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Groet

Beste jonge mensen,
Zoals het er nu naar uitziet (ik schrijf dit in februari), zullen de komende
tijd de meeste coronamaatregelen gaan verdwijnen. Ik kan me goed voorstellen dat jullie mogelijk lastige periodes achter de rug hebben omdat
je in quarantaine moest en/of wekenlang online de lessen moest volgen
of misschien zelf wel ziek bent geweest…! Wat zou het fijn zijn om deze
periode achter ons te laten! Tegelijkertijd hoop ik dat je ook gemerkt hebt
dat zo’n periode inzicht kan geven in hoe ons leven was en of sommige
dingen niet anders hadden gemoeten. Als je buiten de deur niet zoveel
mogelijkheden hebt en aangewezen bent op jezelf, ga je bepaalde zaken
(zoals de natuur of je eigen creativiteit) meer waardering geven. Daarnaast
kom je erachter wat daadwerkelijk belangrijk is en wat de echte invulling
is van je leven! Kijk maar naar Hanne (zie bladzijde 22)! Personen zoals zij
zien we tegenwoordig steeds minder vaak, maar ze zijn een groot lichtend
voorbeeld voor ons.
Maar… hebben jullie de inhoudsopgave hiernaast al goed bekeken? Veel
verschillende artikelen, maar ook veel verschillende categorieën, met
andere woorden: voor ieder wat wils! Of het nu een rebus is, een Bijbelstudie-artikel of de prangende vraag over werken op zondag (is dat niet
iets dat in de wereld om ons heen tegenwoordig steeds vaker normaal gevonden wordt?)… Neem de tijd om de diverse artikelen met aandacht te
lezen en te herlezen. Er staan veel nuttige en leerzame lessen in deze uitgave. Ik hoop dat je deze uitgave graag leest en er zegen van mag ervaren!
Hartelijke groet,
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Bijbel praktisch

DRIE GEBEDSPRINCIPES

Drie gebedsprincipes die
je leven zullen veranderen!
1. Maak van bidden een gewoonte
De discipline van een regelmatige tijd
voor gebed die voor niets mag wijken.
Het is moeilijk om goede gewoonten te
vormen, maar zodra ze zijn gevormd,
zijn ze moeilijk te doorbreken. Soms
heb je misschien het gevoel alleen maar
plichtmatig te bidden. Maar dat is niet
erg – ga door en houd vol.

bij God schoon (Kol. 2:14). Laat de zon
niet ondergaan over je zonde. Communicatie is de sleutel tot het leven in onze
menselijke relaties, hoeveel te meer
dan waar het God betreft.

2. Spreek tot God.
Vertel Hem alles. Hij is een werkelijke
Persoon. Belijd – houd je schuldbrief

Brian Reynolds

3. Bid altijd
Niet alleen op vastgestelde tijden, maar
bid altijd. Wees als Nehemia (Neh. 2:4-5).

Bid zonder ophouden.
1 Thessalonicenzen 5:17
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Gedicht

Psalm 23 in eigen woorden
De Heere is mijn Herder.

Hij helpt mij altijd verder.

Ik kan bij Hem rusten in groene weiden.
Langs frisse wateren zal Hij mij leiden.
In een donker dal vol gevaar

staat mijn Herder voor mij klaar.

Als ik word aangevallen door een vijand,
ben ik veilig aan mijn Herders hand.

Corné
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Jezus Christus

MIJN GOD, MIJN GOD, WAAROM HEBT U

Mijn God, Mijn God,
waarom hebt U mij
verlaten?
Psalm 22

Tijdschrift voor geloofsopbouw

Jezus Christus

De Heere Jezus Christus heeft aan het
kruis door de mensen geleden. Ze waren gewelddadig en gevoelloos: honden omgaven hem, stieren van Basan
omringden Hem. De mate van dit lijden
gaat elke beschrijving te boven.
Christus ondervond dat wat de mensen
Hem aandeden des te meer omdat het
volstrekt onrechtvaardig was. Hij leed
om Gods wil en leed smaad voor de
Naam van Zijn God. Daarin was Hij niet
de enige. Vele gelovigen voor Hem hadden ook al in zekere mate om ’s Heeren
wil geleden door de mensen. Hij ging
weliswaar op deze weg van het lijden als
'Leidsman en Voleinder van het geloof'
voorop, maar sommige anderen hadden
door de genade ook al enkele stappen
op deze weg gezet. Daarbij hebben zij

op God vertrouwd en werden bewaard;
God had hen nooit verlaten, nooit losgelaten. Zij bewaarden deze beloften in
hun harten en wisten: Hij zal geen woord
onvervuld laten! ( Joz. 21:45)
Maar in Psalm 22 zien we een heel
ander soort lijden – een lijden dat de
grondslag vormde voor de rechtvaardige vervulling van alle goddelijke beloften. We zien hier iets nieuws, iets wat
ongeëvenaard is en zowel in het verleden als in de toekomst niet werd resp.
wordt herhaald. Iets unieks: de Rechtvaardige werd door God verlaten! Dit
kan onmogelijk voor de tweede keer
gebeuren, want dan zou het zijn karakter verliezen. De herhaling zou het getuigenis van de eerste keer ontkennen
of teniet doen.

VO LG MI J!
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Jezus Christus

MIJN GOD, MIJN GOD, WAAROM HEBT U

God werd namelijk volkomen verheerlijkt in dat wat Christus aan het
kruis doorstond met betrekking tot
het kwaad. Wanneer het herhaald zou
moeten worden, dan zou God niet verheerlijkt zijn in dat werk. Maar het is
eens en voorgoed volbracht, volkomen
en voor altijd. Gods wezen, alles wat
God is, werd aan het kruis voor de hele
schepping getoond en bevestigd. Hoe
zou dat ooit herhaald kunnen worden?

In de uitroep ‘Mijn God, Mijn God,
waarom hebt U mij verlaten?’ kwamen zowel die verlatenheid alsook de
gevoelens van de Heere Jezus tot uitdrukking. De diepte van wat zich heeft
afgespeeld, kan geen mensenhart ooit
doorgronden. Ons wordt het feit voorgehouden dat Christus door God verlaten werd, maar dat gebeurde op de
manier zoals het door Hem gevoeld
werd.

Ik zeg nog eens: wanneer er een herhaling zou moeten plaatsvinden, dan zou
God dus in het eerste geval niet verheerlijkt zijn, en in het tweede kon Hij
het dan evenmin worden.

