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GroetInhoud

Beste jonge mensen,
Op 24 februari is er een oorlog in Oekraïne begonnen. Afgrijselijke agressie tus-
sen mensen! De meeste westerlingen zijn verontwaardigd: dat dit kan gebeuren 
in deze moderne tijd! Maar Paulus vat de ware aard van de mens o.a. als volgt sa-
men: ‘Er is niemand die goeddoet, er is er zelfs niet één... Hun voeten zijn snel om 
bloed te vergieten.’ (Romeinen 3:12b en 15). Als we de verzen ertussenin en erna 
lezen, zijn wij in het ‘ontwikkelde’ Westen in de ogen van God ook niet beter…

Als je de Heere Jezus hebt aangenomen als jouw persoonlijke Heere en Heiland, 
en nieuw leven hebt ontvangen, zal ook jij nog vaak zondigen wanneer je oude 
natuur opspeelt. De Heere Jezus zegt daarom: ‘Volg Mij’! Wij hebben het iedere 
dag weer nodig dat we ons richten op de wil van God. Dan wordt je nieuwe leven 
gevoed en zal het meer vorm krijgen. Ik hoop dat dit nummer jou hierbij helpt en 
je aanzet om nog meer te onderzoeken wat Zijn plan is met jouw leven en Hem 
meer te volgen.

‘...word veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onder-
scheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is’ (Romeinen 
12:2b).

Ik hoop dat je begrijpt dat wij geen regels willen voorhouden maar je willen aan-
zetten tot een leven met persoonlijke afhankelijkheid van de Heere Jezus. Daarom 
vind ik de serie die nu begint ‘Mag ik – mag ik niet’ ook erg belangrijk. Verder 
staat ook dit nummer weer vol overdenkingen, aansporingen en verdiepingen.

Ik wens je veel zegen toe bij het lezen ervan!

Hartelijke groet,
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5Huwelijk en gezinDE GRONDREGEL VOOR HET HUWELIJKHuwelijk en gezin4

dat naar Gods plan het initiatief tot 
een huwelijk uitgaat van de man. De 
uitdrukking dat een jongeman ‘naar 
de hand van een jonge vrouw dingt’ 
mag sommigen wat ouderwets lij-
ken, toch is dat concept Bijbels.

■ Het gaat hier om een man, niet een 
kind of een tiener. Het aangaan van 
een huwelijk volgens Gods plan stelt 
beslist eisen aan de ontwikkeling 
van de betrokken persoon en kent 
voorwaarden. Ben je volwassen ge-
noeg om je een leven lang aan een 
huwelijkspartner te binden en om 
verantwoordelijkheid voor elkaar te 
kunnen nemen?

■ Kun jij (als man) een gezin onder-
houden?

■ Heb jij (als man) geestelijk een over-
tuiging en een persoonlijk geloofs-
leven, zodat je in staat bent om je 
huwelijk en gezin ook geestelijk te 
verzorgen en te leiden? Heb jij (als 
vrouw) een persoonlijk geloofsle-
ven, om in staat te zijn je man echt 
tot een hulp te zijn?

■ Heb jij persoonlijk een beslissing ge-
nomen naar welke samenkomst van 
gelovigen je wilt gaan – dus welke 
kerkelijke weg, opdat jullie ook deze 
gemeenschappelijk kunnen gaan?

... zijn vader en moeder verlaten …
Dit zou ik het ‘publiekelijk-juridisch aspect’ 
van het huwelijk willen noemen. Het hu-
welijk begint naar Gods plan niet met het 
persoonlijke ja-woord van twee mensen, 
maar met een openbare huwelijkssluiting 
– in ons land voor de burgerlijke stand. 
Daarmee verlaten de huwelijkspartners 
het gezin waartoe ze behoorden en be-

ginnen een huwelijk voor God.

Als ouders moeten we er ons van be-
wust zijn dat onze kinderen ons zijn 
toevertrouwd, maar niet ons bezit zijn. 
Als de Heere hen naar een huwelijks-
partner leidt, dan mogen en moeten 
wij ze laten gaan.

Het blijft onze verantwoordelijkheid om 
voor onze kinderen te bidden en be-
reid te zijn om ze met raad en hulp bij 
te staan. Inmenging in het huwelijk van 
de kinderen kan echter gevaarlijk zijn als 
ze nog niet zolang getrouwd zijn, en kan 
problemen veroorzaken. Dit proces be-
gint in zekere zin al in de verlovingstijd, 
wanneer ook ouders hier nog een zeke-
re verantwoordelijkheid dragen.

Hoe mooi is het voorbeeld van Rebek-
ka: ‘Wil je met deze man meegaan? 
Zij antwoordde: Ik zal meegaan. Toen 
lieten zij Rebekka, hun zuster, en haar 
voedster en de dienaar van Abraham 
en zijn mannen vertrekken. Zij zegen-
den Rebekka’ (Gen. 24:58-60).

 ... en zijn vrouw aanhangen
Dit punt wordt wel eens het hart van 
het huwelijk genoemd. Het aanhangen 
is niet een vluchtige sympathie of een 
kortdurende verliefdheid, een opwel-
ling van gevoelens, maar een liefde 
die een onvoorwaardelijk ‘ja’ tegen de 
ander zegt, die hem aanneemt en hem 
helemaal toegewijd is. Het is de beslis-
sing om met deze persoon het hele 
leven te delen, in een relatie waarvan 
er op aarde geen hechtere bestaat. Dit 
aanhangen zet een levenslang leer- en 

Zo heeft de Schepper Zijn ontwerp 
voor het huwelijk op de volgende ma-
nier beschreven: ‘Daarom zal een man 
zijn vader en zijn moeder verlaten en 
zich aan zijn vrouw hechten; en zij zullen 
tot één vlees zijn’ (Gen. 2:24). De Heere 
Jezus heeft deze grondregel nog eens in 
het Nieuwe Testament bevestigd: ‘Hebt 
u niet gelezen dat Hij Die de mens ge-
maakt heeft, hen van het begin af man-
nelijk en vrouwelijk gemaakt heeft, en 
gezegd heeft: Daarom zal een man zijn 
vader en moeder verlaten en zich aan 
zijn vrouw hechten, en die twee zullen 
tot één vlees zijn (...)?’ (Matth. 19:4-5).

Hebt u niet gelezen …?
Hoe vaak gaat het niet zo: we kopen 
een technisch apparaat, pakken het uit 
en sluiten het direct aan. Pas als het niet 
functioneert, pakken we de handlei-
ding erbij.

Niet dat wij een technisch apparaat 
met het geschenk van het huwelijk wil-
len vergelijken, maar ben je misschien 

geneigd het met het huwelijk net zo te 
doen? Eerst zomaar ‘ergens’ beginnen. 
Het zal wel goed komen. Als er proble-
men zijn, kan ik immers altijd nog kijken 
hoe God het met het huwelijk bedoeld 
heeft. Dan zal de Heere misschien ook 
aan jou moeten vragen: ‘Heb je niet ge-
lezen …?’ De zegen van de Heere rust 
erop als we vanaf het begin vragen: wat 
zegt Gods Woord erover? Het geci-
teerde vers is in zekere mate de ‘God-
delijke grondregel voor het huwelijk’.

Daarom ...
God de Schepper heeft man en vrouw 
verschillend geschapen – met verschil-
lende aanleg, vaardigheden en taken. 
Maar man en vrouw behoren in Gods 
ogen wel bij elkaar. ‘Daarom’ is het ook 
naar Zijn plan als man en vrouw zich in 
het huwelijk met elkaar verbinden.

Zal een man …
■ De grondregels in dit vers gelden 

natuurlijk voor beide huwelijkspart-
ners, maar de tekst maakt duidelijk 

De grondregel voor De grondregel voor 
het huwelijk het huwelijk 

Huwelijk en gezin zijn geen ‘producten van de kapita-
listische maatschappij’, zoals beweerd wordt door het 
communisme in het kielzog van Friederich Engels , of 
het resultaat van een lang beschavingsproces; ze zijn 
bedacht door God, de Schepper, Die door de schepping 
van het eerste mensenpaar vormgegeven heeft aan het 
samenleven van man en vrouw.
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7Huwelijk en gezinDE GRONDREGEL VOOR HET HUWELIJKHuwelijk en gezin6

Het gestolen huwelijk
Als de openbare huwelijkssluiting ont-
breekt, zoals bij samenwonen ‘zonder 
trouwboekje’, dan heb je uiteindelijk iets 
‘geroofd’ zonder te voldoen aan de Bij-
belse voorwaarde. Dat wil zeggen dat je 
een leven in zonde leidt. Dit is geen weg 
waarop God zegen en geluk kan schenken.

