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Groet

Hallo jonge mensen,

Wat fijn dat jullie weer de moeite genomen hebben om dit nummer van 
Volg Mij! te pakken. Als je dit leest sta je aan het begin van een mooi num-
mer. Op de omslag heb je al een foto zien staan met allemaal verschillende 
mensen. In het eerste artikel gaat het daarover, allemaal verschillende 
mensen die op hun eigen manier een discipel van de Heere Jezus waren. 
Lees dit artikel maar eens, er staan mooie lessen in.

Maar als je een discipel van de Heere Jezus bent wil je God dienen. Dat 
zien we in de Levietendienst waarover ook een artikel staat in dit nummer. 
Verder de Bijbestudie over Markus, Gebeds ABC over Venezuela, Bijbel-
studie, etc. Kortom, veel artikelen die ik van harte bij jullie kan aanbevelen.

Het laatste artikel gaat over stemmen. Daarin beantwoord de schrijver, aan 
de hand van de Bijbel, de vraag: ‘Moet ik gaan stemmen of niet?’ Ook een 
onderwerp wat het waard is om eens over na te denken.

Alvast veel zegen toegewenst bij het lezen van dit nummer.
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Discipelen van de Heere 
Jezus – net als jij en ik

Het is opvallend hoeveel verschillende discipelen van de Heere Jezus we 
leren kennen in de Bijbel. Zij volgden allemaal hun Heere en Meester – ieder 
op zijn eigen manier en op zijn eigen plek. Discipelschap is een thema dat 
ons allemaal aangaat – of we nu jong zijn of oud. In dit artikel willen we kort 
enkele opvallende kenmerken van de afzonderlijke personen belichten die als 
‘discipelen’ aangeduid worden.

DISCIPELEN VAN DE HEERE JEZUS – NET ALS JIJ EN IKBijbel praktisch
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Een rijke discipel (Matth. 27:57)
Jozef van Arimathea was een rijke dis-
cipel, maar hij was bereid daarvan af 
te zien. Hij legde het lichaam van de  
Heere Jezus in zijn eigen, nieuwe graf, 
dat hij in de rotsen had laten uithouwen.

Het is niet aannemelijk dat velen van 
ons zo rijk zijn als Jozef van Arimathea. 
Maar de Heere heeft jou ander ‘kapi-
taal’ toevertrouwd, zoals tijd, gezond-
heid of bepaalde gaven. Het komt er 
ook helemaal niet op aan hoeveel of 
wat je hebt, maar of je dat wat je hebt 
voor de Heere Jezus gebruikt. Ben jij 
rijk met betrekking tot God? Zet je je 
‘talenten’ in voor de zaak van de Hee-
re?

Een aanzienlijke discipel 
(Mark. 15:43)
Jozef van Arimathea was een aanzienlijk 
lid van het sanhedrin. Toen het lichaam 
van de Heere begraven moest worden, 
was voor hem het aanzien bij de men-
sen niet meer zo belangrijk. Zijn aan-
zien bij God was voor hem belangrijker 
geworden.
Misschien word jij door degenen die je 
kennen, ook geacht en gewaardeerd. Je 
hebt een goede naam en veel vrienden. 

Maar hoe staat het met jouw aanzien bij 
God? Hoe denkt Hij over jou? Kan Hij 
al je wegen goedkeuren?

Een verborgen discipel ( Joh. 19:38)
Jozef van Arimathea was een verborgen 
discipel. Hij wachtte er lang mee om Je-
zus te belijden. Maar op het beslissen-
de moment kwam hij tevoorschijn en 
vroeg Pilatus om het lichaam van Jezus.

Kan het zijn dat jij je uit vrees voor de 
mensen als discipel van Jezus verbor-
gen houdt? Misschien heeft nog nie-
mand tot nu toe ontdekt dat jij een 
Christen bent. Goed, denk je. Nee, dat 
is het tegendeel van goed! Pas op dat 
je het beslissende moment niet mist om 
de Heere Jezus te belijden!

Een valse discipel ( Joh. 12:4)
De ongelovige Judas Iskariot was een 
valse discipel van de Heere. Uiterlijk 
vlak bij Hem, maar innerlijk ver van 
Hem verwijderd. Tenslotte kwam zijn 
huichelachtige en verraderlijke dubbel-
spel uit: Judas verraadde zijn Heere en 
kwam op een verschrikkelijke manier 
aan zijn eind. Zijn voorbeeld is een 
waarschuwing voor ons.

Ben jij een ware discipel van de Heere? 
Een discipel die zijn leven aan de Heere 

Bijbel praktisch
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Jezus overgegeven heeft? Bedenk: ui-
terlijke nabijheid kan innerlijke werke-
lijkheid nooit vervangen! 'De mens ziet 
aan wat voor ogen is, maar de Heere 
ziet het hart aan' (1 Sam. 16:7).

Een discipel die Jezus liefhad 
( Joh. 13:23; 19:26; 20:2; 21:7,20)
Johannes, de schrijver van het Johan-
nesevangelie en de brieven, was zich 
heel goed bewust van de liefde van zijn 
Meester. Het is nauwelijks denkbaar 
dat hij als schrijver niet zichzelf, maar 
een andere schrijver zo beschrijft. Het 
was ook niet zo dat de Heere Jezus 
meer van Johannes hield dan van Zijn 
andere discipelen. Nee, absoluut niet! 
Maar Johannes was blij met de liefde 
van zijn Heere.

Jouw liefde tot de Heere Jezus is be-
langrijk. De Heere is daar blij mee en 
weet het te waarderen. Daarbij blijven 
we ons ervan bewust: Wat is onze lief-
de in vergelijking met Zijn onverander-
lijke liefde? Zijn we ons er steeds van 
bewust hoeveel de Heere Jezus van ons 
houdt? Kan ik uit ervaring zeggen dat ik 
een discipel ben die van Jezus houdt?

Een andere discipel 
( Joh. 18:15-16; 20:2-4,8)
Johannes noemt zichzelf in zijn evan-
gelie nooit bij zijn eigen naam. Hij wil 
helemaal op de achtergrond blijven 
om de Goddelijke heerlijkheid van de 
Heere Jezus des te helderder te laten 
stralen. Af en toe duidt hij zichzelf aan 
als ‘de andere discipel’. Hij noemt zich-
zelf niet bij zijn eigen naam, maar laat er 
geen twijfel over bestaan dat hij zichzelf 

bedoelt: niet een andere discipel, maar 
de andere discipel. Met respect noemt 
hij de naam van zijn medediscipel: Pe-
trus. Als hij over zichzelf spreekt, noemt 
hij niet zijn eigen naam. Misschien laat 
hij de verwijzing naar de liefde van Je-
zus weg omdat hij in deze situaties voor 
een deel niet op het hoogtepunt van 
zijn geloof was (hij liet Petrus achter 
in de hof, waar deze in het geloof viel, 
hoofdstuk 18; hij ging met Petrus vis-
sen, hoewel de Heere daarvoor geen 
opdracht had gegeven (hoofdstuk 20).

Jij bent een discipel van de Heere Jezus. 
Dat is mooi en een reden tot blijdschap. 
Maar dat moet je niet hoogmoedig ma-
ken. Spreek over anderen altijd met 
respect. En vergeet niet dat jij ook niet 
altijd op de hoogtepunten van je ge-
loofsleven staat.