Hier zien we de Rechtvaardige voor
ons, Die zich bewust was van Zijn gerechtigheid en Zichzelf geheel ondergeschikt maakte. Hij voelde Zijn onmacht in Zijn positie, maar had ook het
bewustzijn van de definitieve en onveranderlijke volmaaktheid van God. Hij is
rechtvaardig, daarom kon Hij zeggen:

Maar het is gebeurd: God is
volkomen en voor eeuwig
verheerlijkt!
Om volledig rechtvaardigheid en genade te kunnen openbaren, was het
noodzakelijk dat alles wat God tegen
het kwaad heeft, duidelijk tot uitdrukking kwam en betuigd werd. Tegen
wie? Wie zou dat hebben kunnen verdragen? De zondaar? Voor hem had
dat het eeuwige verderf betekend
en tegelijk zou de liefde en alles wat
God is, dan nooit geopenbaard worden. Maar de Heere Jezus gaf Zichzelf daarvoor. Hij Die alleen in staat
was het te verdragen, nam de plaats
van zondige mensen in. Hij onderging
in Zijn ziel alles wat God tegen het
kwaad heeft. Wat een verschrikkelijk
ogenblik! Dat alleen laat ons in enige
mate begrijpen wat gerechtigheid en
oordeel is.
Tijdschrift voor geloofsopbouw

‘Waarom hebt U mij verlaten? … Maar U bent heilig’
(Ps. 22:1-4).
Wij treffen hier niet het geringste spoor
van twijfel aan over Gods wil met Zijn
wegen. Maar we zien een zuivere en
volmaakte toestand, die (wát er ook
komen mag) Gods volmaaktheid voor
ogen houdt. De enige Rechtvaardige, Die God in alles verheerlijkt heeft,
vormt hier de enige uitzondering op
alle wegen van de rechtvaardige genade van God met de rechtvaardigen: Hij
was verlaten! Hij riep en vond géén verhoring. Hij was een worm en geen man.
Maar dat kon niet voor altijd zo blijven,
net zomin als dat de dood Hem kon
vasthouden. Want Hij had God volko-

Jezus Christus

men verheerlijkt. Hij volhardde tot het
uiterste einde van de beproeving, tot
Gods tijd gekomen was. De Heere, Die
altijd en in alles Gods vreugde en blijdschap was, kon niet verhoord worden
voordat alles volbracht was.
Toch trok Hij door dit lijden op een
nog veel heerlijkere manier het welgevallen van God naar Zich toe, meer dan
de volkomenheid van Zijn leven het
kon doen. In de gerechtigheid tijdens
Zijn leven had Hij God met het oog op
het goede verheerlijkt: Hij was in Zijn
gehoorzaamheid als Mens volmaakt
geweest en had de Vader volkomen
geopenbaard – wat het Hem ook kostte. De bespottingen van hen die God
smaadden, waren over Hem gekomen.
Nu echter verheerlijkte Hij God met
het oog op het kwaad: Hij was tot zonde gemaakt. En dat is, zoals we gezien
hebben, uniek. Daarom zegt Hij ook:

‘Daarom heeft de Vader Mij
lief, omdat Ik Mijn leven geef
om het opnieuw te nemen’
( Joh. 10:17).
In de drie uur van duisternis aan het
kruis stond Hij voor Gods aangezicht
op de plaats van de zonde. Hij werd tot
zonde gemaakt, terwijl Hij het tegendeel van de zonde was. Hij openbaarde
namelijk een volmaakte gehoorzaamheid in een volledige overgave aan
God, zodat Gods gerechtigheid daarin
een reden voor Zijn liefde vond en toch
Zijn rechtvaardigheid tot uitdrukking
moest brengen – de reden waarom Hij
Hem verliet. Dat werd het fundament
voor eeuwige gerechtigheid en eeuwige zegen. Daar werd God volkomen
verheerlijkt en werd de grondslag voor
de vervulling van al Zijn heerlijke raadsbesluiten gelegd.
J.N. Darby
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Jezus Christus

IK VIND GEEN SCHULD IN HEM

Tijdschrift voor geloofsopbouw

Puzzel

'Los de rebus op.'
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HET MARKUSEVANGELIE

Het Markusevangelie –
Een Bijbelstudie voor
		
jonge Bijbellezers

Voordat we hoofdstuk 2 van Markus gaan bestuderen, is het goed om eerst
voor jezelf dit gedeelte in je Bijbel te lezen.
Indeling
(Een eerste overzicht)
- De genezing van een verlamde in Kapernaüm (Mark. 2:1-12)
- De roeping van de tollenaar Levi (Mark. 2:13-17)
- De vraag naar het vasten (Mark. 2:18-22)
- Het (terugkerende) ‘probleem’ van de sabbat (Mark. 2:23-28)

I

nhoud
(Een korte samenvatting van de wezenlijke inhoud)

In dit hoofdstuk geneest de Heere een verlamde die op een buitengewone
manier bij Hem wordt gebracht. Daarbij lost de Heere ook de veel dieperliggende nood van de zondeschuld op door de verlamde de zonden te vergeven. De
Farizeeën en schriftgeleerden zochten steeds naar een mogelijke aanklacht tegen
de Heere. Bij de genezing van de verlamde verwijten ze de Heere lastering, omdat Hij de man zijn zonden vergeeft (vs. 1-12). Vervolgens discussiëren ze erover
waarom de discipelen niet vasten (vs. 18-22) en of ze op de sabbat aren mogen
plukken (vs. 23-28). Dit maakt duidelijk: ze erkennen niet (of willen niet erkennen) Wie de Heere Jezus werkelijk is. Tegen deze donkere achtergrond schijnt
het voorbeeld van de tollenaar Levi des te helderder (vs. 13-17).
Vragen bij de tekst
(Om na te denken over wat je hebt gelezen. De antwoorden staan in het volgende nummer.)
•
•

Wat doet de Heere als veel mensen zich om Hem heen verzamelen?
Wat is er zo indrukwekkend aan het gedrag van de vrienden van de verlamde?

Tijdschrift voor geloofsopbouw
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•
•
•

Waardoor is (behalve het feit dat de Heere Jezus zonden vergeeft) extra duidelijk dat Hij Gods Zoon is (vers 6-8)?
Wat bedoelt de Heere met de uitspraak in vers 17?
Welk beeld gebruikt de Heere om te laten zien waarom Zijn discipelen niet
vastten?

W

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

De Romeinen inden de belastingen in de provincies niet allemaal zelf, maar
gaven zogenaamde tolpachters (publicani – daarom heten tollenaars in de
Engelse Bijbel publicans) opdracht daartoe. Deze waren veracht onder het volk
en werden in één adem met de zondaren, vermoedelijk immoreel levende
mensen, genoemd. Ze werkten samen met de gehate Romeinse bezettingsmacht
en verrijkten zich bovendien door extra heffingen. Weten wij dit laatste alleen
uit wereldse, historische bronnen? Nee, dit feit is ook uit de Bijbel te halen. Toen
de tollenaars tot Johannes de Doper kwamen, vermaande hij ze in dit opzicht: ‘Er
kwamen ook tollenaars om gedoopt te worden en zij zeiden tegen hem: Meester,
wat moeten wij doen? Hij zei tegen hen: Eis niet meer dan wat u voorgeschreven is’
(Luk. 3:12-13). En Zacheüs beleed de Heere eveneens deze overtreding (Luk. 19:8).
In de gemeenschap stonden de Farizeeën en schriftgeleerden helemaal
bovenaan, en de tollenaars met de publiekelijke zondaars helemaal onderaan. In
het Koninkrijk van God was het precies andersom: ‘Jezus zei tegen hen: Voorwaar,
Ik zeg u dat de tollenaars en de hoeren u voorgaan in het Koninkrijk van God’
(Matth. 21:31).
Opdracht
1. Kijk eens of je je lijsten uit hoofdstuk 1 moet aanvullen.
2. We gaan nu nog een lijst maken, nummer 3.
Lijst 3:
De Farizeeën bekritiseren de Heere bij elke gelegenheid
De Farizeeën nemen aanstoot --------------------------------------------------,
De Farizeeën nemen aanstoot --------------------------------------------------,
De Farizeeën stellen de vraag ---------------------------------------------------,
De Farizeeën bekritiseren