Het 
 gestolen  
huwelijk

?

Eén  
vlees  

worden
Aanhangen

Het zinloze huwelijk
Het aanhangen functioneert niet meer. 
Je leeft wat naast elkaar.

Het  
zinloze  

huwelijk

Verlaten

Eén  
vlees  

worden?

Je hebt elkaar niets meer te zeggen. De 
communicatie tussen de echtgenoten is 
verstomd. Dan ontbreekt er echte een-
heid. Tenslotte wordt het dan gevaar-
lijk voor het huwelijk als er problemen 

optreden, en die komen in elk huwelijk 
voor. En als er dan opeens iemand ver-
schijnt die op de gevoelens van een 
huwelijkspartner kan ingaan, is het hu-
welijk nog meer in gevaar.

Het onvervulde huwelijk

Het  
onvervulde  

huwelijk

Verlaten

?Aanhangen

Het één worden ‘lukt’ niet en ook op 
lichamelijk gebied zijn er tussen de 
echtgenoten problemen. Dan is het ge-
vaar van echtbreuk groot (1 Kor. 7:5).

Maar ook problemen in een huwelijk 
zijn niet ‘het einde’. Ze kunnen met hulp 
van de Heere en met de raad van gelo-
vige broeders en zusters opgelost wor-
den. Een nieuw begin is altijd mogelijk.

Denigrerende en hatelijke grapjes over 
het huwelijk zijn eenvoudigweg niet 
goed te keuren! Het huwelijk naar Gods 
wil is en blijft de weg naar een gelukkig 
leven van man en vrouw. Hiervan kun-
nen veel Christenen dankbaar getuigen.

Michael Vogelsang

groeiproces in gang – met ‘de man/de 
vrouw aan mijn zijde’.

Dit proces van het leren kennen, begint 
al in de verlovingstijd. Je zult de ander 
beter leren kennen. De man zal moe-
ten leren dat een vrouw anders denkt 
en voelt dan hij – en omgekeerd. Hij zal 
moeten leren om een voor hem volledig 
nieuwe gevoelslaag te begrijpen. In een 
geestelijke uitwisseling zullen de man en 
de vrouw elkaar beter leren kennen en 
dat zal de relatie verdiepen. Door al in 
de verlovingstijd samen de Bijbel te lezen 
en te bidden, en uiteraard in het huwelijk, 
zal de geestelijke eenheid groeien. Je zult, 
misschien pas in het huwelijk, eigenschap-
pen en karaktertrekken in je huwelijks-
partner ontdekken die je nog niet kende.

Vooral nare omstandigheden, zoals een 
ernstige ziekte of kinderloosheid, bren-
gen nieuwe lasten in een huwelijk. Wat 
goed als je je dan steeds weer opnieuw 
herinnert: je wilt deze vrouw/deze man 
‘aanhangen’. Jullie mogen met de hulp 
van de Heere jullie leven delen ‘in zo-
wel goede als slechte dagen’.

… en die twee zullen tot één vlees zijn
Dit aspect beschrijft het volledig één-zijn 
in de gemeenschap van man en vrouw in 
het huwelijk, wat ook het lichamelijke as-
pect inhoudt. Dit punt is de voortzetting 
van de twee vorige punten – zowel qua 
tijd als qua uitkomst.
■ Het lichamelijk één worden in het 

seksuele leven van de echtgenoten 
is geen experimenteel gebied voor 
het huwelijk, maar behoort tot de 
bescherming van het huwelijk.

■ Dit volledig één worden van de 
huwelijkspartners in lichamelijk op-
zicht, zoals God het bedoeld heeft, 
veronderstelt:
■ onvoorwaardelijk vertrouwen 

in wat aan de publiekelijk afge-
legde trouwbelofte voorafgaat 
(vader en moeder verlaten);

■ de diepe overtuiging: jij hoort 
bij mij, ik hoor bij jou, helemaal 
en voor altijd, zoals je bent 
met je fouten en gebreken (zijn 
vrouw aanhangen).

Wanneer Paulus in de brief aan Efeze over 
dit 'één-worden' van man en vrouw in het 
huwelijk spreekt, noemt hij het een gehei-
menis en zegt: ‘Dit geheimenis is groot’, en 
past het dan toe op de verhouding tussen 
Christus en Zijn Gemeente. Een echt ge-
lukkig huwelijk is daar waar man en vrouw 
‘Gods handleiding’ voor het huwelijk be-
studeren en in praktijk brengen.

Het ‘gezonde’ huwelijk
Voor een gezond huwelijk volgens 
Gods plan zijn de volgende drie be-
standdelen absoluut nodig:

1. Verlaten
2. Aanhangen
3. Eén vlees worden

Het 
 ‘gezonde’ 
huwelijk

Verlaten

Eén  
vlees  

worden
Aanhangen

Als één onderdeel daarvan ontbreekt, 
wordt het huwelijk ‘ziek’.

En Hij antwoordde en zei tegen hen: Hebt u niet gelezen dat 
Hij Die de mens gemaakt heeft, hen van het begin af manne-
lijk en vrouwelijk gemaakt heeft, en gezegd heeft: Daarom 
zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn 

vrouw hechten, en die twee zullen tot één vlees zijn’? 
(Matth. 19:4-5).
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Het Markusevangelie –
 Een Bijbelstudie voor 

   jonge Bijbellezers
Voordat we hoofdstuk 3 van Markus gaan bestuderen, is het goed om eerst 
voor jezelf dit gedeelte in je Bijbel te lezen.

Indeling
(Een eerste overzicht)

- De man met de verschrompelde hand (3: 1-6)
- Een grote menigte volgt de Heere (3: 7-12)
- De Heere roept de twaalf apostelen (3: 13-21)
- De lastering tegen de Heilige Geest (3: 22-30)
- De moeder en de broers van Jezus zoeken de Heere (3: 31-35)

Inhoud
(Een korte samenvatting van de wezenlijke inhoud) 
Op de sabbat in de synagoge ontmoet de Heere een man met een ver-

schrompelde hand. Men denkt dat hij met opzet daarnaar toe is gebracht. Want 
de Farizeeën loerden erop of de Heere op de sabbat zou genezen.
In de omgeving van de volkomen Dienaar neemt blijkbaar alles toe:

• Het werk breidt zich uit (verzen 7-10).
• Het aantal discipelen groeit (verzen 13-19).
• De woordenwisselingen met demonen nemen toe (vers 11,12)
• De weerstand van de farizeeën groeit (vers 6 en22).
• Maar er zijn ook mensen die graag naar de Heere luisteren(verzen 31-35).

BijbelstudieHET MARKUSEVANGELIE

Vragen over de tekst
(Om na te denken over wat je hebt gelezen. De antwoorden staan in het vol-
gende nummer.)

• Tweemaal staat er in dit hoofdstuk dat de Heere ‘naar mensen omkeek’ (ver-
zen 5 en 34). Waarin lag het verschil in de blik van de Heere?

• Wat is het kenmerk van hen die de Heere ‘Zijn moeder en Zijn broeders’ 
noemt?

Woordstudie: lastering tegen de Heilige Geest (3:22 e.v.)
(In dit gedeelte nemen we een bepaalde uitdrukking wat 
nauwkeuriger onder de loep.)