Een discipel die niet als discipel her-
kend wilde worden ( Joh. 18:17,25)
In het leven van Simon Petrus was er een 
donker ogenblik toen hij niet als disci-
pel van de Heere Jezus herkend wilde 

DISCIPELEN VAN DE HEERE JEZUS – NET ALS JIJ EN IKBijbel praktisch
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worden. Drie keer werd het aan hem 
gevraagd en drie keer ontkende hij een 
discipel van de Heere te zijn. Dat heeft 
hij korte tijd later berouwd. En de Hee-
re zij dank: Petrus werd weer hersteld.

Deze ogenblikken komen vaak totaal 
onverwachts – ogenblikken waarop je 
belijdenis op de proef gesteld wordt. 
Opeens gaat het om je relatie met Jezus 
Christus. Nu moet je het zeggen: Belijd 
je dat je bij Hem behoort of niet? Ben 
je voor Hem of tegen Hem? Heb je de 
moed Hem te belijden?

Een zekere discipel in Damascus 
(Hand. 9:10)
Met deze aanduiding wordt de discipel 
Ananias voorgesteld. Hij was ‘een zeke-
re discipel’ in Damascus. Damascus was 
zijn woonplaats en zijn werkgebied. In 
Damascus was hij als discipel bekend 
(zie ook Hand. 22:12).

Jouw woonplaats is ook je werkgebied, 
of dat moet het in ieder geval zijn. Daar 
waar de Heere Jezus je geplaatst heeft, 
moet je een discipel van Jezus zijn. Sta 
jij op de plek waar de Heere je ge-
plaatst heeft bekend als discipel van de 
Heere?

Een gehoorzame discipel 
(Hand. 9:10,17)
Ananias had veel kwaads over Saulus 
gehoord. Begrijpelijk dat hij serieus 
twijfelde aan de opdracht die de Heere 
voor hem had. Maar nadat Ananias zijn 
twijfels geuit had, herhaalde de Heere 
Zijn opdracht. Het mooie is: Ananias 
was gehoorzaam en ging (vers 10,17).

De Heere heeft ons allemaal verschil-
lend geschapen: de één terughoudend, 
de ander open. De één vreesachtig, de 
ander moedig. Belangrijk is dat we Hem 
van harte gehoorzaam zijn en Zijn op-
drachten uitvoeren, ook als we eerst 
onze twijfels hebben. 

Een ijverige discipelin (Hand. 9:36)
Dorkas, haar naam betekent ‘gazelle’, 
was een ijverige en handige discipelin. 
De opdracht die de Heere haar gaf, 
voerde zij trouw uit. Toen ze gestorven 
was, bevestigden de gelovigen dat. Ze 
toonden de kledingstukken die Dorkas 
gemaakt had. Ook de Schrift getuigt: zij 
was overvloedig in goede werken, en in 
liefdegaven die zij schonk.

Het is belangrijk om de opdracht die 
de Heere je toevertrouwd heeft ijverig 
en met volharding uit te voeren. Als je 
de bekwaamheid of opdracht die de 
Heere je toevertrouwd heeft werkelijk 
waardeert, dan zul je die ook ijverig 
uitvoeren of gebruiken. En daardoor 
zal Hij geëerd en verheerlijkt worden.

Een zekere ( jonge) discipel van wie 
een goed getuigenis gegeven werd 
(Hand. 16:1-2)
Paulus kwam tijdens zijn eerste zen-
dingsreis naar Lystre, waar hij het Evan-

Bijbel praktisch
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gelie verkondigde. Vermoedelijk kwam 
de jonge Timotheüs in deze situatie 
door hem tot geloof. Enkele jaren later 
kwam Paulus tijdens zijn tweede zen-
dingsreis weer naar Lystre. Bij deze ge-
legenheid leerde hij Timotheüs als een 
discipel kennen van wie een goed ge-
tuigenis gegeven werd door de broe-
ders. Zij konden bevestigen wat de 
Heere in zijn leven bewerkt had.

Misschien ben je nog erg jong. Maar 
dat hoeft je niet te hinderen de Hee-
re trouw te volgen. Als je al in je jonge 
jaren je hart op de Heere richt en Hem 
gehoorzaam volgt, zal dit voor je me-
debroeders en -zusters niet verborgen 
blijven. Dan zullen zij kunnen beves-
tigen wat de Heere in jouw leven kon 
bewerken. Het gaat er daarbij niet om 
door een persoonlijke dienst de aan-
dacht te krijgen. Maar trouw blijft niet 
verborgen.

Een oude discipel (Hand. 21:16)
Timotheüs was een relatief jonge man. 
Mnason was een oude discipel. De 
één had het leven voor zich, de ander 
achter zich. De Schrift vertelt ons niet 
veel over Mnason. Maar dat wat Gods 
Woord zegt, schetst ons een heel mooi 
beeld van deze discipel. Zijn leeftijd 
hinderde hem niet om Zijn Heere en 
Meester te volgen en Hem te dienen.

Het komt niet op de leeftijd aan. Beslis-
send is dat we als gelovigen ijverig en 
trouw onze Meester volgen. Dat kun-
nen jongeren net zo goed als ouderen.

Een gastvrije discipel
(Hand. 21:16-17)
Mnason had niet alleen zijn hart voor 
de Heere geopend, maar ook zijn huis. 
Ondanks dat hij al oud was, ontving 
hij de dienaren van God in zijn huis en 
zorgde voor hen.

De Schrift roept op veel plaatsen op tot 
gastvrijheid. Sommigen hebben daarbij 
onwetend engelen geherbergd (Hebr. 
13:2). Misschien woon jij nog niet op 
jezelf, maar een positieve instelling tot 
gastvrijheid moet iedere discipel van 
de Heere kenmerken.

Samenvatting
We hebben gezien hoe verschillend de 
discipelen waren. Maar één ding had-
den ze allemaal – behalve de valse dis-
cipel Judas Iskariot – gemeen: ze volg-
den hun Heere en Meester en dienden 
Hem met wat Hij hun toevertrouwd 
had. Hij was het Middelpunt van hun 
leven en het doel van hun dienst. Wat 
mooi en gezegend als dat ook bij jou en 
mij zo is!

Daniel Melui

DISCIPELEN VAN DE HEERE JEZUS – NET ALS JIJ EN IKBijbel praktisch
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‘Tientallen mensen bevrijd uit 
Nigeriaanse kerk die wachtten 

op terugkeer Jezus’
Zo luidde een kop op de nieuwssite van de NOS1.

1 https://nos.nl/artikel/2435097-tientallen-mensen-bevrijd-uit-nigeriaanse-kerk-die-wachtten-op-terugkeer-jezus

Actueel

In dit nieuwsbericht was te lezen dat 
een dominee en 77 mensen in een kerk 
wachtten op de terugkeer van Jezus. De 
gedachte was dat de dominee van God 
de instructie zou hebben gekregen dat 
deze mensen in de kerk konden blijven 
wachten op de wederkomst van Jezus.

Als we dit soort uitspraken zien is het 
goed om deze te toetsen aan de Bijbel, 
het onfeilbare Woord van God. Is het 
namelijk wel terug te vinden dat we 
moeten wachten tot de wederkomst 
van onze Heere Jezus? Aan de ene kant 
wel, we mogen verwachten dat Hij elk 
moment terug zal komen (zie o.a. 1 
Thess. 1:10, Hebr. 10:37, Op 22:20).

We moeten dit dagelijks verwachten 
van de Heere alleen niet omdraaien 
en zeggen dat we alléén de Heere nog 
maar gaan verwachten. In Lukas 19:11-
27 lezen we over de slaven en de tien 
ponden. We lezen daar: ‘En hij riep 
zijn tien dienaren, gaf hun tien ponden 

en zei tegen hen: Doe daarmee zaken 
totdat ik terugkom’ (Luk. 19:13). Dit ge-
deelte mogen we op onszelf toepassen 
waarbij wij de dienaren zijn. We zien 
hier duidelijk dat de Heere van ons ver-
wacht dat wij voor Hem bezig moeten 
zijn, zaken doen, totdat Hij terugkomt.