---------------------------------------------------,
VO LG MI J!
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Bijbelstudie

HET MARKUSEVANGELIE

O

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

En toen Jezus hun geloof zag, zei Hij tegen de verlamde: Zoon, uw zonden zijn u
vergeven (Mark. 2:5).
Het is opvallend dat hier van ‘hun geloof’ (meervoud) sprake is. Dat heeft
betrekking op …
… aan de ene kant het geloof van de verlamde. Want zonder persoonlijk geloof
kan niemand vergeving van zonden krijgen.
… aan de andere kant ook op het geloof van de vrienden. Ze geloofden dat de
Heere Jezus hun vriend kon helpen. Ze hadden een geloof dat alle hindernissen
overwon. Ook dit geloof werd niet beschaamd. De Heere bevestigde dat geloof.
Met dit voorbeeld zouden allen moeten erkennen dat ‘de Zoon des mensen
macht heeft op de aarde zonden te vergeven’. Hoezo ‘op de aarde’? Misschien
kunnen wij daarbij aan twee dingen denken:
Alleen tijdens zijn leven op aarde kan de mens door God vergeving van zonden
ontvangen. Als je die hier niet ontvangt, dan zal je die in de eeuwigheid ook niet
krijgen.
Tot nu toe was er maar ÉÉN Die zonden kon vergeven: God in de hemel. Maar nu
was er ÉÉN – de Zoon des mensen – op aarde Die zonden kon vergeven.
Michael Vogelsang
Antwoorden bij hoofdstuk 1
Vragen over de tekst
1 a) Hij was 40 dagen in de woestijn.
b) Hij werd door de satan verzocht.
c) Hij was onder wilde dieren.
d) De engelen dienden Hem.
2 a) Simon en Andreas wierpen het
net uit in de zee; Johannes en Jakobus
repareerden de netten.
b) Simon en Andreas verlieten de
netten; Johannes en Jakobus lieten de
vader met de dagloners achter.
3 a) Ze stonden versteld van de macht
van Zijn woorden en dat de demonen
Hem gehoorzaamden.

Lijst 1: de Heere ontmoet de demonen.
- Een mens met een onreine geest in de
synagoge (Mark. 1:23-28).
- De Heere Jezus dreef veel demonen uit
en liet niet toe dat ze zouden spreken
(Mark. 1:34).
Lijst 2: de Heere geneest.
- Schoonmoeder van Petrus
(Mark. 1:29-31).
- Hij genas er velen die er door allerlei
ziekten slecht aan toe waren
(Mark. 1:34).
- De genezing van de melaatse
(Mark. 1:40-45).

De volgende keer zullen we verdergaan bij Markus 3.
Tijdschrift voor geloofsopbouw

Q&A

?

Werken op

zondag(ochtend)?

Vraag: Wat moet ik doen als mijn werkgever wil dat ik op zondag(ochtend)
werk?

!

Antwoord:
Ik ben ervan overtuigd dat er
verschillende manieren zijn
om met dit probleem om te
gaan. Het eerste wat je moet
doen, is met de Heere spreken en Hem erover vertellen.
Vraag Hem wat je moet doen
en of Hij jou de genade wil
geven om te weten hoe en
wanneer je iets moet zeggen
of doen.

Je hebt niet aangegeven waarom werken op zondag(ochtend) een probleem voor je is, maar ik neem aan dat
je andere gelovigen wilt ontmoeten
om samen de dood van de Heere te
gedenken, of om Zijn kostbare Woord
te horen of te bestuderen. Het is niet
noodzakelijk dat deze activiteiten op
zondagochtend plaatsvinden, maar
veel Christenen vinden het goed om de
week op deze manier met de Heere te
beginnen. Dat is zeker aan te bevelen.
Gods Woord verwijst naar de eerste dag
van de week als ‘de dag van de Heere’
(Openb. 1:10). Dit staat in contrast met
de zevende dag van de week, die God
het Joodse volk als sabbat in acht liet ne-

VO LG MI J!
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Q&A

WERKEN OP ZONDAGOCHTEND?

men, een dag waarop ze niet mochten
werken. In onze huidige tijd van genade
heeft Hij zo’n gebod niet gegeven.
In Handelingen 20:7 zien we dat de
eerste Christenen, nadat het Christendom zich buiten Jeruzalem en Judea
had verspreid, op deze dag, ‘de eerste
dag van de week’, bijeenkwamen om
het brood te breken. Dat deden ze ’s
avonds in plaats van ’s morgens, want
velen van hen waren slaven en hadden
geen vrij.
Vaak lijkt het gevoel te heersen dat
we op zondag(ochtend) ‘naar de kerk’
moeten, en dan de rest van de dag
voor ons eigen plezier kunnen gebruiken. Maar gelovigen hebben het voorrecht om de hele zondag te kunnen bestemmen voor activiteiten waarmee we
de Heere eren, als we daarvoor kiezen.

Er zijn veel dingen die Hem behagen en
die tot nut kunnen zijn voor anderen.
In jouw geval: heb jij jouw werkgever
wel eens laten weten dat je Christen
bent? Heb je hem of haar verteld wat
de Heere Jezus Christus voor jou heeft
gedaan en wat Hij voor jou betekent?
Heeft jouw werkgever opgemerkt dat
je een waardevollere werknemer bent
voor het bedrijf omdat je Christen
bent?
Nadat jij het probleem in gebed bij
de Heere hebt gebracht, kun je misschien, net als Daniël, zie ook de twee
alinea's onderaan deze pagina, proberen jouw werkgever te benaderen
met een positief voorstel. Misschien
is iemand anders in het bedrijf bereid
om vrije dagen en werkdagen met jou
te ruilen. Ik weet niet wat voor werk je

