bijbel stelt je de zuiverheid van
God en van een leven met Hem voor.
Dat helpt om zuiver te leven. Zo kun je jezelf be-

waren en kom je niet ten val. Alleen al
het lezen zuivert onze gedachten, gevoelens en gezindheid.
De Bijbel staat vol met wonderen. Je
leert God op een manier kennen zoals
je Hem nergens anders kunt vinden.
Tegelijkertijd lezen we veel over hoe
Hij met ons mensen handelt, wat belangrijk voor Hem is, wat Hij in ons leven allemaal ten goede verandert. De
Bijbel is ook spannend, volkomen in
de wijze van uitdrukken, fascinerend
in de verbanden. Ze is geweldige literatuur, verreweg het beste en grootste
wat er ooit is geschreven. Ze is uniek,
onvergelijkbaar.
Wie met liefde de Bijbel leest, zal daardoor een schat voor zijn leven vinden.
Wie Gods Woord leest, zal er vroeg of
laat echte vreugde aan beleven.
De Bijbel bevat veel aanwijzingen die
je voor je dagelijks leven kunt gebruiken. Als je Gods Woord zo leest, zal
het je verbazen hoe actueel het is. Het
Woord is een onovertroffen raadgever voor je leven.

Ik hoop dat ik je enthousiast heb gemaakt om de Bijbel te lezen. Ook ik
heb dagen waarop ik niet bepaald
met de wens opsta: ik wil beslist
en direct de Bijbel lezen.
Maar ik heb ondertussen
veel dagen waarop ik me
er echt op verheug een
nieuwe schat in Gods
Woord te ontdekken.
Het heeft zin om de Bij‘En verlang vurig, als pasgeboren kinde- bel te lezen.

ren, naar de zuivere melk van het Woord’
(1 Petr. 2:2).
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Habakuk
Hij stond en deed de aarde schudden [Statenvertaling 1977: en mat het land],
Hij keek en liet heidenvolken opspringen. De aloude bergen werden verpletterd,
de eeuwige heuvels hebben zich neergebogen. De eeuwige wegen zijn van Hem.
Habakuk 3:6

Het boek Habakuk (die naam betekent ‘hartstochtelijk omhelsd’) is een
profetisch boek dat voornamelijk
gaat over de intense oefening en
het diepe lijden van een godvrezende Israëliet. Deze profeet denkt na
over de schande en het verval van
zijn eigen volk en over hun gevangenneming door ‘de Chaldeeën (…)
dat grimmige en onstuimige volk’
(1:6). Deze verachtelijke vijand – het
Babylonische Rijk – is het symbool
van de wereld in haar godsdienstige
verdorvenheid en verwarring, dat
wil zeggen: in haar grove misbruik
van de zegeningen van God. Geen
wonder dat een godvrezende ziel
diep geschokt was door Israëls gevangenschap te midden van een
dergelijk kwaad. Heeft niet dezelfde verschrikkelijke vijand vandaag
de dag de belijdende Kerk tot slaaf
gemaakt?

God ‘hartstochtelijker omhelst’. Het
brengt hem tot een diep vertrouwen in Gods soevereine macht en
genade. Hij erkent dat God de aarde
zelf meet en dus ook alles erop: de
volken zal Hij pijnlijk vernederen, de
bergen (hogere autoriteiten) zal Hij
verpletteren, hoewel mensen ze als
eeuwig beschouwen, en de heuvelen (lagere autoriteiten) zullen zich
voor Hem neerbuigen. Als dit waar
is, dan kan de profeet, hoe groot de
nood en ellende ook is waartoe Israël is vervallen, naar waarheid zeggen: ‘ik zal dan toch in de HEERE van
vreugde opspringen, mij verheugen
in de God van mijn heil’ (3:18).

Toch zorgt juist dit lijden ervoor
dat de profeet de beloften van

Leslie M. Grant

Dit boek biedt kostbare hulp aan
hen die, te midden van kwaad en
moeilijke omstandigheden, verdriet
hebben voor het aangezicht van
God.
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24

Bijbel praktisch

TROUW IN HET DAGELIJKS WERK

Trouw in het dagelijks werk
M

ozes: Hij weidde de schaapskudde van zijn schoonvader. Hij had
dat al veertig jaar lang gedaan. Maar hij
bleef deze dienst nederig doen. God
verscheen aan hem in een brandende
doornstruik en zond hem naar Zijn geplaagde volk Israël, om het te bevrijden. Exodus 3.