In Lukas 12:43 staat ‘Zalig de slaaf die 
door zijn heer bij zijn komst zo hande-
lend aangetroffen zal worden’. Dit is 
een oproep voor mij, voor jou:

Ben ik, jij een goede 
en trouwe slaaf die 
tot het moment dat 

de Heere terugkomt 
voor Hem bezig is?

Wessel Kranenborg
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Dienstdoen in 
Gods woning – 
Levietendienst
God dienen – dat is een groot voorrecht! Zowel in de tijd van het volk 
van Israël in het Oude Testament alsook nu. Er was veel te doen in 
verband met de tent van ontmoeting. God had daarom een stam in 
Israël, de Levieten, aangesteld om Hem daar te dienen. Hun dienst 
geeft ons in onze tijd veel aanwijzingen voor een waardig dienen van 
God.

DIENSTDOEN IN GODS WONING - LEVIETENDIENSTBijbel praktisch



11

V O L G  M I J !

De geschiedenis van de Levie-
ten
Alleen al het feit dat God de 

Levieten voor de dienst uitkoos, is op-
merkelijk. Deze keuze was uitsluitend 
gebaseerd op de soevereine genade 
van God. Want het begin van deze stam 
was allesbehalve roemrijk. Het levens-
verhaal van hun stamvader Levi verliep 
erg droevig: Genesis 34 vertelt over 
een erg wrede daad die hij samen met 
zijn broer Simeon pleegde. Dat leidde 
ertoe dat hun vader Jakob hen moest 
vervloeken (Gen. 49:5-7).

Was er bij ons iets van nature dat ons 
kwalificeerde om de Heere te dienen? 
Helemaal niet! Vóór onze bekering 
waren we ‘krachteloos’, ‘goddelozen’, 
‘zondaars’ en ‘vijanden’ van God (Rom. 
5:6-10). We hebben alles aan onze 
God te danken, Die ons op grond van 
het verlossingswerk van de Heere Jezus 
gered heeft en ons nu in Zijn dienst wil 
gebruiken. Dat moeten we nooit verge-
ten.

Maar later was er een situatie waar-
in de zonen van Levi resoluut aan 
de zijde van Mozes en dus aan de 
kant van God stonden (Ex. 32:26-29;  
Deut. 33:8-9).

Heeft deze trouw misschien ertoe bij-
gedragen dat God in Zijn genade de 
Levieten koos om Hem te dienen in de 
tent van ontmoeting (Num. 8:15-19)?

Wie dienden de Levieten?
Numeri 3:5-9 laat zien dat 
de bediening van de Levie-

ten een drievoudig doel had. De dienst 
was:

	 voor Aäron,
	 voor de hele gemeenschap 

van de kinderen van Israël,
	 voor de dienst in Gods woning 

(de tabernakel).

Ten eerste dienden de Levieten vooral 
Aäron, de hogepriester die een voor-
beeld is van Christus (Hebr. 3:1). God 
beval Mozes: ‘Laat de stam Levi nader-
bij komen en plaats hem vóór de pries-
ter Aäron om hem te dienen. Zij moe-
ten zijn taak (...) vervullen’ (Num. 3:6-7).

Bijbel praktisch
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Dit is een belangrijke les voor ons: we 
zijn dienaren van de Heere Jezus en 
vervullen onze bediening in de eerste 
plaats voor Hem en onder Zijn leiding.

Ten tweede was er de bediening van de 
hele gemeenschap van de kinderen van 
Israël (vers 7-8). De Levieten hielpen 
bijvoorbeeld de Israëlieten, wanneer zij 
een offer brachten (Deut. 33:10).

Voor ons betekent het dat we ervan 
leren, dat Christelijk dienen wordt uit-
geoefend tot geestelijk welzijn van het 
volk van God. Het moet er vooral toe 
leiden dat de gelovigen ‘betere’ pries-
ters worden, d.w.z. aanbidders die tot 
God komen met inzicht en harten vol 
dankbaarheid.

Ten derde waren de Levieten verant-
woordelijk voor de dienst rondom 
Gods woning. Ze zorgden voor de tent 
en transporteerden die door de woes-
tijn (zie Num. 3 en 4). Wij kunnen de 
betekenis van het ‘dienstdoen in de 
woning’ begrijpen, wanneer we beden-
ken dat de tent van ontmoeting ener-
zijds een beeld van de 'gemeente' is als 
de woonplaats van God hier op aarde. 
Anderzijds laat het zien hoe God Zich 
openbaarde in de Heere Jezus hier op 
aarde. Zo vindt de Christelijke ‘Leviti-
sche bediening’ plaats onder het volk 
van God, met als doel een getuige van 
God te zijn tot Zijn verheerlijking.

Een gevarieerde en individuele 
dienst
Voor alle Levieten was het werk 

in en aan de tent van ontmoeting een 

gemeenschappelijke taak, maar tegelij-
kertijd was er een grote verscheiden-
heid in de aandachtspunten van hun 
bediening. Daarbij legde God precies 
vast wie wat te doen had. Niet iedere 
Leviet had dezelfde taak. Hij kon zijn 
bezigheid ook niet naar believen uit-
zoeken. God heeft aan elke familie van 
Levi’s drie zonen een speciale opdracht 
toegewezen. Hij bepaalde de ‘draag-
last’ van iedere afzonderlijke Leviet 
(Num. 4:49). De Gersonieten moes-
ten zorgen voor de buitenkant van de 
tent, de dekkleden en gordijnen (Num. 
3:25-26). De hulpmiddelen van het hei-

DIENSTDOEN IN GODS WONING - LEVIETENDIENSTBijbel praktisch
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ligdom werden toevertrouwd aan de 
Kahathieten (vers 30-31), en de Mera-
rieten waren verantwoordelijk voor de 
planken, balken en pilaren van de wo-
ning (vers 36-37).

Tegenwoordig is het niet anders: net 
zoals elk lid van ons lichaam een heel 
speciale functie heeft, zo heeft elke ge-
lovige als lid van het lichaam van Chris-
tus zijn eigen speciale taak en werk-
terrein. Dit wordt heel aanschouwelijk 
weergegeven in 1 Korinthe 12:12-26. 
De Heere wil ieder van ons in Zijn 
dienst gebruiken. Bovendien heeft Hij 
iedere gelovige een passende genade-
gave, een geestelijke vaardigheid, gege-
ven (1 Petr. 4:10), die verbonden is met 
de opdracht om die voor de Heere uit 
te oefenen. Teksten als Romeinen 12:3-
8, 1 Korinthe 12:4-11 en Efeze 4:11-16 
laten de grote diversiteit aan gaven en 
taken zien die de Heere geeft.

Niet alle taken van de Levieten lijken 
even aantrekkelijk te zijn. Jarenlang als 
Merariter een paar touwen door de 
woestijn vervoeren was misschien ook 
niet het meest interessante werk. Wat 
heeft zo’n Leviet geholpen om zijn werk 
steeds maar weer trouw te doen? Ener-
zijds de gedachte: God heeft mij in Zijn 
wijsheid op deze plaats gesteld en mij 
deze taak gegeven. Ik doe mijn dienst 
voor Hem. Anderzijds wist hij dat zijn 
werk hier op aarde samenhing met de 
woning en het getuigenis van God. Dat 
maakte het werk belangrijk voor hem.