Denk eens aan Daniël. Hij was een
krijgsgevangene in Babylon, maar werd
opgeleid om de koning van dat land te
dienen. Het voedsel dat voor hem was
uitgekozen, was het beste wat het land
te bieden had: de gerechten van de koning. Maar volgens Gods wet voor Israël
zou dit voedsel Daniël verontreinigen of
besmetten. Wat moest Daniël doen? Zijn
gedrag had hem in de gunst gebracht
bij de opzichter die verantwoordelijk
was voor het voedsel van de jongemannen die in opleiding waren. Daniël beTijdschrift voor geloofsopbouw
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doet. Misschien kun je voorstellen om
op een andere dag extra uren te werken. Als het noodzakelijk is dat er werk
verricht wordt op de dag van de Heere, zoals in een ziekenhuis, en je kunt
niemand vinden om mee te ruilen, dan
kun je misschien vragen om slechts één
of twee zondagen per maand te hoeven werken. Je kunt ook overwegen
om te vragen of je overgeplaatst kunt
worden naar een andere – eventueel
lager betaalde – functie waarvoor werken op zondag niet nodig is. Als je om
een gunst verzoekt – en dat is het niet
hoeven werken op zondag – dan valt te
verwachten dat je hier ook iets tegenoverstelt. Wat u ook doet, doe het met
Christelijke welwillendheid: doe een
verzoek; stel geen eisen!
We kunnen dankbaar zijn dat slavernij
tot het verleden behoort. Slaven in het

Romeinse Rijk hadden geen rechten.
Hoewel werknemers volgens de wetten
van de meeste landen bepaalde rechten
hebben, keert de wereld zich steeds sterker tegen Christenen. Dat is ook wat wij
kunnen verwachten, want de Heere zegt
ons dat als de wereld Hem haat, zij ook
ons zal haten ( Joh. 15:18; Luk. 21:17).
Tot slot, als wij om welke reden dan
ook ons werk niet goed kunnen uitvoeren zonder ons geweten geweld aan te
doen, dan hebben we de mogelijkheid
om de baan op te zeggen en op zoek te
gaan naar ander werk. Hoe moeilijk dit
ook kan zijn, soms is het de enige oplossing. Als we dit werkelijk doen omwille van de Heere en door Hem geleid
worden, zal Hij het te zijner tijd zeker
zegenen. Moge Hij je leiden en helpen!
Beantwoord door Eugene P. Vedder, jr.

naderde hem direct met zijn verzoek om
zich niet te hoeven verontreinigen met
het koninklijk voedsel. Wat een moed!
Maar hij kwam ook met een voorstel.
Zijn oplossing toonde zijn geloof in God,
want God had niet beloofd dat het
vasthouden aan het dieet dat Daniël
voorstelde ervoor zou zorgen dat een
Israëliet er gezonder en knapper uit zou
zien dan anderen, en dat in slechts tien
dagen tijd. Er was geloof voor nodig om
met zo’n voorstel te komen! Lees Daniël
1 voor alle details.
VO LG MI J!
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Gebed ABC...

SYRIË

Syrië

Met een oppervlakte van 187 duizend km2 is Syrië bijna vijf keer groter dan
Nederland. Het grootste deel van het land is echter slecht bewoonbaar vanwege de uitgestrekte woestijnen. De meeste mensen wonen dan ook in het westen
in de hoofdstad Damascus (2,1 miljoen inw.) en Aleppo (1,8 miljoen inw.).
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Gebed ABC...

Economie
Tien jaar burgeroorlog heeft
ervoor gezorgd dat het land
op de rand van de afgrond
is gebracht. Voedselonzekerheid vormt
een groot probleem. Zestig procent van
de Syrische bevolking heeft niet of onvoldoende toegang tot voldoende en veilig
eten. De inflatie is torenhoog. Leverde tien
jaar geleden een Amerikaanse dollar nog
50 Syrische ponden op, inmiddels moeten er tachtig maal zoveel Syrische ponden
worden neergelegd voor een Amerikaanse
dollar. Het Internationale Rode Kruis schatte in maart in dat negentig procent van de
bevolking in Syrië structureel onder de armoedegrens leeft (Open Doors, 2021).
Bevolking
Syrië heeft ruim 20 miljoen
inwoners waarvan ongeveer
87% islamitisch is. Een klein deel is Christelijk
en behoort hoofdzakelijk tot de Syrischorthodoxe Kerk. Moslims en Christenen
hebben meer dan 1300 jaar altijd samen in
Syrië geleefd. Tot 2011 waren er in elk dorp
orthodoxe en in sommige ook protestantse
kerkgebouwen aanwezig. Maar sinds de
burgeroorlog zijn veel Christenen gedwongen weg te gaan vanwege het grove geweld.
Open Doors schat dat het aantal Christenen
met meer dan de helft afgenomen is.
Religie of relatie?
'Wat bedoel je dat je Christen geworden
bent?' vraagt Yana aan haar broer Ibrahim.
'Je bent altijd een Christen geweest. Het is
al honderden jaren onze familietraditie!
We behoren toch tot de Syrische kerk…
Christenen hebben vanaf het Nieuwe
Testament altijd in Damascus gewoond'

'Dat is waar, Yana,' zegt Ibrahim. 'Het was
op de weg naar Damascus dat Saulus een
ontmoeting had met de Heere Jezus. In
Damascus werd hij zelfs apostel. Maar dit is
anders. Ik heb Christenen ontmoet die net
als Saulus een relatie met de Heere Jezus
hebben. Ze lezen elke dag de Bijbel'.
'Vind je dat niet een beetje overdreven
allemaal?' antwoordt Yana.
Ibrahim reageert. 'Ik heb nu zelf ook een
Bijbel en als ik die lees is het net alsof God
tot mij spreekt'.
Gebedsonderwerpen
1. We mogen danken voor de
mensen die God tot Zichzelf
brengt en levend maakt, niet alleen
uit de Christelijke maar ook uit de islamitische groeperingen die Syrië kent.
2. Dank ook voor de vele Christenen die
helpen de ontheemden zowel binnen
als buiten Syrië op te vangen en hen te
voorzien van de eerste levensbehoeften.
3. Bid dat het vele Arabisch Christelijke
werk via radio, televisie en internet de
harten van ongelovigen mag bereiken en dat ook de Christenen in Syrië
door dit werk worden opgebouwd.
4. Velen hebben familie, buren en vrienden verloren in de burgeroorlog. Bid
voor vrede in dit door oorlog geteisterde land.
Erik Schoonenberg
VO LG MI J!
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Actueel

GEEN OORLOG MEER

'Oorlog voeren zullen
		 zij niet meer leren'
Op het moment dat ik dit schrijf is er grote onrust in de wereld. Rusland is
Oekraïne binnengevallen en er wordt veel geweld gebruikt bij deze invasie.
Zoveel oorlogen...
Naast deze oorlog tussen Rusland en Oekraïne zijn er natuurlijk op veel andere plekken op deze wereld ook (stille) oorlogen
aan de gang. Denk maar aan de burgeroorlog in Ethiopië, Jemen en Afghanistan.
We zouden deze lijst nog langer kunnen
maken en het is verschrikkelijk dat deze
oorlogen er op dit moment zijn. Maar ...
we moeten ons niet verbazen dat ze er
zijn. In Mattheüs 24:6 lezen we namelijk
‘U zult horen van oorlogen en geruchten
van oorlogen; pas op, word niet verschrikt,
want al die dingen moeten gebeuren’.
Een roep om vrede
Mensen zoeken naar vrede. Dit zie je aan
de verschillende landen die afspraken
met elkaar maken. Een voorbeeld daarvan is de Verenigde Naties (VN). Bij het
gebouw van de VN in New York staat een
standbeeld van een man die een zwaard
aan het omsmeden is tot een ploeg. Dat
is een verwijzing naar wat in Jesaja 2:4 en
Micha 4:3 te lezen is. Mensen hier op deze
aarde willen vrede bewerken.