G

ideon: Hij dorste graan in een
wijnpers, omdat de Midianieten het hele land overheersten en het
voedsel wegnamen. Toen kwam de Engel van de Heere naar hem toe. Die gaf
hem de taak om zijn volk te redden van
deze vreselijke vijand. Richteren 6.

schip. Kort daarna werd Petrus geroepen als visser van mensen en liet hij alles
achter. Lukas 5.
We moeten ons op dit punt afvragen:
Verrichten wij trouw en standvastig
onze misschien enigszins saaie taak (zoals Mozes)? Zijn wij er goed in, ook al
zijn de werkomstandigheden niet optimaal (zoals Gideon)? Zijn wij hardwerkend en aanhoudend (zoals Elisa)?
Blijven wij werken, ook al zijn er tegenslagen (zoals Petrus)?

E

lisa: Toen de profeet Elia naar Elisa
toe ging en hem symbolisch de profetenmantel toewierp, was Elisa bezig
het veld te ploegen met twaalf span
runderen, dat wil zeggen, hij had al elf
span gebruikt. Hij had, om zo te zeggen, de energie van vierentwintig stuks
vee.1 Koningen 19.

P

etrus: Hij viste de hele nacht zonder
een vis te vangen. Toen hij vervolgens de netten ging uitspoelen, kwam
de Meester voorbij en stapte op zijn

Tijdschrift voor geloofsopbouw

Trouw ons dagelijks werk doen staat
dichter bij het dienen van de Heere
dan wij vaak denken!
Gerrid Setzer

Huwelijk en gezin

Echtgenoot –
echtgenote
De echtgenoot was in de eerste plaats
degene die om de hand van een vrouw
gevraagd heeft, die zich met haar verloofd heeft en die tenslotte met haar
getrouwd is. Van de twee was hij het
die het initiatief nam voor de eerste
stap. Hij nam deze verantwoordelijkheid – voor God en voor de vrouw die
hij wilde hebben.
Iedere gelovige die een beetje nadenkt, zal beslist beamen dat deze beslissing, die een heel leven verandert,
zonder meer voor God gebracht moet
worden. Hij heeft natuurlijk ook met
zijn ouders gesproken en hun om raad
gevraagd. Maar alleen bij God kon hij
al zijn gedachten, wensen en misschien
ook bezwaren neerleggen.
God heeft hem gehoord en zijn gedachten en gevoelens gestuurd en hem
ten slotte een duidelijke overtuiging
geschonken. Simpelweg gezegd: God
heeft zijn vertrouwen beloond en hem
geantwoord, hem verhoord. Daar heeft
hij misschien lang op moeten wachten,
maar het is wel beloond.

vrouw heeft met wie hij wil trouwen.
Toen hij om haar hand vroeg, betrok hij
haar in zijn wens om met haar zijn leven
te delen. Ook zij moet immers God nu
om helderheid vragen voor een weg
met hem die haar echtgenoot wilde
worden.
Nu is hij getrouwd, is echtgenoot en
daarmee niet meer alleen. Hij vormt
nu met zijn vrouw een ‘eenheid’, die
Gods Woord beschrijft als: ‘Daarom zal
een man zijn vader en moeder verlaten
en zich aan zijn vrouw hechten, en die
twee zullen tot één vlees zijn’ (Ef. 5:31;
zie ook Gen. 2:24). En nu draagt hij verantwoordelijkheid voor het gemeenschappelijk leven. Naar Gods wil is hij
het ‘hoofd’ (Ef. 5:23). Zijn verantwoordelijkheid is groter geworden, want

D

e echtgenoot naar Gods plan
heeft zijn vrouw lief
Hij heeft daarbij ook de verantwoordelijkheid gevoeld die hij voor de
VO LG MI J!
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Huwelijk en gezin