De Schriftgeleerden en Farizeeën waren de voortdurende tegenstanders van 
de Heere Jezus. Ze wilden niet erkennen dat Hij de beloofde Messias is. Dus 
aanvaardden ze ook niet dat de Heere Jezus God is. Daarom beschuldigden ze 
Hem meer dan eens van godslastering: ‘En de Schriftgeleerden en Farizeeën 
begonnen te overleggen: Wie is deze Man Die godslastering spreekt? Wie kan 
zonden vergeven dan God alleen?’ (Luk. 5:21). In dit hoofdstuk gaan ze zelfs zo 
ver door te beweren dat de Heere Jezus niet door de Heilige Geest demonen 
uitdrijft, maar door Beëlzebul, de aanvoerder van de demonen. De Heere Jezus 
maakt hen niet alleen duidelijk hoe onlogisch dit argument eigenlijk was, maar Hij 
wijst ze ook op de ernst van deze zonde. Het werk van de Heere Jezus, Die voor 
hen stond toe te schrijven aan de duivel betekende het lasteren van de Heilige 
Geest. Deze lastering tegen de Heilige Geest was zo ernstig dat de Heere zegt 
dat zo’n mens ‘geen vergeving heeft in eeuwigheid, maar is schuldig en verdient 
het eeuwige oordeel’ (vers 29). Deze zin heeft al velen verontrust. Ze vragen 
zich af: heb ik zo'n zonde begaan die niet vergeven kan worden? Daarvoor is het 
goed om te zien wat de Heere daartoe op een vergelijkbare plaats zegt: ‘En wie 
een woord spreekt tegen de Zoon des mensen, het zal hem vergeven worden; 
maar wie tegen de Heilige Geest spreekt, het zal hem niet vergeven worden, niet 
in deze eeuw, en ook niet in de komende’ (Mat. 12:32).

De Heere betrekt Zijn uitspraak op twee tijdsperioden: in deze periode (toen 
de Heere Jezus op aarde was) en in de toekomstige periode (in het duizendjarig 
rijk, als de Heere Jezus wéér op aarde zal zijn). Deze zonde veronderstelt dus dat 
de Heere Jezus zichtbaar aanwezig is en men Hem in het gezicht lastert. 

Opdracht
Vul de lijsten die je de afgelopen keren gemaakt hebt aan (deze keer kun je meer-
dere lijsten aanvullen).

Bijbelstudie

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

'En Hij klom de berg op en riep bij Zich wie Hij wilde; en zij kwamen naar Hem 
toe. En Hij stelde er twaalf aan om bij Hem te zijn, en om hen uit te zenden om te 
prediken ...' (verzen 13-14).
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Aan de slag

Bid zonder ophouden.Bid zonder ophouden.
Dank God in alles.Dank God in alles.

1 Thessalonicenzen 5:16-171 Thessalonicenzen 5:16-17

HET MARKUSEVANGELIEBijbelstudie

Dit gedeelte toont je een paar principes in relatie tot het volgen van de  
Heere Jezus en discipelschap:

• ‘Hij klom de berg op’ – De roeping komt altijd ‘van boven’. De Heere in de 
hemel stelt Zijn discipelen aan.

• ‘[Hij] roept bij Zich wie Hijzelf wilde’. - De roeping is soeverein. De Heere 
beslist wie Hij voor welke taak roept.

• ‘zij kwamen naar Hem toe’ – Eenvoudige gehoorzaamheid volgt op de 
roepstem van de Heere.

• ‘om bij Hem te zijn’ – Het eerste doel van de roeping van een discipel is de 
persoonlijke gemeenschap met de Heere.

• ‘.. en om hen uit te zenden’ – Het is dan ook de Heere Die Zijn dienstknech-
ten uitzendt.

Michael Vogelsang

De volgende keer zullen we verdergaan bij Markus 4.

Antwoorden bij hoofdstuk 2
Vragen over de tekst
1. Hij sprak het Woord tot hen (vers 2).
2. Ze laten zich door tegenstand en 
ongunstige omstandigheden er niet van 
weerhouden hun vriend tot de Heere Jezus 
te brengen. Ze verzinnen ‘creatief’ een 
uitweg. Hoeveel  doorzettingsvermogen 
en creativiteit breng ik op om andere 
mensen tot de Heere te brengen?
3. De Heere doorziet de gedachten van de 
Farizeeën, die ze ‘in hun hart’ overlegden.
4. Alle mensen zijn zondaren en hebben 
de Heere Jezus nodig. Maar sommigen 
(zoals de Farizeeën) hielden zichzelf 
voor ‘gezond’ en hadden geen dokter 
nodig. De tollenaars en zondaars wisten 
dat ze een Redder nodig hadden en 
namen de Heere aan.
5. De Heere Jezus was de bruidegom en 
zolang Hij bij de discipelen was, hadden 
ze reden tot vreugde en niet tot verdriet 
(waarvan het vasten een beeld is).

Opdrachten 
Lijst 2: de Heere geneest
- De 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 genezing van de verlamde  
(Mark. 2: 1-12).
Lijst 3: De Farizeeën bekritiseren de 
Heere bij elke gelegenheid.
- De Farizeeën nemen er aanstoot aan dat 
de Heere zonden vergeeft (Mark. 2: 6-7).
- De Farizeeën nemen er aanstoot 
aan dat de Heere met tollenaars en 
zondaars eet (Mark. 2:16).
- De Farizeeën stellen de vraag waarom 
de discipelen niet vasten (Mark. 2:18).
- De Farizeeën hebben er kritiek op 
dat de discipelen op de sabbat aren 
plukken (Mark. 2:24).
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Evangelie Evangelie EEN KORT GEBED12 13

Enkele maanden later was mijn vriend 
weer in dat hotel. Toen hij hoorde dat 
het meisje daar niet meer werkte, infor-
meerde hij naar haar adres en bezocht 
haar daar. ‘Oh, bent u het’, zei ze toen ze 
hem herkende. ‘Als u eens wist wat voor 
een effect uw gebed op mij heeft ge-
had! Gedurende twee weken herhaalde 
ik het zonder daar verder bij na te den-
ken, elke morgen en elke avond. Daarna 
begon ik erover na te denken wat het ei-

genlijk betekent. U zei dat het in de Bij-
bel te vinden was, daarom kocht ik een 
Bijbel en ontdekte dat ik het nodig had 
om gered te worden en dat de Heere 
Jezus dat mogelijk maakte. Nu heb ik het 
niet meer nodig om dat gebed te her-
halen: het is beantwoord. Nu begin en 
eindig ik de dag met het gebed: ‘Heere, 
dank U dat U mij redde. Is dat niet ge-
weldig?’

Een kort gebedEen kort gebed
Een vriend van mij die gelovig is, ver-
bleef eens in een hotel. Geheel bij toeval 
vroeg hij aan een van de kamermeisjes 
of ze wel eens gebeden had. ‘Er is hier 
zo veel te doen dat ik nauwelijks tijd heb 
om te eten, laat staan om te bidden’, ant-
woordde ze. Mijn vriend zei tegen haar: 

‘Ik zal je een kort gebed leren van maar 
drie woorden, dat we vinden in de Bij-
bel in vers 30 van Mattheüs 14: ‘Heere, 
red mij!’ Probeer dat elke morgen en 
elke avond te zeggen’. Het jonge meisje 
beloofde dat te doen.
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Economie
In vergelijking met veel an-
dere caribische landen kun-
nen de meeste inwoners  

redelijk tot goed rondkomen. Een deel 
van de bevolking is toch nog erg arm 
maar de meesten hebben door de in-
komsten van olie, gas en de touristen- 
industrie een behoorlijk hoge levens-
standaard. Misdaad in combinatie met 
drugs en armoede is echter nog steeds 
een aanwezig probleem.  

     

Bevolking
Met 1,4 miljoen inwoners is 
Trinidad en Tobago behoor-
lijk dichtbevolkt. De meeste 

mensen wonen echter in de hoofdstad 
Port of Spain. De naam verraadt dat de 
eilandengroep een voormalige kolonie 
van Spanje is. Christopher Columbus arri-
veerde in 1498 vanuit Europa en nam het 
bestuur van de eilandengroep over. De 
Fransen arriveerden later en startten met 
de suiker- en cacaoplantages. De plan-
tages werden bewerkt door slaven die 
weer uit Afrika werden gehaald. In 1797 
namen de Britten de eilandengroep over. 
In eerste instantie waren de Britten voor-
nemens de slavernij af te schaffen maar 
vanwege de nodige arbeid werd de 
slavernij pas in 1838 afgeschaft. Daarna 
was er nog veel vraag naar arbeiders die 

Gebed ABC... TRINIDAD EN TOBAGO

Trinidad en Tobago bestaat uit, zoals de naam al doet vermoeden, twee ei-
landen met een gezamenlijk oppervlak van iets meer dan vijfduizend vier-
kante kilometer. Nederland is daarmee vergeleken acht keer groter. Trinidad 
is het meest zuidelijk gelegen eiland van alle Caribische eilanden en ligt maar 

zeven kilometer van het vaste land van Zuid Amerika.