De Heere zelf komt...
De vrede waarover we in o.a. Jesaja 2 en
Micha 4 lezen zal alleen niet door mensen
op deze aarde gebracht kunnen worden.
Voordat deze vrede er komt zal er eerst
een grote verdrukking komen op deze
aarde, dit kun je lezen in Mattheüs 24.
Gelukkig mogen we als Christenen weten
dat voordat dit moment komt, de Heere
ons Zelf komt ophalen (Op. 3:10, 1 Thess
4:17). Na deze verdrukking zal de Heere
zelf verschijnen en wij zullen met Hem
verschijnen (Zach. 14:4a,5b). Na deze
verschijning op de aarde zal er een periode van vrede, rust en gerechtigheid ( Jes.
32:1) aanbreken: ‘Oorlog voeren zullen
zij niet meer leren’ ( Jes. 2:4b, Micha 4:3b).
Lees Jesaja 11:6-10 ook maar eens.
Kijk jij ook uit naar het moment dat
de Heere terugkomt? Hij heeft belooft om spoedig, snel te komen!
Op. 22:20
Wessel Kranenborg

‘Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met
een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen
eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen
opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht.
En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn.’
1 Thessalonicenzen 4:16,17
Tijdschrift voor geloofsopbouw
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Zefanja
De HEERE, uw God, is in uw midden, een Held, Die verlossen zal. Hij zal Zich
over u verheugen met blijdschap. Hij zal zwijgen in Zijn liefde. Hij zal Zich over u
verblijden met gejuich.
Zefanja 3:17

Zefanja (zijn naam betekent ‘bewaard
door Jahweh’) profeteerde in de tijd
van Josia. Josia was een godvrezende
koning en zijn geloof en kracht hadden voor een opmerkelijke opwekking gezorgd in de uiterlijke toestand
van het volk Israël. Maar het boek
zegt niets over deze opwekking, in
plaats daarvan begint het onmiddellijk met een verklaring van het alles
wegvagende oordeel van God; Zijn
volkomen verdelging van alles in het
land. De ogenschijnlijke opwekking
was slechts de buitenkant; de werkelijke toestand van het hart van het
volk was precies zoals tevoren, en dit
werd onmiddellijk zichtbaar na de
dood van Josia. Welke schijnbare verbetering zich ook ontwikkeld mocht
hebben, God had al besloten dat Zijn
oordeel in alle richtingen zou gaan en
Juda en Jeruzalem vormden er duidelijk het middelpunt van.

Het boek staat echter ook op prachtige wijze stil bij de gevolgen van
deze oordelen, die in de toekomst
grote zegen zullen voortbrengen.
Het volk zal reine lippen krijgen en
de Heere zal in het midden zijn van
de eens zo schuldige stad. Hij zal
het geteisterde volk verlossen, Zich
over hen verheugen, zwijgen in Zijn
liefde, als Zijn lange arbeid aan hen
is voltooid. En Zijn treuren over hen
zal veranderen in blij gejuich.
Aandacht voor deze profetie zal ons
zeker behoeden voor de wijdverspreide dwaling dat hedendaagse
opwekkingen het oordeel van God
over de Christenheid kunnen voorkomen. Nee! De komst van de Heere is nabij!
Leslie M. Grant

VO LG MI J!
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Verhaal

DE GELUKKIGE HANNE EN HAAR GEHEIM

De gelukkige Hanne
en haar geheim
In een ellendig, zwart en oud huis buiten de stad woonde een oudere alleenstaande vrouw. Ze was bijna blind, verlamd en misvormd. Ze had geen familie
of überhaupt iemand die in liefde naar
haar omzag. Ze voorzag in haar karig
levensonderhoud door te breien en
te spinnen, en door de opbrengst van
haar kleine boomgaard bij haar huis.
Hoe weinig benijdenswaardig de uiterlijke positie van de weduwe ook was,
ze bezat een grote schat namelijk een
altijd gelukkig en tevreden hart. Ze had
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een opgewekt en blij karakter, zowel ’s
morgens als ’s avonds. En uit haar vriendelijke gezicht sprak zoveel diepe vrede in haar hart, dat ze in het hele dorp
bekendstond onder de naam ‘de gelukkige Hanne’.
Hanne was een kind van God. Gerechtvaardigd door het geloof in Christus
had ze vrede met God. Hoe groot en
geweldig is het om vergeving van zonden te hebben en daarmee de zekerheid van het eeuwig heil in Christus
Jezus te mogen bezitten!

Verhaal

Maar Hanne had het daarbij niet gelaten. In eenvoudig geloof nam ze de
prachtige beloften van het Woord
van God aan, door dagelijks te putten
uit de diepe, heldere bron van het levende Woord. Zo genoot ze van de
‘vrede van God, die alle verstand te
boven gaat' en haar gezicht straalde,
zelfs wanneer de uiterlijke omstandigheden niet bepaald gemakkelijk
en gunstig voor haar waren, die vrede uit.

‘Misschien,’ antwoordde Hanne, ‘omdat
ik niets en niemand anders heb dan de
Heere Jezus. Want, rijke mensen zoals
jij raken gemakkelijk afhankelijk van
hun omgeving, hun families en hun bezittingen. Ze zijn bezorgd en ongerust
over veel dingen. Ik bezit niets om me
zorgen over te maken en laat alles aan
de Heere over’. ‘Dat is allemaal goed en
wel, Hanne, maar laten we nu eens aannemen dat er nachtvorst komt net als
jouw fruitbomen in bloei staan en dat
alles eraan gaat’.

‘Hoe komt het, Hanne,’ vroeg ooit een
bezoeker die af en toe bij haar kwam,

‘dat je altijd kunt zingen? Voel je je
altijd zo gelukkig?’ ‘O ja, ik zou altijd
kunnen zingen’. ‘Zou je me het geheim
niet willen vertellen waarom je zo gelukkig bent? Je bent helemaal alleen
op de wereld, je moet van ’s morgens
vroeg tot ’s avonds laat hard werken
en kunt weinig genieten van het leven.
Waarom lijkt het alsof je nooit verdrietig bent?’