ECHTGENOOT – ECHTGENOTE

wat en hoe hij vanaf nu beslist, gaat ook
zijn vrouw aan. Dat zal hij bedenken,
omdat hij immers zijn vrouw liefheeft.
Deze liefde voor zijn vrouw is zelfs een
opdracht van de Heere aan hem: ‘Mannen, heb uw eigen vrouw lief, zoals ook
Christus de Gemeente liefgehad heeft
(…) Zo moeten de mannen hun eigen
vrouwen liefhebben als hun eigen lichamen’ (Ef. 5:25, 28).
Uit liefde voor haar zal hij zijn best
doen om te zien wat haar blij maakt,
wat ze nodig heeft, wat ze moeilijk
vindt, waar ze hulp nodig heeft – uiterlijk en innerlijk. In 1 Petrus 3:7 worden
de mannen opgeroepen met begrip
met hun vrouwen samen te wonen en:
'geef de vrouw, als de zwakkere, haar
eer; u bent immers ook mede-erfgenamen met haar van de genade van het
leven; opdat uw gebeden niet verhinderd worden’.
Uit dit vers vloeien een aantal gevolgen
voor hem voort:
bij zijn vrouw wonen – bij haar heeft
hij zijn thuis, met haar mag hij samenleven. Hij zal steeds weer naar
haar toe trekken;
met begrip – hierin ligt de verwachting dat hij met begrip voor haar
persoonlijk welzijn en vooral met
inzicht in de uitspraken van het
Woord van God over het samenleven in het huwelijk voor haar zorgt.
Zo zal hij ook voor haar bidden;
bij een zwakker vat – fysiek is ze minder sterk. Dat moet hij weten en er
Tijdschrift voor geloofsopbouw

rekening mee houden. Hij weet echter ook dat ze liefhebbende toewijding nodig heeft en dat ze door hardheid sneller gekwetst kan worden;
de echtgenoot zal door het handelen van de Heere Jezus Christus tegenover Zijn gemeente leren dit
liefdevol toe te passen;
Van Hem mag en moet hij leren zijn
vrouw te voeden en te koesteren
(Ef. 5:29);
haar eer geven – dat sluit harde eisen stellen en op zijn rechten staan
uit. Het betekent dat hij haar voorkeuren en goede kanten erkent en
waardeert en dat hij dankbaar voor
haar is, in het bijzonder wat het innerlijke, geestelijke terrein van het
geloofsleven betreft, want
de woorden ‘u bent immers ook
mede-erfgenamen met haar van de
genade van het leven’ maken duidelijk dat de echtgenoten een gezamenlijk geestelijk deel hebben. Zo
mag de echtgenoot met zijn vrouw
vreugde beleven aan de vele geestelijke zegeningen en daar samen
met haar naar blijven zoeken.

Huwelijk en gezin

‘opdat uw gebeden niet verhinderd
worden’ – innige gemeenschap in geestelijke dingen wordt vooral uitgedrukt
door gezamenlijke gebeden. Maar helaas kunnen er in een huwelijk dingen
zijn die een belemmering vormen voor
gezamenlijk gebed. Onenigheden, misstappen, niet opgeruimde aantijgingen,
egoïstisch vasthouden aan je mening –
dat alles veroorzaakt onvrede, strijd en
verdeeldheid als daar niet zo snel mogelijk berouw en vergeving op volgen.
Daarvoor moeten beiden – ieder persoonlijk – op de knieën en voor de
Heere en voor elkaar het falen belijden,
en om kracht bidden óm te belijden en
te vergeven. Want met kwaad in het
hart dat niet veroordeeld is, zou samen
bidden in afhankelijkheid en geloof
huichelen worden. De harten blijven
eenzaam, verhard en ongelukkig.
Zo'n huwelijk bedroeft God. Het eert
Hem niet Die het huwelijk gegeven
heeft om de mens gelukkig te maken.

D

e echtgenote is naar Gods wil
ondergeschikt aan haar man
Ja, God gaf de mens een vrouw,
omdat Hij voor hem ‘een hulp’ wilde
maken ‘tegenover hem’ (Gen. 2:18).
De echtgenote mag en moet een hulp
zijn voor haar man, dat heeft ze met
haar jawoord tegenover haar man bevestigd.