Trinidad en TobagoTrinidad en Tobago

Gebed ABC...

uiteindelijk tegen betaling vanuit China 
en India in Trinidad en Tobago kwamen 
werken. Dat maakt dat er vandaag de dag 
een rijke mix van allerlei culturen op de 
eilandengroep bestaat, ieder met hun ei-
gen religie. Boedisten, Hindoes, Moslims, 
Rooms Katholieken en allerlei mengvor-
men zijn op beide eilanden aanwezig.   

   Gebedsonderwerpen
1. We mogen danken voor 
de vrijheid in het land om de 
Heere Jezus te kunnen volgen 
en over Hem te vertellen.
2. Het is voor evangelisten niet 

altijd makkelijk om aansluiting te vin-
den bij de verschillende bevolkings-
groepen. We mogen bidden voor 
wijsheid en tact in de verkondiging 
van de goede boodschap.

3. In het land is het vreemd om geen 
godsdienst te hebben. Sommigen 
noemen zich dan maar ‘Christen’. 
We mogen bidden voor hen dat 
ze werkelijk de Heere Jezus mogen  
leren kennen en Hem volgen in hun 
leven.

  Erik SchoonenbergErik Schoonenberg
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Het Boek Haggaï (dat ‘Mijn feesten’ 
betekent) werd geschreven nadat de 
Joden uit de ballingschap waren te-
ruggekeerd naar Jeruzalem. Het boek 
gaat over de tempel, die eens ver-
woest was, maar waarvan de funda-
menten op kleinere schaal herbouwd 
waren. De profeet wijst het volk op de 
schande van hun laksheid met betrek-
king tot het huis van God en de her-
bouw ervan, en dringt er bij hen op 
aan om aandachtig op hun wegen te 
letten. Als een ware profeet probeert 
hij hen wakker te schudden uit hun 
egoïsme: ze sloofden zich uit, ieder 
voor zijn eigen huis, terwijl ze het huis 
van God verwaarloosden. Want heel 
spoedig zou de Heer alles in de hemel 
en op de aarde laten beven, en ‘het 
verlangen van alle heidenvolken’ zou 
komen. Dat wil zeggen: Christus, de 
grote Messias, zou komen, door Wie 
Gods huis gevuld zou worden met 
heerlijkheid.

We vinden in het boek vier afzonder-
lijke boodschappen. 
• De eerste boodschap (te vinden 

in hoofdstuk 1) bevat ernstige 

verwijten. Gelukkig hadden die 
een goede uitwerking op de lei-
ders en het volk, zodat ze begon-
nen met het werk aan Gods huis. 

• De tweede (2:1-9) biedt een ver-
frissende aanmoediging in haar 
kostbare profetische uitzicht op 
Christus. 

• De derde (2:10-19) dringt aan op 
de reinheid en afzondering die 
passen bij Gods huis, en roept op 
tot een godvruchtig denken. 

• De vierde (2:20-23) spreekt pro-
fetisch van het omverwerpen van 
alle onderdrukkende koninkrij-
ken, en van de zegen die is ge-
vestigd in de persoon van de 
Dienaar van Jahweh, de Messias, 
voorafgeschaduwd door Zerub-
babel, heerser van Israël.

Laten we de lessen van dit boek ter 
harte nemen en toepassen op Gods 
belangen van vandaag de dag in Zijn 
‘geestelijk huis’, de Gemeente van 
God.

Leslie M. Grant

Haggaï 
Want zo zegt de HEERE van de legermachten: Nog één ogenblik, en dat is een 
korte tijd, dan zal Ik de hemel en de aarde, de zee en het droge doen beven. Ik 
zal alle heidenvolken doen beven. Zij zullen komen naar het verlangen van alle 
heidenvolken en Ik zal dit huis vullen met heerlijkheid, zegt de HEERE van de 
legermachten.

Haggaï 2:6-7

Bijbel praktisch

Mag ik – mag ik niet?  Mag ik – mag ik niet?  
– Deel 1– Deel 1

Voor pasbekeerden, vooral jonge men-
sen, die nog weinig kennis en levenser-
varing hebben op geestelijk gebied, 
roepen heel veel dingen van het leven 
en omstandigheden, die voor onbe-
keerden vanzelfsprekend zijn, vragen 
op: ‘Mag ik?’ ‘Mag ik niet?’ ‘Mag ik dit?’ 
‘Mag ik dat nog steeds doen?’ ‘Is dit 
of dat toegestaan voor een Christen?’ 
‘Kan ik daar nog steeds naartoe gaan – 
bioscoop, theater, concerten enz. – of 
moet ik bij al deze evenementen van-
daan blijven?’

Sommigen worstelen om een ant-
woord te krijgen, maar kunnen dat niet 

een-twee-drie vinden. Het is duidelijk, 
dat iemand door de wedergeboorte 
een nieuwe persoon is geworden, je 
hebt een nieuwe 'mind-set' gekregen. 
Je dient nu een heel andere Heere 
en beoordeelt de dingen naar een 
heel andere maatstaf dan voorheen. 
Alles is anders, alles is nieuw! Zo laat  
Rom. 12:2; 2 Kor. 5:16-17 het ons zien.

Daarom, omdat we nu de Heere Jezus 
Christus willen dienen, is het noodza-
kelijk om dergelijke vragen te beoor-
delen naar gelang ik de Heere Jezus 
met deze of gene daad eer, of ik het 
voor Hem kan doen of niet. Wat zegt 
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MAG IK – MAG IK NIET? – DEEL 1Bijbel praktisch Bijbel praktisch

Hij hierover? Mijn leven behoort nu 
volledig toe aan de Heere en er staat 
geschreven: ’En alles wat niet uit geloof 
is, is zonde’ (Rom. 14:23). Zou onze 
vraag niet allereerst moeten zijn of de 
Heere daar of daar met mij mee kan 
gaan, of laat die plaats Zijn aanwezig-
heid niet toe? Er zijn dus enkele vra-
gen, die allemaal volgens één maatstaf 
moeten worden beantwoord: ‘Wat 
zou de Heere Jezus zeggen?’.

Er zijn echter veel dingen waarbij het 
antwoord duidelijk moet zijn. Dan be-
doelen we dingen die behoren tot de 
grote, God-vijandige term ‘wereld’, die 

niets anders is dan de uitwerking, het 
product van het zondige verlangen. Dit 
zijn allemaal dingen die ons hart ver-
ontreinigen en ons wegtrekken van de 
Heere. Maar er zijn ook dingen die aan 
de buitenkant onschuldig lijken, maar 
die, in de handen van de satan, boeien 
kunnen worden, die ons in zijn afhan-
kelijkheid, in plaats van in de afhanke-
lijkheid van de Heere Jezus brengen. 
Deze prikkelen het eigen ego en komen 
overeen met het natuurlijke hart. Ze 
omvatten de vele wereldse genoegens 
en feesten waarbij het vanaf het begin 
duidelijk moet zijn dat de Heere Jezus 
hierin niet mee zal gaan.

Gods Woord spreekt hier duidelijke en 
scherpe taal over. Johannes zegt in zijn 
eerste brief in hoofdstuk 2:15: 

‘Heb de wereld niet lief 
en ook niet wat in de 
wereld is. Als iemand 
de wereld liefheeft, is 
de liefde van de Vader 

niet in hem’. 
Dit is beslissend. De Heere Jezus Zelf 
heeft gezegd: ‘Niemand kan twee he-
ren dienen’ (Matth. 6:24). Zoals je met 
je natuurlijke ogen niet naar twee kan-
ten tegelijk kunt kijken, zo is het ook op 
geestelijk gebied, omdat Christus en 
de dingen van deze wereld lijnrecht te-
genover elkaar staan.