Daar komt nog bij: als deze Merariter 
zijn taak niet zou hebben gedaan, dan 

zou men de tent bij de eerstvolgende 
pleisterplaats niet hebben kunnen op-
bouwen. Er zou iets essentieels hebben 
ontbroken.

Deze aspecten kunnen ook ons hel-
pen een misschien minder ‘spannend’ 
lijkende taak trouw en met vreugde 
te doen. Bovendien bewaart het ons 
voor jaloezie of het gaan vergelijken 
van onze taak met de dienst van een 
ander, die ons mogelijk interessanter of 
belangrijker lijkt.

De dienstperiode van de Le-
vieten
De diensttijd van de Levieten 

wordt gekenmerkt door vier leeftijden:
1. ‘vanaf een maand’ (Num. 3:15) – 

hun indeling

2. ‘vanaf 25 jaar’ (Num. 8:24) – het 
begin van hun dienstperiode

3. ‘vanaf 30 jaar’ (Num. 4:3,23,30) – 
hun volledige inzet

4. ‘vanaf 50 jaar’ (Num. 8:25-26) 
– hun uittreden uit de actieve 
dienst 

We kunnen deze getallen tegenwoor-
dig niet één op één op ons overbren-
gen. Maar ze laten ons wel zien dat er 
enige ontwikkeling is in het dienen voor 
de Heere. Verschillende taken vereisen 
een verschillende geestelijke groei.

De Levieten werden – in tegenstelling 
tot de overige Israëlieten – al vanaf één 
maand geteld (vgl. Num. 1:3 met 3:15). 

Bijbel praktisch
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Dit geeft aan dat de Heere recht op 
ons heeft vanaf de dag van onze beke-
ring en ons voor Zichzelf wil gebruiken  
(1 Kor. 6:19; 2 Kor. 5:15). Paulus vroeg 
onmiddellijk na zijn bekering: ‘Heere, 
wat moet ik doen?’ (Hand. 22:10).

Zo moeten wij het ook doen, want 
dienst aan de Heere begint altijd met 
taken en niet met de vraag: ‘Wat is 
mijn gave?’. Als we simpelweg de taken 
doen die de Heere ons geeft, zal het 

ons zelf en anderen spoedig duidelijk 
worden wat voor een gave we hebben 
en hoe we die het beste voor de Heere 
kunnen inzetten.

De Heere dienen begint in de regel 
thuis met kleine taken. Als we deze 
trouw uitvoeren, kan de Heere ons met 
de tijd ook wat grotere taken toever-
trouwen. Voor de Levieten eindigde de 
actieve dienst met vijftig jaar, maar ook 

daarna had de Heere nog een mooie 
taak voor hen: ‘Wel mag hij zijn broe-
ders in de tent van ontmoeting bijstaan’ 
(Num. 8:26). Wanneer oudere ‘Levie-
ten’ jonge Christenen terzijde staan en 
ze in de dienst voor de Heere kunnen 
begeleiden, is dat waardevolle hulp.

Er zijn veel andere details die verband 
houden met de bediening van de Le-
vieten die erg leerzaam voor ons zijn. 
Het is de moeite waard het in Gods 

Woord na te gaan. Het is een groot 
voorrecht om als verloste Christenen 
te mogen dienen voor onze Heere en 
Heiland.

Laten we ons daarom vroeg ter be-
schikking stellen van de Heere, aan 
Hem onze beste krachten wijden, net 
als de Levieten en trouw de taken uit-
voeren die Hij ons toont.

Stefan Ulrich

DIENSTDOEN IN GODS WONING - LEVIETENDIENSTBijbel praktisch
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Bijbelstudie

Het Markusevangelie –
 Een Bijbelstudie voor 

   jonge Bijbellezers

Voordat we hoofdstuk 5 van Markus gaan bestuderen, is het goed om eerst 
voor jezelf dit gedeelte in je Bijbel te lezen.

Indeling
(Een eerste overzicht)

- De Heere Jezus, de Gebieder over Satan en zijn demonen (5:1-20).
- De Heere Jezus, de Helper bij zonde en dood (5:21-43).

Inhoud
(Een korte samenvatting van de wezenlijke inhoud) 

In dit hoofdstuk heeft de Heere Jezus drie bijzondere ontmoetingen. Elke 
keer is Hij de Redder in nood. Eerst ontmoet Hem een bezetene en wel 
een heel buitengewoon geval. Daarna vraagt een overste van de synago-
ge Hem om hulp voor zijn dochter die op sterven ligt. Op de weg erheen 
wordt de Heere opgehouden door een zwaar zieke vrouw die op Zijn 
hulp vertrouwt. Omdat ziekten vaak een beeld van de zonde zijn, en de 
genezing van zieken in de Evangeliën dus een beeld van de bekering van 
een zondaar, kom je in dit hoofdstuk de drie grote problemen tegen van 
de mens: satan, zonde en dood. Maar ook Hem, Die alleen helpen kan: de 
Heiland Jezus Christus.

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

1. Wat waren de kenmerken van de Gadarenen?
2. Vul dit aan met andere kenmerken in Mattheüs 8:28; Lukas 8:27.
3. Wat veranderde er bij de Gadarener na zijn bevrijding door de Heere?
4. In dit gedeelte worden er drie vragen aan de Heere voorgelegd  
 (verzen 12,17en18). Hoe reageerde de Heere daarop?
5. Waarom wilde de Heere de vrouw, die al genezen was, beslist zien  
 (vers 32)?
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HET MARKUSEVANGELIEBijbelstudie

Woordstudie: satan en zijn demonen
(In dit gedeelte nemen we een bepaalde uitdrukking wat 
nauwkeuriger onder de loep.)

Het is opvallend dat de demonen precies weten wie de Heere Jezus is: ‘… en 
met luide stem schreeuwde hij: Wat heb ik met U te maken, Jezus, Zoon van God 
de Allerhoogste?’ – Maar ze erkennen Hem niet. Maar ze lijken ook te weten 
wat uiteindelijk hun lot zal zijn: ‘Ik bezweer U bij God, dat U mij niet pijnigt!’ 
Wat hier wordt bedoeld, wordt duidelijker als we in aanmerking nemen wat de 
andere Evangeliën zeggen. ‘Bent U hier gekomen ons te pijnigen vóór de tijd?’ 
(Matth. 8:29). ‘En ze smeekten Hem dat Hij hun niet zou bevelen in de afgrond te 
gaan’ (Luk. 8:31). Dat doet sterk herinneren aan dat wat er in Openbaring over 
de toekomst van satan en zijn helpers staat: ‘En ik zag een engel neerdalen uit 
de hemel met de sleutel van de afgrond en een grote ketting in zijn hand. En hij 
greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en de satan, en bond hem voor 
duizend jaar, en wierp hem in de afgrond, en sloot hem daarin op en verzegelde 
die boven hem, opdat hij de volken niet meer zou misleiden, totdat de duizend 
jaar tot een einde gekomen zouden zijn. En daarna moet hij een korte tijd 
worden losgelaten’ (Openb. 20:1-3). Na een korte vrijlating wordt de duivel naar 
zijn definitieve bestemming geleid. ‘En de duivel, die hen misleidde, werd in de 
poel van vuur en zwavel geworpen’ (Openb. 20:10).

Opdracht
Schrijf de drie gebeurtenissen in de juiste lijst (drie verschillende) op. Tip: een 
opwekking uit de doden is een buitengewoon wonder, meer dan ‘slechts’ een 
genezing.