‘Ik neem niets aan,’ onderbrak Hanne
glimlachend. ‘Ik heb niet nodig iets anders aan te nemen dan dat de Heere
alles goed zal maken. Dat maakt precies
jullie mensen altijd ongelukkig; jullie
‘nemen’ steeds van alles ‘aan’. Waarom
kunnen jullie niet wachten tot het werkelijk gebeurt om het ‘dan alsnog uit
Gods hand aan te nemen en er het beste van te maken?’
Had Hanne geen gelijk? Klagen wij niet
vaak over duizend dingen waarover
we ongerust zijn, maar waarmee we in
werkelijkheid helemaal niets te maken
VO LG MI J!
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DE GELUKKIGE HANNE EN HAAR GEHEIM

hebben? In plaats van ons en onze omstandigheden rustig aan de Heere over
te geven, maken we onze arme harten
bang met zorgelijke vermoedens, met
moeilijkheden waarvan we ‘veronderstellen’ dat ze ons ooit zullen treffen.
Moeten we niet liever al onze zorgen
op Hem werpen Die beloofd heeft
voor ons te zullen zorgen? Hoe betreurenswaardig is het voor de Heere om
ons zo bezorgd en verontrust te zien,
omdat Hij ons zo onuitsprekelijk liefheeft en ons toeroept:

‘Maak je nergens zorgen over!’ – ‘Maak
je geen zorgen over het leven ... kijk
naar de raven ... kijk naar de lelies ... en
wees niet onrustig … jullie Vader weet,
dat jullie dit nodig hebben’. Door onze
zorgen schuiven we Hem met heel Zijn
helpende macht en Zijn liefhebbende
hart, voor wie het noodzakelijk is ons
steeds weer Zijn liefde te laten zien,
aan de kant en negeren de troost van
Zijn beloften. Onrust en bezorgdheid
zijn de aangewezen hulpmiddelen
in de handen van de vijand om onze
harten van de Heere te vervreemden.
Ze maken ons kortzichtig en blind en
Tijdschrift voor geloofsopbouw

ontkennen ons geloof. Maar een kortzichtige of zelfs blinde Christen kan zijn
hart niet tevredenstellen, want ‘zonder
geloof is het onmogelijk om Hem te behagen’. Laten we dan voortdurend onderzoeken of we Hem welgevallig zijn!
Het geheim van de gelukkige Hanne
bestond uit ononderbroken gemeenschap met de Heere. Haar hart was vervuld van Hem en haar ogen waren op
Hem gericht. Zoals Maria aan Zijn voeten zat en naar Zijn onderwijs luisterde,
zo leerde ook Hanne Hem kennen, wetende dat Hij door Zijn volmaaktheid
in al haar behoeften kon voorzien. En
de kostbare ervaringen met Zijn genade en vriendelijkheid, die haar deden
geloven, maakten haar hart warm in oprechte wederliefde voor Hem. Zo leunde ze op Zijn machtige arm met onverdeeld vertrouwen, overtuigd dat Hij
het goed zou maken. Ze kon en wilde
niets anders accepteren. ‘Ik heb niets
en niemand anders dan de Heere,’ zei
ze, en omdat dat zo was, kon haar hart
altijd zorgeloos, gelukkig en tevreden
zijn, omdat zij alles in Hem had. Zo kon
‘de God van de vrede’ met haar zijn, en
zo was ze dus ‘de gelukkige Hanne’.
Is dit benijdenswaardige lot slechts
voor weinige, met name bevoorrechte
kinderen van God bestemd?

Bijbel praktisch

Vluchtveiligheid voor
nieuwe gelovigen

Op een avond in december 1995 begon een vliegtuig van American Airlines
aan zijn afdaling naar de luchthaven van
Cali in Colombia. De radarsystemen
van de luchthaven waren een paar jaar
eerder verwoest door terroristen. Daardoor moesten piloten die Cali naderden, sindsdien op verschillende regionale radiobakens navigeren, om exact te
bepalen waar ze moesten vliegen als ze
daalden boven bergachtig terrein.
Deze radiobakens waren ingeprogrammeerd in het 'flight management system' (FMS) van het vliegtuig.
Bij deze gelegenheid echter moesten

de piloten een ongebruikelijke route
volgen en verwijderden ze de oude
route uit het FMS-systeem. Tegen de
tijd dat de piloten de nieuwe coördinaten hadden gevonden, waren ze al
over de luchthaven heen gevlogen. Ze
probeerden hun navigatiecomputer in
te stellen op het volgende meetpunt,
maar kozen daarbij het verkeerde
radiobaken, zodat het vliegtuig een
verkeerde koers vloog. Een paar minuten later crashte het toestel tegen een
berg, waarbij 159 inzittenden (alle 8
bemanningsleden en 151 van de 155
passagiers) omkwamen. Er waren dus
maar 4 overlevenden .
VO LG MI J!
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Dergelijke vliegtuigongelukken zijn
zeldzaam, maar het is altijd bijzonder
tragisch als vliegtuigen, die specifiek
ontworpen zijn om over bergen te vliegen, door mechanische of menselijke
fouten neerstorten in dat gebied. Onderzoekers analyseren deze incidenten
pijnlijk nauwkeurig om veiligheidsaanbevelingen te kunnen doen voor toekomstige vluchten.
Deze gebeurtenis bevat geestelijke
lessen voor ons, want 'op het moment
van hun behoudenis' worden alle gelovigen toegerust om van aardse schepselen te veranderen in mensen die het
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leven vanuit Gods perspectief gaan begrijpen, en om zo hun vluchthoogte te
wijzigen. Het patroon voor het geloof
is vastgelegd in ons ‘vluchthandboek’
– het Woord van God. Mogelijke gevaren worden vastgesteld, maar er moet
actieve aandacht aan worden geschonken. In het geval van de piloten was één
mogelijke oorzaak van de crash ‘geen
besef hebben van de situatie’ wat betreft hun omgeving en de locatie van
radio-navigatiehulpmiddelen. Zo zal, in
het geval van gelovigen, het geen besef hebben van Bijbelse leiding ons in
mogelijk desastreuze situaties brengen.

Bijbel praktisch

Leiding die we moeten volgen
Vooral mensen die pas tot geloof zijn
gekomen, kunnen gevoelig zijn voor
deze problemen. De apostel Paulus
had in het bijzonder zorgen om nieuwe gelovigen in Thessalonika, waar hij
maar ongeveer drie weken had doorgebracht. Hij was bezorgd dat ze waren
bezweken voor de beproevingen van
het leven en de verzoekingen van de
duivel, en daardoor afgeweken waren
van de weg van het geloof. Daarom was
hij ook zo blij toen hij het goede nieuws
ontving dat ze volhardden in het geloof. Hij schreef een brief om hen nog
meer aan te moedigen. We zullen nader ingaan op enkele waardevolle principes uit zowel de brief van Paulus alsook uit andere gedeelten van de Bijbel.
Behandel de Bijbel als Gods directe
boodschap.
Paulus schreef over zijn gelovige vrienden dat zij het woord van de prediking
hadden aangenomen ‘niet als een mensenwoord, maar, zoals het waarlijk is, als
Gods woord’ (1 Thess. 2:13). Dit betekent dat die gelovigen grote waarde
hechtten aan alles wat hun vanuit de Bijbel werd onderwezen. Stel dat militairen een gedetailleerde boodschap kregen van hun hoogste commandant. Wat
zou jij ervan vinden als zij het document
vluchtig doornamen en het vervolgens
neerlegden, en terwijl ze wegliepen alleen maar over het weer praatten? Je
zou zeggen dat ze geen respect hadden voor de boodschap of de schrijver
ervan! Maar wat als die soldaten hun
doelen en strategieën compleet veranderden vanwege die aanwijzingen van-