Maar nog veel scherper en radicaler 
drukt de apostel Paulus zich uit in 2 
Korinthe 6:14-7:1, wanneer hij waar-
schuwt om ‘geen ongelijk span met on-
gelovigen te vormen’. Hij beklemtoont 
op deze plaats vooral dat er geen ge-
meenschap kan zijn tussen Christus en 
wat uit de duisternis komt, noch een sa-
menhang van Gods tempel met iets dat 
afgodendienst moet worden genoemd: 
‘Ga daarom uit hun midden weg en 
zonder u af, zegt de Heere, en raak het 
onreine niet aan, en Ik zal u aannemen, 
en Ik zal u tot een Vader zijn’.

We moeten ons realiseren dat echte 
gemeenschap met God afhankelijk is 
van hoe we ons afzijdig houden van ie-
dere vorm van kwaad. Wat het laatste 
betreft, zijn de woorden ‘zonder u af ’! 
veelzeggend. Ze omvatten ook dingen 
die op zichzelf goed zijn, zoals een hu-
welijk, zakelijke relaties en financiële 
transacties, maar die ons misschien toch 
in direct contact met de wereld en de 
zonde brengen. Dat wordt in deze brief 
met een ‘ongelijk span’ vergeleken.

Christenen zullen zich nooit met zulke 
zaken kunnen inlaten zonder innerlijke 
schade op te lopen. Met ‘het onreine’ 
geeft Paulus aan dat wat Johannes aan-
duidt met de woorden: ‘Heb de wereld 
niet lief en ook niet wat in de wereld is’. 
Het gaat dus niet alleen om de wereld 
als zodanig, maar ook om veel andere 
dingen die de natuurlijke mens lief-
heeft, die echter tot de wereld behoren 
en waaraan je zo graag wil vasthouden. 
Zulke ‘liefhebberijen’ kunnen zelfs tot 
afgodendienst worden. Daarom sluit 
Johannes zijn eerste brief af met de 
waarschuwing: ‘Lieve kinderen, wees 
op uw hoede voor de afgoden’!
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MAG IK – MAG IK NIET? – DEEL 1Bijbel praktisch

Christenen staan dus tijdens hun leven 
op aarde steeds voor een ernstig 'ja 
of nee', wat echter niet verward mag 
worden met de 'wet van de SinaÏ', die 
slechts slavernij inhoudt. (Gal. 4:24-25) 
Wij zijn als ‘zonen van God’ geroepen 
tot vrijheid en bezitten de vaardigheid 
om met een gelukkig hart de zeer fijne 
en precieze richtlijnen van het Godde-
lijk Woord na te leven. Dat kunnen we 
echter alleen wanneer de liefde van 
God, die in onze harten is uitgestort 

(Rom. 5:5), de beweegreden voor en 
kracht en drager van al ons doen en la-
ten is. (Zie 1 Kor. 13:1-3)

Gebeurt iets niet echt vanuit die god-
delijke liefde, dan dient het alleen maar 
tot bevrediging van het eigen ik. Het ‘ik 
hou van’ is dan tot een afgod gewor-
den; een zeer gevaarlijke afgod! De 
volgende twee Schriftplaatsen zeggen 
ons duidelijk hoe we dit steeds moeten 
afwegen en beoordelen:

‘En dit bid ik dat uw liefde nog steeds overvloediger 
wordt in kennis en alle fijngevoeligheid, opdat u kunt 

onderscheiden wat wezenlijk is, opdat u oprecht bent 
en zonder aanstoot te geven tot de dag van Christus’ 

(Fil. 1:9-10).

‘En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar 
word veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid 
om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbe-

haaglijke en volmaakte wil van God is’ 
(Rom. 12:2).

In het volgende nummer zullen we dit 
artikel vervolgen.

Gog en Magog (Rusland) – Gog en Magog (Rusland) – 
Machtsblokken en hun einde in Machtsblokken en hun einde in 
verbinding met het 1000-jarige  verbinding met het 1000-jarige  
rijk van de Messiasrijk van de Messias

Algemeen
Het is mijn bedoeling om een kort 
overzicht over dit thema te schetsen. 
Daarbij val ik graag terug op leraren 
die het Woord van God recht snijden. 
Dat wil zeggen, het zo uitleggen dat 
degene die het leest ook begrijpt wat 
hij leest (2 Tim. 2:15, Neh. 8:8). Daar is 
geen ruimte voor fantasie, etc. Ook zul-
ke leraren moeten zichzelf graag door 
het Woord van God willen laten corri-
geren. De Bereërs namen het Woord 
met alle bereidwilligheid aan terwijl zij 

dagelijks de Schriften onderzochten of 
deze dingen zo waren (Hand. 17:11). 
Laten we hun voorbeeld navolgen en 
zó deze dingen onderzoeken.

Oorsprong
In Genesis 10:2 wordt Magog als zoon 
van Jafeth genoemd. Gog schijnt een 
symbolische naam van de Scythen en 
Tartaren te zijn geweest. De nakome-
lingen van Magog hebben zich naar het 
noorden uitgebreid en hun naam aan 
dat land gegeven.

Actueel
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GOG EN MAGOG Actueel Actueel

‘Mensenkind, richt uw blik op Gog, het 
land van Magog, de oppervorst van Me-
sech en Tubal, en profeteer tegen hem’ 
(Ezechiël 38:2).

Hierbij de betekenis van de genoemde 
namen uit dit vers. Gog: zie de vorige 
alinea, Mesech: Moskou; Tubal: To-
bolsk, waarbij Ezechiël 39:1-2  onmis-
kenbaar duidelijk maakt dat dit volk 
uit het uiterste noorden komt. Als je 
uitgaat van Israël, het middelpunt van 
de aarde en van Jeruzalem, de eeuwi-
ge stad van de grote Koning, is Rusland 
het noordelijkste volk.

Verschillende machtsblokken...
... die er op deze aarde zullen zijn na de 
opname van de gelovigen waarover ge-
sproken wordt in 1 Korinthe 15:51,52 en 
in 1 Thessalonicenzen 4:13-18.

Wij als Christenen verwachten dagelijks 
deze opname (1 Kor. 15:51,52, 1 Thess. 

4:13-18). Samen met de ontslapenen 
(ook die uit het Oude Testament) zul-
len wij de Heere tegemoet gaan in de 
lucht. Dan zullen wij voor altijd bij Hem 
zijn.

Het eerste machtsblok is Israël. Pas na 
de opname van de gelovigen pakt de 
Heere Jezus de draad weer op met Zijn 
aardse Joodse volk. Dit zijn dan de zo-
genoemde twee stamen en de priester-
stam. Deze stammen waren betrokken 
bij de kruisiging van de Heere Jezus. 
Zij zullen komen in de ‘benauwdheid 

voor Jakob’ ( Jer. 30:7). Een overblijfsel 
hiervan zal in die tijd in de Messias gaan 
geloven. Het grootste ongelovige deel 
komt om in de verschillende oordelen. 
Zij zijn de navolgers van de antichrist 
(Op. 13:11-18), de valse koning van de 
Joden, de valse profeten.

Het tweede machtsblok is het Ro-
meinse rijk dat weer opnieuw zal ont-
staan. Dit zijn de 'voeten van ijzer en 
leem' uit Daniel 2 en het vierde dier uit 
Daniel 7 (zie ook Op. 13:1-10, 17:7,8). 
Het Romeinse rijk maakte zich in het 
verleden ook schuldig aan het kruisi-
gen van de Heere Jezus door Pontius 
Pilatus. Een groot deel van de oordelen 
uit het boek de Openbaring zullen in 
de toekomst het Romeinse rijk treffen. 
De heerser van dit rijk werkt veel samen 
met de antichrist (zie Jes. 28:15, Dan. 
9:27). Beiden worden door de satan 
geleid en verrichten occulte wonderen 
die de mensen zullen verbazen.