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

Jezus stond de genezen man echter niet toe bij Hem te blijven, maar zei tegen hem: 
Ga naar uw huis, naar de uwen, en bericht hun alles wat de Heere voor u gedaan 
heeft, en hoe Hij zich over u ontfermd heeft. Toen ging hij weg en begon in het 
gebied van Dekapolis alles te verkondigen wat Jezus voor hem gedaan had, en ze 
verwonderden zich allen (verzen 19-20).
De Heere had een opdracht voor de bevrijde: Ga heen en vertel je familie alles 
wat de Heere voor u gedaan heeft. Je kunt er vanuit gaan dat hij dat gedaan 
heeft. De Bijbel meldt het niet uitdrukkelijk, omdat hij veel meer heeft gedaan! 
‘En hij ging heel de stad door en verkondigde wat voor grote dingen Jezus aan 
hem gedaan had’ (Luk. 8:39). ‘Toen ging hij weg en begon in het gebied van 
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Bijbelstudie

Dekapolis (een gebied met tien steden) alles te verkondigen wat Jezus voor hem 
gedaan had, en ze verwonderden zich allen’ (Mark. 5:20). Zo breidt de Heere het 
gebied steeds een stukje uit tot een getuigenis voor Hem: in het gezin, in de klas, 
in de buurt, op de werkplek, in de eigen stad, in de regio … en tot aan het eind 
van de aarde.

Michael Vogelsang

Antwoorden bij hoofdstuk 4

Vragen over de tekst
1. Waarover handelen de afzonderlijke 
delen van de gelijkenis?

•  de zaaier: de Heere Jezus
•  het zaad: het Woord
•  de verschillende soorten grond: de 

verschillende harten
•  de vogels: satan
•  de dorens: de zorgen van deze 

wereld; de verleiding van de rijkdom 
en de begeerte naar al het andere

Opdrachten
Lijst 4: wonder van de Heere
• de Heere stilt de storm (v. 35-41)

Lijst 5: gelijkenissen van de Heere
• de gelijkenis van de zaaier (v. 1-9)
• de gelijkenis van het groeien van 

het zaad (v. 26-29)
• de gelijkenis van het mosterdzaad 

(v. 30-32)

De volgende keer zullen we verdergaan bij Markus 6.

Jezus ... zei tegen hem: Ga naar uw huis, naar de 

uwen, en bericht hun alles wat de Heere voor u 

gedaan heeft, en hoe Hij Zich over u ontfermd heeft. 
Markus 5:19
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In het noorden van Zuid-Amerika ligt Venezuela, een land dat ongeveer 
20 keer zo groot is als Nederland. Toen Columbus in 1498 daar voet aan 
wal zette, zag hij een prachtige kust met witte stranden. Ook het Meer van 
Maracaibo in het noordwesten, dat met de Caraïbische Zee verbonden is, 
bezat een opvallende schoonheid. Lokale indianen hadden in de loop van 
de tijd hun dorpen op palen in het meer gebouwd. Toen sommige Europese 
kolonisten deze dorpen zagen, noemden ze deze regio Venezuela, oftewel 
‘klein-Venetië’, omdat de Italiaanse stad Venetië ook op het water is ge-

bouwd.    

VenezuelaVenezuela
Gebed ABC... VENEZUELA
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Gebed ABC...

Economie
Als je aan Venezuela denkt, 
denk je automatisch aan olie. 
Nagenoeg alle inkomsten 

van Venezuela zijn te danken aan de 
olie-export. Als de olieprijs daalt, mer-
ken de 30 miljoen inwoners dat direct 
omdat de regering dan genoodzaakt is 
om bezuinigingen door te voeren.

Sinds de daling van de olieprijzen in 
2014 wordt het land steeds instabie-
ler. De armoede neemt toe en sinds 
2018 zijn er vluchtelingstromen on-
staan richting de buurlanden Brazilië 
en Colombia. Mensen zien in hun ei-
gen land geen toekomst meer. Met een 
werkloosheidscijfer dat jaarlijks schom-
melt tussen de 20 à 30% is dat niet ver-
wonderlijk. Er is gewoon geen werk, 
waardoor veel mensen in de informele 
sector belanden en zelf voor eigen in-
komsten moeten zorgen. Zo’n 33% van 
de bevolking leeft dan ook onder de 
armoedegrens.

       
Bevolking
Net als bij veel andere 
Zuid-Amerikaanse landen 

kent de bevolking een heel gevarieer-
de samenstelling. De hedendaagse 
bevolking bestaat uit onder andere 
nazaten van Spanjaarden, Italianen, 
Portugezen, Duitsers, Arabieren en 
natuurlijk de inheemse bevolking. De 
voertaal is Spaans en en net als in veel 
andere Zuid-Amerikaanse landen be-
schouwt 96% van de bevolking zich 
als rooms-katholiek. Zo’n 2% van de 
bevolking valt onder een protestantse 
stroming.

De meeste inwoners van Venezuela 
wonen in de stad. Officieel heeft de 
hoofdstad Caracas 2,2 miljoen inwo-
ners. Bij dit aantal moet een kantte-
kening geplaatst worden omdat veel 
mensen heel dicht op elkaar leven in 
sloppenwijken, waarbij dagelijks dui-
zenden worden toegevoegd. Sommige 
demografen schatten dat het aantal 
weleens tussen de 2,5  en 3 miljoen zou 
kunnen liggen.

De leefomstandigheden zijn gewoon-
weg slecht te noemen. Miljoenen le-
ven in onveilige steden in hutjes van 
ijzer, hout en plastic. Ze zijn dagelijks 
op zoek naar eten en veiligheid. De 
meeste Venezolanen zeggen te gelo-
ven in God. Bijzonder is dat maar heel 
weinig mensen een Christelijke samen-
komst bezoeken. Ze vinden werk, geld 
en gezondheid en het zoeken daarnaar 
belangrijker.

Gebedsonderwerpen
1. Door de grote ar-
moede zijn de Venezolanen 
op zoek naar een doel in het 
leven. Bid jij mee dat ze de 

Heere Jezus mogen leren kennen, 
Die door arm te worden velen rijk 
zou maken (2 Kor. 8:9)?
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Gebed ABC... VENEZUELA

2. Tovenarij en natuur-
godsdiensten wor-
den vermengd met 
elementen van het 
Christendom. Er zijn 
maar weinig mensen 
die begrijpen wat de 
Heere Jezus bewerkt 
heeft aan het kruis op 
Golgotha. Ze denken 
door goede daden 
voorspoed in dit le-
ven te kunnen afdwingen. We mo-
gen bidden dat ze wakker zullen 
worden uit dit droombeeld en dat 
ze zich oprecht zullen bekeren van 
deze afgodendienst.

3. De regering wordt de laatste jaren 
gekenmerkt door wanbeleid. Bid 
voor de regering van Venezuela zo-
dat zij de juiste beslissingen zullen 
nemen voor de bevolking.

 
Erik Schoonenberg
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Het boek Maleachi (zijn naam be-
tekent ‘Mijn bode’) toont ons de 
ellendige, zelfvoldane houding van 
de Joden die uit de ballingschap wa-
ren teruggekeerd. Hun kracht was 
al spoedig afgenomen en ze waren 
vervallen tot een staat van verhar-
de onverschilligheid tegenover de 
eisen van God, een houding van 
zelfingenomenheid. Het boek is 
een intense smeekbede van God, 
waarin Hij hen terechtwijst vanwe-
ge hun grove minachting voor Hem, 
die op verschillende manieren tot 
uitdrukking werd gebracht. Maar 
met schaamteloze trots antwoord-
den ze alsof ze volkomen onschul-
dig waren! Daarom was dit Gods 
laatste boodschap aan Israël, totdat 
vierhonderd jaar later Johannes de 
Doper door God gezonden werd. 
Israël, dat weigerde naar God te 
luisteren, zou de bittere gevolgen 
van hun eigen hoogmoedige keuze 
moeten ondergaan.