Dat drukt Gods Woord zo uit: ‘Vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig, zoals aan de Heere, want de man is
hoofd van de vrouw, zoals ook Christus
Hoofd van de Gemeente is’ (Ef. 5:2223).
Onderdanig zijn betekent dat ze zich
schikt onder haar man zoals onder de
Heere. Dat siert haar, omdat ze daarin
haar Heere wil behagen. Het betekent
echter niet dat ze eenvoudigweg de
geboden van haar man accepteert en
zo aan zijn wensen moet voldoen. Dat
zal een man met inzicht, ook nooit verwachten! Ze neemt een bepaalde houding aan, dat wil zeggen: ze geeft haar
man de juiste plaats, als degene die
haar leidt en die zij helpt bij zijn taken.
Ze wil niet zelf leiden, niet eigenmachtig handelen. Als er toch initiatief moet
worden genomen. zal ze hem haar
overwegingen vertellen, zodat ze tot
een eensluidend besluit kunnen komen. Heeft de echtgenoot taken in
verband met Gods volk, dan zal ze hem
ondersteunen door gebed, geestelijke
gesprekken of eenvoudig doordat ze
hem andere taken uit handen neemt.

Daarmee zag ze af van een onafhankelijk leven, zoals ze dat daarvoor misschien had. En ze stelde zich bewust
onder het gezag van haar man.
VO LG MI J!
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Huwelijk en gezin

ECHTGENOOT – ECHTGENOTE

Wanneer ze zo haar leven met haar man
verbonden heeft en zo de leiding aan
hem overlaat, dan toont ze de overgave die God met Zijn woorden uitdrukt
tegenover Eva: ‘Naar uw man zal uw
begeerte uitgaan’ (Gen. 3:16). Het zijn
liefde voor en toewijding aan haar man
die voor haar – afgezien van de Heere
– de eerste plaats hebben. En als er kinderen komen, blijft de volgorde in haar
hart toch dezelfde.

De echtgenote zal zich daarom ook in
de realiteit van het dagelijks leven naar
Gods wil richten. Deze weg is voor haar
en haar man de grootste zegen. Zich
schikken onder haar man is namelijk
de haar door God gegeven positie; ze
is daarom niet ‘minder waard’. Integendeel, voor God is deze houding van de
hoogste waarde. Dit werd het meest
duidelijk toen de Heere Jezus zich ondergeschikt maakte als mens.

Titus 2:4 spreekt over wat jonge vrouwen horen te doen: ‘(...) hun man lief te
hebben, hun kinderen lief te hebben,
bezonnen te zijn en kuis, te zorgen
voor hun huishouden, goed te zijn, hun
eigen mannen onderdanig te zijn, opdat het Woord van God niet gelasterd
wordt’. Dat is geen tijdelijke volgorde,
maar één die een blijvende prioriteit
heeft.

Nog een laatste gedachte: de echtgenote is de man als ‘hulp’ gegeven, maar
ze heeft vanzelfsprekend ook haar eigen verantwoordelijkheden en haar
eigen leven, vooral in geestelijk opzicht.

G

ods gedachten over een gelukkig huwelijk
Om ons heen denkt men vaak
totaal anders. Daar is het huwelijk niet
meer heilig, daar is scheiding bijna aan
de orde van de dag.
De vrouwen zijn geëmancipeerd, alleen
maar huisvrouw zijn wordt vaak spottend gezien als achterlijk en dom. Maar
naar Gods wil is er een heel andere
waardering, namelijk zoals hierboven
beschreven.
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Ook zij heeft ‘stille tijd’ nodig om Gods
Woord te lezen en om te bidden. Ook
zij mag en moet de geestelijke zegeningen voor de Christen kennen en
ervaren. Hoe zou ze anders de juiste
weg weten te gaan en haar man tot
hulp kunnen zijn? De stelling dat voor
de vrouw het kookboek belangrijker
zou zijn dan de Bijbel, is heel dwaas. En
ook: mijn man is er voor het lezen in de
Bijbel en voor het bidden, en ik ben er
voor de huishouding, is slechts de halve
waarheid, maar helaas hier en daar wel
de praktijk. God wil beide echtgenoten
geluk en voldoening schenken, ieder
op zijn plaats én samen, om de goede
Heere daardoor te danken en te eren.
Rainer Brockhaus