Het derde machtsblok is de koning van 
het noorden, de Assyriër. Dit machtsblok 
moet gezocht worden op de plaats van 
het vroegere Assyrische rijk. Daar zijn 
de tien stammen ook naartoe gebracht. 
Niemand kan nu deze tien stammen 
nog terugvinden. De Heere Jezus zal 
na de oordeelstijd deze stammen weer 
opnieuw verzamelen (Ez. 20:30-38). Dit 
omvat ongeveer het gebied van Turkije, 
Syrië en de landen daar in de buurt. As-
syrië wordt sterk gemaakt door Rusland 
(Dan. 8:24). Het wil Israël graag hebben 
maar heeft hiermee geen speciale reli-
gieuze bedoelingen met betrekking tot 
het gelovige overblijfsel.

Het vierde machtsblok wat we dan 
zullen vinden is Rusland. Hier hebben 
we in de inleiding van dit artikel al iets 
over gezegd.

We zien hier dus al dat er niet één we-
reldregering, één wereldreligie en één 
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wereldvaluta komt. In de toekomst zal 
in het Romeinse rijk het naamchristen-
dom een lange tijd overheersen. Dit 
zal zijn totdat deze door dit rijk zelf 
geoordeeld zal worden (Op. 17 en 
18). In Israël zal de Joodse offerdienst 
onder leiding van de antichrist weer 
opnieuw plaats gaan vinden totdat 
de antichrist dit zelf zal afschaffen. In 
de eerste helft van deze tijdsperiode 
zal hij zich als vrome Jood voordoen 
(Ps. 55:13-16). Over de religies bin-
nen de andere machtsblokken wordt 
niets speciaals meegedeeld. De Joden 
die het merkteken van het beest niet 
aangenomen hebben zullen voor een 
groot deel kunnen vluchten naar de 
omliggende landen.

Volgorde van de oordelen over deze 
machtsblokken en als laatste over 
Gog en Magog (Rusland)
• Na de opname van de gelovigen 

wordt er een bondgenootschap ge-
sloten tussen Israël en het Romeinse 
rijk ( Jes. 28:15, Dan. 9:27, Op. 13)

• Als eerste zal de koning van het zui-
den (Egypte) Israël aanvallen. Israël 
staat dan onder de leiding van de an-
tichrist (Dan. 11:40-45).

• Als reactie daarop zal de koning van 
het noorden (Assyrië) in Israël tegen 
Egypte (koning van het zuiden) vech-
ten. Hierna zal hij doortrekken naar 
Egypte.

• De antichrist is in deze tijd naar zijn 
bondgenoten gevlucht en zal dan het 
Romeinse rijk om hulp vragen.

• De Heere Jezus verschijnt op deze 
aarde (Op. 19:11-21).

• De antichrist en de leiders van het 
Romeinse rijk komen naar Israël en 
zullen daar omkomen (Op. 16:12-
16, 19:19-21). De leider (heerser) 
van het Romeinse rijk en de antichrist 
zullen levend in de poel van vuur ge-
worpen worden. Zij zullen de eersten 
zijn die in de hel komen!

• De Assyriër hoort geruchten hierover 
als hij in Egypte is en keert terug naar 
Israël om te vechten tegen het Ro-
meinse rijk. Hij is machtig, alleen niet 
door eigen kracht (Dan. 8:24). Rus-
land zal hem nog machtiger maken. 
Dit machtsblok is dan het militaire 
tegenwicht ten opzichte van Europa.

• De Assyriër zal dan in Israël verslagen 
worden.

• De Heer Jezus richt dan Zijn rijk op. 
Alle ongelovige Joden zijn inmiddels 
omgekomen en het gelovig overblijf-
sel gaan het vrederijk binnen. Alle 
twaalf stammen zijn dan weer samen 
(Ez. 36, 37).

• ‘Na vele dagen zult u [= Rusland] 
gestraft worden. Aan het einde van 
de jaren zult u komen in een land dat 
hersteld is van het zwaard, bijeen-
gebracht uit vele volken op de ber-
gen van Israël, die tot een blijvende 
verwoesting waren geworden. Als 
zij uitgeleid zijn uit de volken, zullen 
zij allen onbezorgd wonen. ... Ik zal 
optrekken tegen een niet ommuurd 

land, komen bij mensen die rustig en 
onbezorgd wonen, die allen zonder 
muur en grendel wonen en geen 
poorten hebben’ Ezechiël 38:8-11

• De Heere Jezus grijpt dan in en Rus-
land komt in Israël aan zijn einde (Ez. 
39). ‘Ik zal Mijn heilige Naam te mid-
den van Mijn volk Israël bekendma-
ken en Mijn heilige Naam niet langer 
laten ontheiligen’ (Ez. 39:7). In de rest 
van Ezechiël 39 wordt de ondergang 
van Rusland en de gevolgen daarvan 
beschreven.

Gog en Magog in Openbaring 20
Als de Heere Jezus regeert is de satan 
1000 jaar gebonden (Op. 20:2-3). Aan 
het begin van deze regering zullen alle 
ongelovigen omkomen, zowel indivi-
duele personen alsook volken. Nadat 
Rusland als laatste is overwonnen zal 
de vrede regeren op deze aarde en 
zal er voorspoed zijn. Alle problemen, 
ook onze klimaatproblemen, zullen dan 
opgelost zijn. De Heere Jezus zal dan 
krachtdadig ingrijpen in Zijn schepping. 
Hierover kan bijvoorbeeld gelezen 
worden in Jesaja 11:6-9.

Er zullen in deze tijd van zegen ook 
veel kinderen geboren worden. Maar 
ook zij hebben de erfzonde nog in zich 
en moeten zich bekeren. In deze tijd is 
er geen verleiding door de satan. Dat 
is de reden waarom ook zij van de vol-
ledige zegen van het vrederijk kunnen 
genieten.

Als het 1000-jarig vrederijk (millen-
nium) tot een einde zal komen zal de 

satan voor een korte tijd losgelaten 
worden (Op. 20:3,7). Dan worden in 
Openbaring 20:8 Gog en Magog nog 
een keer genoemd. Opeens is de ver-
leider er weer. Gog en Magog komen 
dan als landen uit de verst gelegen ge-
bieden in beeld. Het lijkt erop dat het 
kennen van de Heere Jezus met het 
groter worden van de letterlijke afstand 
tot Jeruzalem steeds minder wordt. 
Hierdoor kan satan zijn misleiding bij-
zonder krachtig uitoefenen.

We zien hier ook dat de mens in het 
diepst van zijn wezen geen goedheid in 
zich heeft. Zelfs de gunstigste omstan-
digheden in deze 1000 jaar bewijzen 
dat.

Udo Prinzen

GOG EN MAGOG Actueel Actueel
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De dagelijkse 
Bijbeloverdenking (4)

Met deze serie artikelen willen we graag jonge Christenen mo-
tiveren om de Bijbel te lezen. Maar het gaat niet alleen om het 
lezen, zoals dit artikel duidelijk zal maken.

Bijbel praktischBijbel praktisch DE DAGELIJKSE BIJBELOVERDENKING (4)

Je kunt de Bijbel lezen omdat het 
‘moet’. Voor ons als Christenen is het 
noodzaak om Gods Woord te lezen. 
Maar je kunt de Bijbel ook lezen omdat 
je weet dat dit nuttig voor jou is. In dit 
artikel vind je enkele ‘uitwerkingen’ van 
Gods Woord in ons leven.

Waarom? (3)
Opnieuw houden we ons bezig met 
de vraag: waarom moeten we Gods 
Woord lezen? Ik wil een paar trefwoor-
den noemen die Gods Woord voor mij 
onmisbaar gemaakt hebben.

	 Zaadkorrel: Het Woord van God 
is de zaadkorrel waardoor wij het 
opnieuw geboren worden kun-
nen ervaren: ‘Overeenkomstig 
Zijn wil heeft Hij [God] ons ge-
baard door het Woord van de 
waarheid’ ( Jak. 1:18; zie 1 
Petr. 1:23). Zonder het 
Woord van God zou je geen 
nieuw leven gekregen heb-
ben, niet opnieuw geboren 
zijn. Je zou nog in je zonden 
en zonder God leven. Ieder 
van ons zou nu, deze woorden 
die het leven veranderen, beter 
willen leren kennen. Want door 
dit Woord kunnen we voor al-
tijd in verbondenheid met de 
Heere Jezus leven.