Maar hoe kostbaar is het, dat er nog 
steeds mensen waren, die in hun 
hart de HEERE vreesden, al ging het 
ongetwijfeld alleen om een klein 
overblijfsel binnen het overgeble-
ven volk dat naar Juda was terugge-
keerd. Ze krijgen geen aparte naam, 
want het was de Naam van de HEERE 
die zij hoogachtten. Maar ze spraken 
tot elkaar over de dingen van God, 
en dit was een vreugde voor Zijn 
hart. Hij verzekert ons dat dit niet 
vergeten is, maar is opgetekend in 
een ‘gedenkboek’.

Hoe passend is het dat dit laatste 
boek van het Oude Testament laat 
zien dat Jahweh Zich niet alleen be-
zighoudt met daden, maar vooral 
met de gedachten en motieven van 
ons hart. En we ontvangen de belof-
te dat de Zon der gerechtigheid zal 
opgaan – Christus, Die nog komen 
zal met macht en grote heerlijkheid.

Leslie M. Grant

Maleachi 
Dan spreken zij die de HEERE vrezen, ieder tot zijn naaste: De HEERE slaat er acht 
op en luistert. Er is een gedenkboek geschreven voor Zijn aangezicht, voor wie de 
HEERE vrezen en wie Zijn Naam hoogachten.

Maleachi 3:16
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Aan de Slag

Hieronder zie een je een bekend Bijbelvers op een mooie 
manier weergegeven.

Je kunt vast nog meer bekende verzen opnoemen die je voor 
jezelf ook zo mooi kunt weergeven.

Dus...Aan de slag!
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herkenbaar.’ En deze verdrietige ten-
dens is helaas ook onder gelovigen te 
zien.

Het voorbeeld van het huwelijk 
met betrekking tot Christus en de 
Gemeente
God laat ons zien in Zijn Woord dat 
het huwelijk een afspiegeling is van de 
geweldige band tussen Christus en Zijn 
gemeente (Ef. 5:32). Deze band tussen 
de Heere Jezus en de geredde mensen 
kan door geen macht in het hele uni-
versum verbroken worden
( Joh. 10:28-29; Rom. 8:38-39). Om 
deze reden wordt ons op veel plaatsen 
in de Bijbel steeds weer de onlosmake-
lijkheid van deze relatie voorgehouden.

Welke verwijzingen kunnen we aan de 
Bijbel ontlenen  om een huwelijk voor 
het leven onder de zegen van God te 
kunnen hebben? 

Echtscheidingen per duizend echtparen

Aantal echtscheidingen in relatie tot 
duur huwelijk in 2020

0 – 5 jaar 4429 

5 – 15 jaar 11788 

15 – 30 jaar 9848 

> 30 jaar 2900 

Huwelijk voor het leven 
Nadat God de eerste mens, Adam, gevormd had, zei 
Hij: ‘Het is niet goed dat de mens alleen is; Ik zal een 
hulp voor hem maken als iemand tegenover hem’ 
(Gen. 2:18). En daarna wordt ons meegedeeld dat 
man en vrouw één vlees zijn. God heeft man en vrouw 
voor elkaar bestemd, en wel een leven lang. Zo luidde 
ook in vroegere tijden de trouwspreuk: ‘Tot de dood 
u scheidt’. Helaas wordt onze tijd door een heel ander 
verschijnsel gekenmerkt. Dit moet aan de hand van 
onderstaande tabellen duidelijk worden:

Uitspraak van een statisticus bij deze 
cijfers: ‘de instelling ‘levenslang huwe-
lijk’ verliest blijkbaar aan maatgevende 
kracht. Bij elke jongere jaargang is er 
een groeiende echtscheidingstendens 

Huwelijk en gezin HUWELIJK VOOR HET LEVEN

1950 3,0 1990 8,1

1960 2,2 2000 9,8

1970 3,3 2010 9,5

1980 7,5 2020 8,6
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 Het is heel cruciaal om de juiste 
basis voor het aangaan van een 
huwelijk te leggen. Dat betekent dat 
wij God bidden om ons de juiste 
partner te wijzen. Deze partner zal 
één met mij zijn met betrekking tot 
de weg met de Heere Jezus. Paulus 
drukt die innerlijke gezamenlijkheid 
met deze woorden uit: ‘maar alleen 
in de Heere’ (1 Kor. 7:39).

 Voor de gezamenlijke weg laat de 
Bijbel ons zien hoe beide partners 
met elkaar verbonden moeten zijn. 
Tegen de mannen wordt gezegd 
dat ze hun vrouwen moeten lief-
hebben zoals Christus de Gemeente 
heeft liefgehad (Ef. 5:25). Vinden we 
hier de voorwaarde dat de vrouw 
ook liefdevol moet zijn om op 
deze manier geliefd te worden? De 
Heere Jezus houdt van ons, ondanks 
al onze fouten en gebreken. De 
vrouwen worden opgeroepen om 
aan hun eigen mannen onderda-
nig te zijn als aan de Heere, zoals 
de Gemeente aan Christus onder-
worpen is. En dat betekent  zonder 
voorbehoud (Ef. 5:25; 1 Petr. 3:1). 
Wij kunnen op grond van onze 
fouten en gebreken veel smoesjes 
hebben om deze aanwijzingen van 
God niet op te volgen.  Maar ze 
zijn de garantie voor een gelukkig 
samenzijn in het huwelijk.

 De mannen worden opgeroepen in 
hun omgang met hun vrouwen ‘met 
begrip met haar samen te wonen; 
hun vrouw, als de zwakkere, haar 
eer te geven’ (1 Petr. 3:7).

 Ook voor de intieme omgang in 
het huwelijk geeft Gods Woord ons 
verschillende aanwijzingen (1 Kor. 
7:3,5).

 ‘Laat de man aan zijn vrouw 
de verschuldigde bereidwillig-
heid betonen en evenzo ook 
de vrouw aan haar man’.

 ‘Onttrek u niet aan elkaar, 
behalve dan met onder-
ling goedvinden voor een 
bepaalde tijd, om u te wijden 
aan vasten en bidden. Kom 
daarna weer bij elkaar, opdat 
de satan u niet zal verzoeken 
omdat u zich niet kunt onthou-
den’.

 
Wanneer deze intieme sfeer door 
harmonie, wederzijds rekening 
houdend met elkaar, en door toe-
wijding gekenmerkt wordt, zal ze 
de band van de liefde bevestigen. 
Elk misbruik en elk egoïsme daaren-
tegen zullen tot verkoeling leiden.

 Man en vrouw moeten elkaar ook 
in geestelijke zaken aanvullen. Een 
mooi voorbeeld vinden we bij 
Aquila en Priscilla. Samen bekom-
merden ze zich om de belangen 
van de gemeente in hun huis. Pris-
cilla kon samen met haar man de 
prediker Apollos tot hulp zijn en 
eraan meewerken om hem de weg 
van God nauwkeuriger uit te leggen 
(Hand. 18:26).

 Heel belangrijk is ook de eensge-
zindheid in de opvoeding van de 
kinderen. De negatieve gevolgen 

Huwelijk en gezin
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van onenigheid worden ons door 
Izak en Rebekka duidelijk gede-
monstreerd. De kloof tussen de 
beide zonen Ezau en Jakob werd 
steeds groter. Ook de ouders groei-
den steeds verder uit elkaar.