Bijbelstudie

Het Markusevangelie
– Een Bijbelstudie voor jonge
Bijbellezers

In dit nummer zullen we samen over hoofdstuk 1 van het Markusevangelie
nadenken. Lees nu eerst voor jezelf dit hoofdstuk in je Bijbel.
Indeling
- Johannes de Doper bereidt de weg des Heeren (Mark. 1:1-8)
- De doop van de Heere (Mark. 1:9-11)
- De verzoeking in de woestijn (Mark. 1:12-13)
- De dienst van de Heere in Galilea (Mark. 1:14-20)
- De onreine geest in Kapernaüm in de synagoge (Mark. 1:21-28)
- De schoonmoeder van Petrus en andere genezingen (Mark. 1:29-34)
- De Heere predikt in Galilea (Mark. 1:35-39)
- De genezing van een melaatse (Mark. 1:40-45)

I

nhoud
(Een korte samenvatting van de wezenlijke inhoud)
Het evangelie dat de Heere Jezus als Dienstknecht en Profeet toont, begint, om zo
te zeggen, ‘midden in het gebeuren’. Zonder een lange inleiding wordt gelijk de bediening van de Heere beschreven. Maar het wordt al vanaf het begin duidelijk Wie deze
Dienaar is: de Zoon van God. Hiervan getuigen (door woorden en optreden): Markus
(vs. 1), de profeten van het Oude Testament (vs. 2), Johannes de Doper (vs. 7; de Vader
vanuit de Hemel vs. 11), de engelen (vs. 13).
Als de Heere met Zijn bediening begint, stelt Hij anderen aan als medewerkers (discipelen, zie vs. 16-20). De Heere Jezus predikt het Evangelie (vs. 14), Hij onderwijst de
mensen met moreel gezag (vs. 21-22), Hij ontmoet de tegenstand van de vijand (vs.
23-28) en Hij geneest veel mensen (vs. 29-45).
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HET MARKUSEVANGELIE

Bijbelstudie

30

Vragen bij de tekst
(Om na te denken over wat je hebt gelezen. De antwoorden staan in het volgende
nummer.)
•
•
•

Welke feiten worden over de verzoeking van de Heere in de woestijn in dit korte verslag (twee verzen) genoemd?
Welke verschillen vallen je op tussen de roeping van Simon en Andreas en die van
Johannes en Jakobus (vs. 16-20)?
Hoe reageerden de mensen op het onderricht en het handelen van de Heere (vs.
21-22, 27-28)?

W

oordstudie: meteen
(In dit gedeelte nemen we een bepaalde uitdrukking wat
gedetailleerder onder de loep.)

Dit kleine woord is kenmerkend voor Markus. Daarmee beschrijft hij bijvoorbeeld de
onvermoeibaarheid waarmee de Heere Jezus bezig was:
• En meteen dreef de Geest Hem uit, de woestijn in (vs. 12).
• En meteen riep Hij hen (vs. 20).
• En zij kwamen in Kapernaüm; en op de sabbat ging Hij meteen naar de synagoge
en gaf Hij onderwijs (vs. 21).
Maar ook een paar andere dingen gebeuren in dit hoofdstuk ‘meteen’:
• Simon en Andreas volgen de Heere meteen (vs. 18). – Hoelang heb jij nodig om aan
een oproep van de Heere gehoor te geven?
• Ook de vijand is meteen actief (vs. 23). – Daar moet je ook in jouw leven rekening
mee houden.
• De discipelen spraken meteen met de Heere over hun nood (vs. 30). – Hoelang
wachten wij vaak en proberen we het in eigen kracht! Meteen bidden is een betere
oplossing.
• De genezingen van de Heere Jezus gebeuren ook meteen (vs. 31, 42). – Ook
vandaag wil de Heere ieder die met zijn schuld tot Hem komt meteen redden.
Opdracht
(De opdrachten zullen je zo nu en dan bij de studie van het Markusevangelie
helpen. Het gaat er bijvoorbeeld om dat je bepaalde lijsten maakt die je aan de
hand van de komende nummers verder aanvult. Leg dus een notitieboekje klaar.
Je kunt zulke lijsten overigens ook heel goed met de to-dolijst-app ‘Microsoft To
Do’ of ‘Remember the Milk’ aanmaken. Vermoedelijk is de kans groter dat je je
smartphone bij je hebt dan een notitieboekje :))
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Bijbelstudie

Lijst 1:
De Heere ontmoet de demonen
(Maak een lijst van de gebeurtenissen waarbij de Heere met demonen te maken
heeft. Dat is in het Markusevangelie vaker het geval dan in de andere evangeliën.)