	 Voedsel:  ‘Maar 
Hij [de Heere 
Jezus] ant-
w o o r d d e 
en zei: Er 
staat ge-

schreven: De mens zal niet van 
brood alleen leven, maar van elk 
Woord dat uit de mond van God 
komt’ (Matth. 4:4; zie 1 Kor. 3:2). 
Zonder dit basisvoedsel zou je niet 
lang kunnen leven, zelfs wanneer je 
van het een of ander liever zou wil-
len afzien. Dat geldt voor ons na-
tuurlijk leven. Hetzelfde geldt voor 
ons geloofsleven: ook daarvoor 
moeten we eten. Het geestelijk 
voedsel is allereerst het Woord van 
God. God is zo genadig dat Hij ons 
niet uitlevert aan de woorden van 
mensen. Hij Zelf heeft gesproken. 
Daarvoor heeft Hij ons de Bijbel ge-
geven, want dat is Zijn Woord. Als 
je dit hongerig leest, zul je gezond 
zijn en gezond kunnen leven. Je wilt 
toch weten wat God wil met jou en 
met je leven! Dat vind je in Gods 
Woord.

	 Leiding: : ‘Zend Uw 
licht en Uw waarheid; 
laten die mij leiden’ 
(Ps. 43:3; zie ook Ps. 

25:5). In deze wereld 
geldt: trial and error – vallen en 

opstaan. God wil echter niet dat wij 
in ons geloofsleven voortdurend 
op ons gezicht gaan. Hij geeft door 
middel van Zijn Woord duidelijk 
leiding aan ons leven. Wanneer je 

een doelgericht leven wil lei-
den, heb je Gods Woord 

nodig. In dat Woord 
geeft God de juis-

te vooruitzich-
ten voor je leven.
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Q&ABijbel praktisch DE DAGELIJKSE BIJBELOVERDENKING (4)

	 Waarde: ‘(...) de bepalingen van de 
HEERE zijn waarachtig, met elkaar 
zijn zij rechtvaardig. Zij zijn bege-
renswaardiger dan goud, ja, dan 
veel zuiver goud; en zoeter dan ho-
ning en honingzeem uit de raat’ (Ps. 
19:9-10). Gods Woord heeft een 
eeuwige waarde. Veel mensen zoe-
ken rijkdom. Echte rijkdom heb jij 
allang in handen: de Bijbel. Niets an-
ders op aarde is zo waardevol als de 
Bijbel. En hij ‘smaakt’ beter dan alles 
wat je op aarde kunt kopen. Zo 
was het manna in de woestijn 
40 jaar lang niet alleen goed 
verteerbaar, maar ook 
echt lekker.

	 Zegen: ‘Want zoals 
regen of sneeuw 
neerdaalt van de 
hemel en daar-
heen niet terug-
keert, maar de 
aarde doorvoch-
tigt en maakt dat 
zij voortbrengt en 
doet opkomen, zaad 
geeft aan de 

zaaier en brood aan de eter, 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 voor-
spoedig zijn in hetgeen waartoe Ik 
het zend’ ( Jes. 55:10-11). God geeft 
ons geen droog, smakeloos, slecht 
smakend eten. Nee, Hij geeft ons 
voedsel dat krachtig is en het goede 
teweegbrengt. Dat heeft bij jou mis-
schien een andere uitwerking dan 
bij mij. Maar zoals regen het land 
vruchtbaar maakt, zo brengt het le-
zen van Gods Woord veel goeds in 
je leven teweeg. Het is een blijvende 
zegen voor jou.

Manuel Seibel

‘Dan zou ik niet 
beschaamd 

worden, als ik 
oog zou hebben 

voor al Uw 
geboden’.  

Psalm 119:6

Vraag:
We horen wel eens van ‘gebedsgene-
zing’. Bijvoorbeeld van mensen die af 
en toe de straat op gaan en met zie-
ke mensen om genezing bidden. Ze 
leggen daarbij hun hand op het zieke 
lichaamsdeel en bidden vervolgens tot 
God in de Naam van Jezus dat ze gene-
zen mogen worden. Of ‘diensten’ waar 
zulke dingen gebeuren. Voor velen van 
ons is dat vreemd, omdat niemand in 
de samenkomsten waar wij komen zo-
iets doet. Maar toch staat er in Markus 
16:18 dat zij die geloven op zieken de 
handen zullen leggen en dat ze gene-

zen worden. We vragen ons af: Is het 
een opdracht voor ons als Christenen 
anderen de handen op te leggen en 
om genezing te vragen? Kunnen wij dat 
ook zo doen?

Wat zegt de Bijbel?
Bij het beantwoorden van deze 
vraag en het beoordelen van 
deze activiteiten willen we ons 
eerst afvragen wat de Bijbel 
over genezingen zegt. We zien 
in de Bijbel dat er inderdaad 
dergelijke wonderen plaats !

?Genezing door 
handen opleggen?
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dikten. En hoe deed de Heere in 
de hemel dat? Door het Woord 
te bevestigen met tekenen en 
wonderen die erop volgden. Dat 
zijn belangrijke feiten: De teke-
nen en wonderen volgden om 
het Woord te bevestigen. Dat 
was het doel.

  1 Korinthe 13 vers 8: ‘De liefde ver-
gaat nooit. Wat dan profetieën be-
treft, zij zullen tenietgedaan wor-
den, wat talen betreft, zij zullen 
ophouden, wat kennis betreft, zij 
zal tenietgedaan worden. Want wij 
kennen ten dele en wij profeteren 
ten dele, maar wanneer het vol-
maakte zal gekomen zijn, zal wat 
ten dele is, tenietgedaan worden’. 
In dit vers staat dat er een einde 
komt aan profetieën, talen (be-
doeld wordt het spreken in talen) 
en kennis. En inderdaad diensten 
van Gods woord spreken zodat 
luisteraars in Zijn licht gesteld wor-
den (profetieën), het spreken in 
andere talen zoals we in Handelin-
gen 2 op de pinksterdag vinden 
(talen) en het uitleggen van Gods 
waarheid (kennis) worden in de 
hemel niet meer gedaan. Maar het 
is opvallend dat er verschillende 
werkwoorden gebruikt worden. Bij 
profetieën ‘teniet gedaan worden’, 
bij talen ‘ophouden’. Ook dit is niet 
voor niets. Het ‘te niet gedaan wor-
den’ heeft betrekking op al het on-
volkomene als het volmaakte komt 
(vergelijk vers 10), dus als we in de 
hemel zijn. Maar het ‘ophouden’ 
van de talen dan? De gedachte van 

Hebreeën 2 vers 4 wordt onder-
streept. Evenals de tekenen en 
wonderen zou het spreken in talen 
niet tot het einde van het Christen-
dom op aarde voortduren en dan 
‘te niet gaan’. Het zou al eerder ‘op-
houden’.

  2 Korinthe 12 vers 12: ‘De tekenen 
van een apostel zijn onder u ver-
richt, in al (mijn) volharding, in te-
kenen, wonderen en krachten.’ Zo-
als in Hebreeen 2 vers 4 ook hier 
de voltooide tijd. En nog iets: ‘de 
tekenen van een apostel’, zo wor-
den de wonderen genoemd. Ze 
werden (hoofdzakelijk) door en in 
de nabijheid en de tijd van de 
apostelen gedaan. 

  2 Timotheüs 4 vers 20: ‘Trofimus 
heb ik in Milete ziek achtergelaten.’ 
Dat schrijft Paulus in zijn laatste 
brief. Dat schrijft een man die zelf 
zieken genezen had (Handelingen 
19:11,12). Waarom genas hij Trofi-
mus niet? Dan had Trofimus hem, 
de oude en eenzame gevangene 
misschien nog bij  kunnen staan?! 
Schijnbaar was het niet meer de 
tijd en waren er niet meer de om-
standigheden voor genezingen. In 
ieder geval had genezing geen pri-
oriteit.