 Alle problemen (kinderloosheid, 
moeilijkheden bij het opvoeden van 
de kinderen, ziekte, werkeloosheid 
enz.) die de huwelijkspartners op 
hun weg tegenkomen, moeten ze 
samen in gebed voor God brengen. 
Een gemeenschappelijk gebedsle-
ven bindt samen.

 Beide huwelijkspartners moeten 
nooit onverzoenlijkheid in hun 
harten laten opkomen. Steeds weer 
roept God ons op tot verzoening. 
We moeten elkaar onze fouten belij- 
den en daarna ook echt vergeven. 
Als de oproep in Mattheüs 5:21-26 
al heel in het algemeen uitgespro-
ken wordt – hoeveel te meer geldt 
deze dan voor echtgenoten.

Wat zegt de Bijbel over echtschei-
ding?
Daartoe volgen we een gesprek dat de 
Heere Jezus met de Farizeeën voerde 
(Mark. 10, zie ook Matth. 19). Het uit-
gangspunt was de vraag van de Fari-

zeeën: ‘Is het een man geoorloofd om 
zijn vrouw te verstoten?’ (Mark. 10:2). 
De Heere Jezus verwees naar de wet, 
het Woord van God dat toen beschik- 
baar was. ‘(...) en die twee zullen tot één 
vlees zijn, zodat zij niet meer twee zijn, 
maar één vlees. Dus, wat God samen-
gevoegd heeft, laat de mens dat niet 
scheiden’ (Mark. 10:8-9). ‘(...) en zij 
zeiden: Mozes heeft toegestaan een 
echtscheidingsbrief te schrijven en haar 
te verstoten’ (Mark. 10:4).

Maar Hij had voor deze mogelijkheid 
alleen ruimte gegeven vanwege de 
hardheid van hun hart. ‘Maar vanaf 
het begin van de schepping heeft God 
hen mannelijk en vrouwelijk gemaakt‘ 
(Mark. 10:6).

Later zei de Heere Jezus tegen de disci-
pelen: ‘Wie zijn vrouw verstoot en met 
een andere trouwt, pleegt overspel tegen 
haar. En als een vrouw haar man verstoot 
en met een andere trouwt, pleegt zij ook 
overspel’ (Mark. 10:11-12).

Als enige mogelijke reden voor een 
scheiding noemt de Bijbel echtbreuk, 
dat wil zeggen seksuele omgang van een 
huwelijkspartner buiten de huwelijks- 
relatie (Matth. 19:9). In de tijd onder 
de wet in het Oude Testament stond 
daarop de doodstraf.

Uitspraken die duidelijk maken dat 
God echtscheiding verafschuwt, vinden 
we op verschillende plaatsen van het 
Oude en Nieuwe Testament. Zo zegt 
Deuteronomium 24:1-4 dat echtschei-
ding een gruwel voor God is. Hij haat 
het ‘wegsturen’ (Mal. 2:16).

Huwelijk en gezin HUWELIJK VOOR HET LEVEN
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Als doorslaggevende tekst bij dit thema 
noemen we 1 Korinthe 7. ‘Maar de 
gehuwden beveel ik – niet ik, maar de 
Heere –  dat een vrouw niet zal schei-
den van haar man – en als zij toch gaat 
scheiden, moet zij ongehuwd blijven of 
zich met haar man verzoenen – en dat 
een man zijn vrouw niet zal verlaten’ (1 
Kor. 7:10-11).

Als er eenmaal verdeeldheid in het 
huwelijk is ontstaan, dan verwacht God 
altijd dat de beide huwelijkspartners 
zich weer verzoenen.

Hier wordt nog een andere situatie 
geschetst. Als maar een van de beide 
huwelijkspartners bekeerd is, kan het 
gebeuren dat de ongelovige partner 
gaat scheiden. De gelovige broeder 
of de gelovige zuster is dan niet ver-
plicht deze scheiding tegen elke prijs te 
verhinderen (1 Kor. 7:15). Toch wordt 
de gelovige partner opgeroepen het 
huwelijk in stand te houden voor zover 
dat mogelijk is. Enerzijds gaat het om 
de kinderen, die altijd de dupe van 
een scheiding zijn. Anderzijds moet de 
gelovige voor de ongelovige een weg-
wijzer naar de vrede met God zijn.

Al deze dingen die God ons voorstelt 
voor een huwelijk in harmonie en geluk, 
zijn niet moeilijk te begrijpen. Toch 
hebben ook Christelijke huwelijken in 
toenemende mate problemen. Meestal 
weten we heel goed welke plichten de 
ander heeft. Maar het gaat erom dat we 
ons eigen ik op de achtergrond stellen 
en onze huwelijkspartner hoger achten 
dan onszelf.

Harmonie binnen de huwelijken heeft 
grote invloed op de toestand van een 
plaatselijke gemeente. En als ons huwe-
lijksleven door harmonie en respect-
volle omgang gekenmerkt wordt, zal 
deze houding ons ook onder broeders 
en zusters niet moeilijk vallen.

Rainer Möckel

Huwelijk en gezin

‘(...) en die twee zullen tot één vlees zijn, 
zodat zij niet meer twee zijn, maar één vlees. 
Dus, wat God samengevoegd heeft, laat de 

mens dat niet scheiden’
(Mark. 10:8-9).
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Om over na te denken WAAROM ... IK NIET GA STEMMEN

Waarom … ik niet  
ga stemmen

Om de zoveel jaar worden we uitgenodigd om aan verkiezingen deel te nemen 
(Eerste Kamer, Tweede Kamer, Provinciale Staten, Gemeenteraad, Europees 
Parlement, Waterschap). Als Christen kun je jezelf afvragen: Moet ik gaan stemmen 
of niet? In deze bijdrage probeer ik uit te leggen waarom ik heb besloten om niet 
met politieke verkiezingen mee te doen. Elke lezer kan voor zichzelf, maar wel voor 
de Heere, beslissen of hij hierdoor tot dezelfde keuze komt.

Opmerking vooraf
Ik vind het belangrijk om meteen 

al in het begin te zeggen: ook al heb ik 
besloten niet naar de stembus te gaan, 
ik bid wel voor de overheid. Omdat we 
deze opdracht terugvinden in Gods 
Woord: ‘Ik roep er dan vóór alles toe 
op dat smekingen, gebeden, voorbe-
den en dankzeggingen gedaan worden 
voor alle mensen, voor koningen en 
allen die hooggeplaatst zijn, opdat wij 

een rustig en stil leven zullen leiden, in 
alle godsvrucht en waardigheid’ (1 Tim. 
2:1-2).

Er zijn zeker een heel aantal redenen 
om voor de vertegenwoordigers van 
de regering te bidden. Het is in elk 
geval ons gebed dat zij wetten uitvaar-
digen die ons in staat stellen om als 
Christenen in ware godsvrucht te leven. 
In Nederland hebben we bovendien 
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veel redenen om voor de overheid te 
danken, die door God is aangesteld. 
In veel delen van de wereld worden 
mensen vervolgd vanwege het geloof, 
zodat zelfs hun leven op het spel staat. 
In Nederland tot dusver niet. God zij 
daarvoor dank!

1 Mijn verhouding tot de regering
Als het gaat om de relatie van het 

individu tot de overheid, zijn we ge-
roepen tot gehoorzaamheid: ‘Ieder 
mens moet zich onderwerpen aan de 
gezagsdragers die over hem gesteld 
zijn’ (Rom. 13:1). ‘Herinner hen eraan 
dat zij de overheden en machten on-
derdanig behoren te zijn, dat zij hun 
gehoorzaam zijn en dat zij tot elk goed 
werk bereid zijn’ (Tit. 3:1). ‘Onderwerp 
u dan omwille van de Heere aan alle 
menselijke orde, hetzij aan de koning, 
als hoogste machthebber, hetzij aan 
de stadhouders, als mensen die door 
hem gezonden worden tot straf van de 
kwaaddoeners, maar tot lof van hen die 
goeddoen’ (1 Petr. 2:13-14).