Lijst 2:
De Heere geneest
(Maak een lijst van de genezingen door de Heere waar Markus verslag van doet.)

O

verdenking
(Een vers of gedeelte van het hoofdstuk moet ons in het bijzonder
aanspreken, uitdagen, bemoedigen, bezig houden …)

'En ‘s morgens vroeg, nog diep in de nacht, stond Hij op, ging naar buiten en begaf Zich naar een eenzame plaats, en bad daar' (vs. 35).
Als de volkomen dienstknecht wist de Heere dat Hij dagelijks tijd alleen met God
nodig had om voor de taken van de dag toegerust te zijn. De profeet Jesaja had
dat eerder al gezegd: ‘De Heere HEERE gaf Mij een tong van een die onderwijs
ontving, zodat Ik weet met de vermoeide een woord op de juiste tijd te spreken.
Hij wekt Mij elke morgen, Hij wekt Mij het oor, zodat Ik hoor als zij die onderwijs
ontvangen. De Heere HEERE heeft Mij het oor geopend, en zelf ben Ik niet ongehoorzaam, Ik wijk niet terug’ ( Jes. 50:4-5).
•
•

Voor deze dagelijkse tijd wilde de Heere alleen zijn. Daarom stond Hij vroeg
op en ging naar buiten.
Ook moest er geen afleiding zijn, maar volledige aandacht op het gesprek
met Zijn God en Vader. Daarom ging hij naar een ‘eenzame plaats’. Daar was
niets wat Hem kon afleiden.

Wat kun je doen om voor stilte en aandacht tijdens je ‘tijd met God’ te zorgen?
Michael Vogelsang
De volgende keer zullen we verdergaan bij Markus 2.
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De wet uit Uw mond is mij
beter dan duizenden stukken
goud of zilver.
Psalm 119:72

De waarde van de Bijbel
Als u ‘s morgens broodjes koopt en aan de verkoopster over de toonbank een
500 eurobiljet overhandigt, zal ze dat waarschijnlijk niet aan willen nemen.
Waarom niet?
Uit angst dat het biljet vals is? Dat zou ze aan de hand van de verschillende veiligheidskenmerken snel kunnen controleren. – Of omdat het geldbedrag niet genoeg zou zijn; het biljet dus niet waardevol genoeg is? – Nee, de verkoopster kan
gewoonweg niet genoeg wisselgeld teruggeven, in ieder geval niet in de vroege
morgenuren.
Met de Bijbel is dat net zo. Men weet met de verreikende en geweldige uitspraken van het Woord van God vaak niets te beginnen. Als de Bijbel nou net zo zou
zijn als een bouquetromannetje, dan zou men hem lezen. Maar omdat de Heilige
Schrift informatie geeft over het Wezen van God, over de schepping van het
heelal en zelfs over de voor ons liggende eeuwigheid, wordt het voor velen kennelijk te veel van het goede. Ze voelen zich overvraagd en leggen de Bijbel naast
zich neer, omdat de boodschap over dingen gaat die ver boven hun belangstelling uit gaan.
Maar er is ook een opvallend verschil tussen de Bijbel en het 500 eurobiljet. Als ik
namelijk tegen de verkoopster zeg dat ze al het wisselgeld gewoon kan houden,
zal ze het biljet heel graag aannemen. Zo’n cadeau zou niemand zich laten ontgaan.
Het Woord van God is, zoals ons psalmvers toont, altijd al een waardevol geschenk geweest, van oneindig grotere waarde dan elke materiële rijkdom. En wie
zich in het geloof bezighoudt met de boodschap van de Bijbel, wordt nooit overvraagd, maar rijk bedeeld.
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