Gezien deze feiten en uitdrukkingen 
kunnen we zeggen dat de tekenen 
en wonderen voor de begintijd van 
het Christendom op aarde waren. 
Het Christendom was iets nieuws. 
Om te bevestigen dat het van God 

vonden. Met name in het boek Han-
delingen. Lees bijvoorbeeld hoofd-
stuk 4 vers 9-16 en hoofdstuk 9 vers 
32 - 42. Daar doet voornamelijk Petrus 
wonderen. Of lees hoofdstuk 19 vers 
11-17, waar Paulus wonderen doet. 

In de brieven na het boek Handelin-
gen zijn er aanwijzingen dat genezin-
gen, tekenen en wonderen niet zou-
den blijven. Bijvoorbeeld de volgende 
vier:

  Hebreeën 2 vers 4: ‘God heeft er 
bovendien mede getuigenis aan 
gegeven door tekenen, wonderen 
en allerlei krachten, en gaven van 
de Heilige Geest, overeenkomstig 
Zijn wil.' In dit gedeelte gaat het 
over de zaligheid, het evangelie, 
dat eerst door de Heere Jezus Zelf 
op aarde is verkondigd. Daarna 
was het bevestigd door hen die 

zelf de Heere Jezus op aarde had-
den gehoord. Deze boodschap 
was door God bevestigd door te-
kenen en wonderen. Het is bijzon-
der dat dit in de voltooid verleden 
tijd staat: heeft bevestigd. De He-
breeënbrief is in de jaren zestig, 
vóór de verwoesting van de tem-
pel geschreven. Toen waren de te-
kenen en wonderen blijkbaar al 
verleden tijd! 

PS: Hebreeën 2 vers 4 laat ook het 
doel van de tekenen en wonde-
ren zien, namelijk: mede getui-
genis geven aan het gesproken 
woord. De tekenen, wonderen 
of genezingen zelf waren niet 
het doel. Hetzelfde vinden we in 
Markus 16 vers 20. Daar wordt 
van de in de hemel opgenomen 
Heere gezegd dat Hij meewerkte 
met de discipelen die overal pre-

… Een krachtig 
gebed van een 
rechtvaardige 
brengt veel tot 

stand. 
Jakobus 5:16
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groot geloof voor haar genezing. Kort 
na haar opname in de universiteitskli-
niek werd haar door de professoren 
meegedeeld dat er bij de vervolgon-
derzoeken absoluut niets meer ge-
vonden was! De artsen stonden voor 
een raadsel. Maar de vrouw wist en 
getuigde dat God hier in Zijn almacht 
had ingegrepen. Ze keerde terug naar 
huis en leeft vandaag de dag gezond 
te midden van haar gezin!!!!!

Voor een diepgaande Bijbelstudie 
over dit onderwerp beveel ik het boek 
‘Gaven van Gods Geest’ van broeder 
Arend Remmers aan. Het is bij de uit-
gever van Volg Mij! verkrijgbaar.

Marcel Ros 

kwam volgden onder andere gene-
zingen bij de prediking. We kunnen 
zeggen dat Markus 16 vers 18 in 
de begintijd in vervulling gegaan is. 
De Heere Jezus zegt het ook tegen 
Zijn discipelen als Hij hen Zijn zen-
dingsopdracht geeft.     

Op de vraag ‘Is het een opdracht voor 
ons Christenen om anderen de han-
den op te leggen en om genezing te 
bidden?’ antwoordt ik met dit Bijbelse 
licht: Nee, we hebben een veel mooi-
ere opdracht: het evangelie verkon-
digen, Gods boodschap en waarheid 
vertellen!!! Dat is voor veel mensen 
in Europa niet meer zo nieuw als bijna 
2000 jaar geleden. Veel omstandighe-
den zijn anders  en daarom hoeven we 
geen begeleidende wonderen meer 
te verwachten. Maar is het daarom 
minder mooi? 

En anderen dan?
Toch ben ik voorzichtig met het bekri-
tiseren van mensen die de straat op-
gaan en anderen de handen opleggen 
en voor hen bidden. God kan zeker 
nog wonderen doen en doet ze nog. 
Als deze mensen dit menen te moeten 
doen en wandelen naar het licht dat ze 
hebben, kan God er toch wat mee be-
werken, als Hij dat wil. En zij gaan wél 
de straat op! Wij ook?

Grote gebedsgenezingsdiensten zijn 
weer iets anders. Die lijken soms meer 
op shows of evenementen. De gene-
zing zelf lijkt het doel en hoogtepunt 
te zijn. De genezer staat in het middel-
punt en er wordt doorgaans gespro-

ken over ‘God’ en ‘Jezus’. De Heere 
Jezus wordt niet ‘Heere’ en nauwelijks 
‘Christus’ genoemd. De uiterlijke din-
gen om de genezing heen, gaan ook 
tegen een Bijbelse sfeer in. Hier kon-
den nog wel eens andere krachten dan 
die van de Heilige Geest in het spel 
zijn. 

Weer een ander geval is het als ook 
vandaag evangelisten in onontwikkel-
de gebieden buiten de gebaande we-
gen het evangelie brengen. Zij staan 
voor uitdagingen en gevaren die van 
te voren niet te bedenken zijn. Dat 
God dan op wonderbare wijze te hulp 
schiet, wil ik graag geloven. Dergelijke 
werkers dragen we ook een warm hart 
toe.

Een wonder!
De volgende gebeurtenis laat zien dat 
er vandaag de dag ook nog wonderen 
in Europa onder Christenen gebeuren. 
Ik laat ze graag volgen: 

Een aantal jaren geleden was er in 
Ost-Friesland in het noordwesten van 
Duitsland een gelovig gezin met een 
jonge moeder van meerdere kinde-
ren. Bij deze moeder werd kanker 
geconstateerd. Er volgde een serie on-
derzoeken met als resultaat: kanker in 
een vergevorderd stadium. Voor een 
operatie, die echter weinig uitzicht op 
resultaat leek te bieden, werd de gelo-
vige vrouw naar een ver weggelegen 
universiteitskliniek doorverwezen. Ze 
was volledig rustig, in vertrouwen op 
haar Heere. Maar haar man en haar ge-
zin baden onophoudelijk en met een 
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Dit is een betrouwbaar woord en alle aanneming 
waard dat Christus Jezus in de wereld gekomen is 
om zondaars zalig te maken (...). 1 Timotheüs 1:15

Professor Howard A. Kelly (1858-1943) behoorde tot de vooraanstaande gynae-
cologen van zijn tijd en wisselde met veel andere wetenschappers van gedachten 
over de meest uiteenlopende vragen. Kelly was in een Christelijk gezin opge-
groeid, maar was als jonge man door de Bijbelkritiek erg onzeker geworden. Op 
zekere dag besloot hij om zelf de Bijbel grondig te gaan bestuderen. Later legde 
hij in het openbaar getuigenis van zijn geloof af.

Hier is een ingekorte versie:

Nu geloof ik dat de Bijbel het geïnspireerde Woord van God is – geïnspireerd in 
een heel andere betekenis dan een of ander menselijk boek.

Ik geloof dat Jezus Christus Gods Zoon is, zonder een mens als vader, maar ver-
wekt door de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria.

Ik geloof dat alle mensen zonder uitzondering zondaars zijn, dat ze van God ver-
vreemd en volledig verloren zijn, en dat ze zichzelf niet kunnen redden.

Ik geloof dat Gods Zoon op aarde gekomen is en aan het kruis Zijn bloed tot ver-
zoening voor de zonden en als losgeld voor ons gegeven heeft.

Ik geloof dat iedereen die Jezus Christus als Zijn Redder aanneemt, opnieuw ge-
boren is en nieuwe voorrechten, beweegredenen en doelen heeft.

Ik geloof dat de Bijbel Gods Woord is. Wanneer ik het dagelijks als voedsel in 
me opneem, openbaart het verkeerde neigingen in mij en helpt het mij deze te 
veroordelen, mijn gedachten en neigingen te zuiveren en mij zuivere verlangens 
te geven. Het leert mij God en Zijn wil te erkennen. – Ja, Gods Woord is daadwer-
kelijk voedsel voor de geest.

Ik geloof …