uit het hoofdkwartier? Dan zou je ervan
overtuigd zijn dat ze waarde hechtten
aan de boodschap en het gezag van
hun commandant erkenden.
De Bijbel is de volledig toereikende
bron van informatie voor de gelovige
als het gaat om begrip van God, mensen, hemel, hel, zonde en behoudenis.
Hij openbaart ons Gods kostbare beloften en Zijn smetteloze karakter. Hij
verklaart wat wij zijn zonder God en
wat wij worden als wij ons vertrouwen
stellen op Jezus Christus, Die door
God gezonden is om onze Verlosser te
zijn. Hij leert ons hoe we kunnen leven
in godsvrucht, oprechtheid en genade. Hij bevat essentiële principes die
van toepassing zijn op iedere cultuur
en generatie. Geen ander boek kan
zijn plaats innemen, en geen stem kan
zijn gezag vervangen.
Sceptici proberen al jarenlang het geloof in de Bijbel te ondermijnen, maar
jij kunt de Bijbel vertrouwen! De tekst
is betrouwbaar en verifieerbaar. Als
we oude manuscripten vergelijken,
dan zijn er duizenden kopieën van de
Schrift bewaard gebleven die we erop
na kunnen slaan. Daarentegen zijn er
slechts enkele tientallen of zelfs nog
minder kopieën van grote klassieke
teksten van bekende auteurs als Plato
en Aristoteles. Sceptici hebben historische namen en andere Bijbelse verwijzingen in twijfel getrokken en beweerd
dat er fouten in de tekst zitten – terwijl
later archeologen ontdekkingen deden
die deze feiten juist bevestigden. Veel
sceptici die pogingen ondernamen om
VO LG MI J!
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de Bijbel te weerleggen, gingen juist
geloven in de God die daarin wordt
verkondigd.
Behandel daarom de Bijbel zoals hij
waarlijk is: het Woord van God. Neem
het in je op. Het zal je geest versterken,
je denken vullen met kennis, je geweten
aansporen en je voeten leiden. Bestudeer de belangrijke onderwerpen van
de Bijbel, zoals vergeving en rechtvaardiging. Vertrouw zijn beloften en gehoorzaam zijn instructies. Wees bereid
om jouw houding, daden en doelen
aan te passen. Niemand die op deze
manier op de Bijbel heeft gereageerd,
heeft daar ooit spijt van gekregen.
Blijf met een hartelijk voornemen
bij de Heere.
De Heere Jezus heeft gezegd: ‘wie tot
Mij komt, zal Ik beslist niet uitwerpen’
( Joh. 6:37). Op dit vers, en op vele andere verzen, is de leer gebaseerd van
de eeuwige zekerheid van de gelovige.
Maar hoewel geen enkele ware gelovige ooit verloren kan gaan, zijn wel
vele duizenden ware Christenen afgedwaald van een leven dat eens was toegewijd aan Christus. Dit is de reden dat
Barnabas, een leider in de vroege kerk,
nieuwe gelovigen vermaande om met
een hartelijk voornemen bij de Heere
te blijven (Hand. 11:23).
Paulus’ Christelijke vrienden in Thessalonica waren oprecht in hun volharding
en toewijding. Herhaaldelijk noemde
Paulus de problemen en verzoekingen
waarmee ze te maken kregen nadat ze
tot geloof waren gekomen. Hij had TiTijdschrift voor geloofsopbouw

motheüs naar hen toe gestuurd om hen
te versterken en te bemoedigen in hun
geloof, want hij hoopte dat ‘niemand
in verwarring gebracht zou worden in
deze verdrukkingen. Want u weet zelf
dat wij hiertoe bestemd zijn’ (1 Thess.
3:2-3). Toen hij de boodschap ontving
dat hun vertrouwen in Christus inderdaad niet door de beproevingen van
het leven aan het wankelen was gebracht, moedigde Paulus hen vol blijdschap aan om staande te blijven in de
Heere (vs. 8).
We zouden niet verbaasd moeten zijn
als we met beproevingen te maken
krijgen. Moeilijkheden zijn niet alleen
een natuurlijk onderdeel van het leven,
maar het zijn ook extra problemen voor
volgelingen van de Heere Jezus – Hij
Die verworpen is door deze wereld.
Maar het geloof in God is genoeg om
onze harten te versterken. We zijn ervoor verantwoordelijk om ons vastberaden en doelbewust vast te houden
aan de Heere.
Verwerf inzicht in het onderwijs van
de heiliging.
De Bijbelse leer van de heiliging heeft
twee kanten. Aan de ene kant zijn gelovigen volledig geheiligd zodra zij de
Heere Jezus aannemen als hun Verlosser. Omdat Hij Zichzelf als offerande
heeft gegeven voor ons (Hebr. 10:10),
zijn wij apart gezet voor God, volmaakt
en uniek tot de Zijnen gemaakt. Heilige, geheiligd, heilig – al deze woorden drukken dezelfde gedachte uit,
namelijk dat God ons afgezonderd
heeft voor Zijn eigen doeleinden. De
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Bijbelleraar F.B. Hole heeft dit als volgt
geïllustreerd: heiliging wil zeggen dat
gelovigen als het ware Gods porseleinen servies zijn, de speciale borden
die apart gehouden worden van het
dagelijks servies. Wat een waardigheid
geeft deze leer aan iedere gelovige in
Christus!
Aan de andere kant is heiliging zowel
permanent als progressief. We moeten
doelbewust een heilig leven leiden,
waarbij we onszelf gescheiden houden
van gebruikelijke levenswijzen met een
lage moraal en weinig integriteit. Zoals
Paulus schreef aan de Thessalonicenzen: ‘Want dit is de wil van God: uw
heiliging, dat u uzelf onthoudt van de
ontucht, en dat ieder van u zijn lichaam
weet te bezitten in heiliging en eerbaarheid, (niet in hartstochtelijke begeerte...)’ (1 Thess. 4:3-5). Hij voegde eraan
toe: ‘(...) moge de God van de vrede
Zelf u geheel en al heiligen, en mogen
uw geheel oprechte geest, de ziel en
het lichaam onberispelijk worden bewaard bij de komst van onze Heere
Jezus Christus’ (5:23). Wij hebben de
dagelijkse verantwoordelijkheid om
een heilig leven te leiden in een wereld
die met veel minder tevreden is. De
seksuele normen van de cultuur, bijvoorbeeld, zijn de afgelopen tien jaar
drastisch veranderd. Door de hulp van
Gods Geest zal het ons lichaam in heiliging en eerbaarheid bezitten en ons
gedrag steeds meer in overeenstemming brengen met onze roeping. Dat is
een levenslang proces – dat doorgaat
totdat we in de tegenwoordigheid van
de Heere zijn.

Zoek naar eenheid en gemeenschap
met andere gelovigen.
Soms hebben gelovigen de neiging
om zich van elkaar te isoleren. Misschien hebben we het gevoel dat
niemand anders onze noden begrijpt
en proberen we daarom liever onze
problemen helemaal zelf op te lossen.
Op andere momenten hebben we er
misschien gewoon geen zin in om tijd
door te brengen met medegelovigen,
omdat we het bijvoorbeeld druk hebben met ons werk of met gezinsactiviteiten.
Het is echter heel gevaarlijk om te leven als een geïsoleerde gelovige die er
nooit naar verlangt om met andere gelovigen of met de Heere samen te zijn.
Op het menselijk vlak heeft God ons
gemaakt om samen te leven met anderen, en op het geestelijk vlak maakt
God ons een onderdeel van Zijn ware
Gemeente zodra wij gelovigen worden.
Zijn Gemeente wordt omschreven als
een huis en als een lichaam. Deze beelden maken duidelijk dat alle onderdelen moeten samenwerken wil er groei
plaatsvinden.
Paulus wil dat de Thessalonicenzen zullen toenemen en overvloedig zullen
zijn in de liefde tot elkaar, en hij vermaant hen om elkaar op te bouwen (1
Thess. 3:12; 5:11). Dit zijn belangrijke
aspecten van het Christelijk leven. Jij
hebt andere Christenen nodig die dit
voor jou doen, en zij hebben het nodig
dat jij hetzelfde doet voor hen. Als we
de Christelijke gemeenschap vermijden, schuiven we een van de manieren
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terzijde die God wil gebruiken voor
onze groei als gelovigen.
Terwijl we aan de ene kant van de zegeningen ervan kunnen genieten, is het
aan de andere kant ook waar dat het
leven met andere gelovigen ons nog
meer problemen kan geven. We zullen
namelijk te maken krijgen met zowel hun
noden als hun zwakheden. Maar juist in
die context leren we Bijbelse principes
toe te passen voor het tentoonspreiden
van de eenheid van Christelijke relaties.
Heb oog voor de aanwijzingen van
de wederkomst van de Heere.
In elk hoofdstuk van de eerste Brief
aan de Thessalonicenzen vinden we
verwijzingen naar de wederkomst van
de Heere. Dit is geen punt van ondergeschikte betekenis; bijna elk boek van
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het Nieuwe Testament verwijst naar
Zijn tweede komst. Het zal de vervulling zijn van Zijn eigen belofte: ‘En als
Ik heengegaan ben en plaats voor u
gereedgemaakt heb, kom Ik terug en
zal u tot Mij nemen, opdat ook u zult
zijn waar Ik ben’ ( Joh. 14:3). Dit onderwijs herinnert ons eraan dat wij op
weg zijn naar een hemels thuis, reizend
door deze wereld als pelgrims die hun
uiteindelijke bestemming nog niet hebben bereikt.
Voor de Thessalonicenzen was iedere
dag een nieuwe gelegenheid om de
Heere Jezus uit de hemelen te verwachten (1 Thess. 1:10). Als wij gegrepen
zijn door deze zelfde realiteit, zal een
bewuste kennis van de wederkomst
van de Heere Jezus ons aan het werk
houden in Zijn dienst en ons leren de
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wereldse verlangens te verloochenen.
Deze verwachting zal ons helpen schatten te verzamelen in de hemel in plaats
van onze bankrekeningen op aarde
te spekken. Het zal ons eraan herinneren dat het lijden van dit leven niet
opweegt tegen de heerlijkheid die zal
komen.
Er is niets wat zou kunnen verhinderen
dat de wederkomst van de Heere vandaag plaatsvindt! En als Hij vandaag niet
komt, zal het misschien morgen zijn. Dat
is de gezegende hoop van de Christen.
Het is een helm van de hoop van de
behoudenis (1 Thess. 5:8), die onze gedachten behoedt terwijl wij voor Christus leven in deze onrustige wereld.
Afsluitende gedachten
De bemanningsleden van het vliegtuig van American Airlines kwamen

om, omdat ze geen besef hadden van
hun situatie. Nieuwe gelovigen – en
dit geldt in feite voor iedere Christen
– zullen om diezelfde reden ook een
geestelijke crash ervaren. De wereld is
vol afleidingen, verzoekingen en uitgesproken verdorvenheid Als wij er niet
op voorbereid zijn om deze verstoringen onder ogen te zien, te ondergaan
en te overwinnen, zal onze geestelijke
koers al snel in een neerwaartse spiraal
terechtkomen.
Vliegtuigen zijn niet ontworpen om
neer te storten, en gelovigen evenmin!
Met de Bijbel zelf als leidend baken
zal het Christelijk leven van geloof en
godsvrucht de juiste koers inzetten en
aanhouden en veilig langs alle obstakels
navigeren.
Stephen Campbell
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‘Wee mij, want ik verga! Ik
ben immers een man met
onreine lippen’ Jes. 6:5

‘Diem perdidi’
‘Ik heb een dag verloren!’ riep de Romeinse keizer Titus, die van 79-81 na Christus regeerde, op een avond uit. Hij was er zich van bewust geworden dat hij op
deze dag nog geen goede daad gedaan had. Titus onderscheidt zich op dit punt
positief van veel andere Romeinse keizers. Maar heeft hij ooit gelezen en overwogen wat de apostel Paulus ongeveer 20 jaar eerder aan de Christenen in Rome
had geschreven?
Daar staat: ‘Allen zijn zij afgedwaald, samen zijn zij nutteloos geworden. Er is
niemand die goeddoet, er is er zelfs niet één’. Dat is het oordeel van God over
de zondige mensen, omdat ze zelfs door goede daden niet vrij van zonden zijn
(Rom. 3:12).
Vanuit ons standpunt gezien, is er een groot verschil tussen mensen die zich alleen maar zorgen maken over hun eigen voordeel en mensen die behulpzaam
zijn. En God negeert het verschil tussen ‘goed’ en ‘kwaad’ ook niet. Maar het heeft
niets te maken met Zijn oordeel dat allen zondaars zijn. Ieder van ons verdiende
een oordeel, omdat niemand van ons voldeed aan Gods normen. Wie dit beseft,
zal met Jesaja schreeuwen: ‘Ik ben verloren’.
Maar onze situatie is niet helemaal uitzichtloos, want er is redding voor de verlorenen: de Heere Jezus Christus is ‘gekomen om te zoeken en zalig te maken wat
verloren is' (Luk. 19:10). Ik moet het in het licht van God zien dat ik verloren ben,
dit openlijk voor God belijden en mezelf laten redden door het geloof in de
Heere Jezus Christus.
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