Gezag wordt volgens de gedachten van 
God van bovenaf ingesteld en niet be-
paald of gekozen door degene die on-
der dat gezag gesteld is. Dit geldt voor 
kinderen in een gezin, voor een werk-
nemer tegenover zijn werkgever en 
voor ons als burgers in de samenleving. 
Ik wil niet deelnemen aan deze ‘on-Bij-
belse’ manier waarop het gezag wordt 
bepaald als het van onderaf wordt in-
gesteld.

Niettemin is deze overheid ook van 
God (zie Rom. 13:1); daar moeten we 

ons aan houden. We moeten ook niet 
vergeten dat God zelf en vooral door 
deze regeringsvormen Christenen vaak 
gezegend heeft. Maar zegen als zoda-
nig is geen maatstaf voor een beoorde-

ling.

2Voorbeeld voor regeringen, hoe 
ze moeten handelen

We lezen in Romeinen 13:1 dat overhe-
den ingesteld zijn door God. Maar dat 
betekent niet dat God zich met elke 
overheidsfunctionaris of diens acties 
identificeert. God had Nebukadnezar 
aangesteld als heerser van de wereld, 
maar Hij moest hem vernederen van-
wege zijn hoogmoed.

Als je naar de aard van de politiek kijkt, 
zul je vaak de volgende kenmerken 
tegenkomen, ongeacht de regerings-
vorm.

Allereerst kan de meerderheid iets 
doordrukken, zelfs als ze niet het recht 
aan haar kant heeft of een koning, een 
heerser ‘voor zich’ heeft (vgl. de ver-
oordeling van de Heere Jezus in Luk. 

Om over na te denken
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23:22-23). Verder worden onpopulaire 
beslissingen soms uitgesteld of gedele-
geerd (zie de deportatie van Jezus naar 
Herodes in Luk. 23:6-7). Bovendien 
wordt in de politiek vaak een pragma-
tisch middel gebruikt: het compromis. 
Daarbij ontmoet men elkaar in het mid-
den, ongeacht wat juist en goed is (zie 
het tegemoetkomen van Pilatus om de 
Heere Jezus te geselen, om Hem daarna 
vrij te laten, in Luk. 23:14-16).

Ik wil hier niet in verstrikt raken door 
bepaalde politici te kiezen. Omdat ons 
in de Bijbel niet wordt gevraagd om 
ons bij de massa te voegen, maar om 
de juiste beslissingen te nemen, zonder 
ze op te schorten (vgl. Ex. 23:2; Hand. 
9:38). Luie compromissen zijn een gru-
wel voor God (zie Spr. 17:15 en denk 
ook aan het leven van Lot). Hoe moet ik 
mensen kiezen die, vanwege hun func-
tie, dergelijke compromissen sluiten en 
zich herhaaldelijk onderwerpen aan de 
mening van de meerderheid?

3Het Koninkrijk van Christus
Jezus heeft eens tegen Pilatus, de 

regent in Jeruzalem, gezegd: ‘Mijn Ko-
ninkrijk is niet van deze wereld. Als 
Mijn Koninkrijk van deze wereld was, 
zouden Mijn dienaars gestreden heb-

ben, opdat Ik niet aan de Joden over-
geleverd zou worden, maar nu is Mijn 
Koninkrijk niet van hier’ ( Joh. 18:36). 
Door de doop mag ik bij deze Persoon 
horen, die door de mensen en hun 
heersers op deze aarde is verworpen. 
Zijn koninkrijk is gewoon (nu) niet van 
deze wereld. Hoe moet ik vechten voor 
individuele heersers – ongeacht of dat 
gaat door te stemmen – wanneer mijn 
Redder op het punt heeft gestaan om 
zich over te geven tot in de dood – ook 
voor mij! – en de woorden uitsprak dat 
Zijn dienaren niet voor Hem zouden 
moeten vechten? Ik wil Zijn dienaar 
zijn. Daarom kies ik niet en vecht ik niet 
voor een aards koninkrijk. Ik weet dat 
de Heere Jezus later Zijn koninkrijk hier 
zal vestigen. Dan zal ik met Hem rege-
ren (en vechten). Nu is het mijn wens 
om aan de kant van de Meester te 
staan, zelfs als ik dan verworpen word.

4Een hemels burgerschap
‘Ons burgerschap is echter in de 

hemelen, waaruit wij ook de Zaligma-
ker verwachten, namelijk de Heere Je-
zus Christus’ (Fil. 3:20). God heeft mij 
op deze wereld gezet als ambassadeur 
van een ander ‘land’. Ik behoor vanwe-
ge mijn positie tot de hemel. Daar hoef 
ik niet te kiezen, omdat het duidelijk 
is wie mijn Heerser en Heere is: Jezus 
Christus, mijn Redder. Ik ben wel ín 
deze wereld, maar niet ván deze we-
reld (vgl. Joh. 17:15-16). Dus ik behoor 
niet tot de instellingen van dit systeem, 
of het nu gaat om politiek, cultuur, de 
consumptiemaatschappij, religie etc. Ik 
word in de Bijbel verschillende keren 
opgeroepen om zelf in mijn levens-

Om over na te denken WAAROM ... IK NIET GA STEMMEN
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onderhoud te voorzien (vgl. 2 Thess. 
3:10). Maar ik word niet opgeroepen 
om een belangrijke functie in deze we-
reld te bekleden en ik word niet opge-
roepen om een regering te kiezen. Het 
is mijn verlangen om het zout van de 
aarde en het licht van de wereld te zijn 
(vgl. Matth. 5:13-14). Het is mijn plicht 
om van de Heere Jezus te getuigen en 
de verlosten te bemoedigen. Verder 
wil ik wachten op de wederkomst van 
de Heere Jezus en de hemel op aarde 
vertegenwoordigen, waarbij ik mag 
genieten van de hemelse zegeningen, 
vooral van de verheerlijkte Heere Jezus 
Christus.

5 Overige
Er zijn nog andere redenen waarom 

ik niet stem. Wie zou ik ook moeten 
kiezen uit partijen1 die voor bijna alles 
de deur hebben opengezet, bijvoor-
beeld voor de on-Bijbelse immorali-
teit als het gaat om homoseksualiteit, 
abortus, ongehuwd samenwonen enz. 
Of die een standpunt innemen dat 
onaanvaardbaar is voor een gelovige 
Christen (openstaan voor religies, zoals 
het boeddhisme, de islam etc.)? Boven-
dien, hoe moet ik dit innerlijk aanpak-
1 Als uitzondering moeten hier Christelijke partijen (de 
ChristenUnie, de SGP) en overige politici die het Bijbelse 
morele standpunt willen bewaren, genoemd worden. 
Waarom ik deze partij(en) niet kies, moet aan de hand van 
de andere redenen duidelijk zijn.

ken, wanneer ‘de gezagsdragers die er 
zijn’ (Rom. 13:1) precies degenen zijn 
die ik niet heb gekozen? Moet ik altijd 
de verkiezingsprognoses volgen?

Voor mij zijn deze punten zo essenti-
eel, dat ik heb besloten om niet deel 
te nemen aan verkiezingen. Ik wil mijn 
Heere dienen, Die niet van deze we-
reld is. Ik wil mijn medemensen die op 
weg zijn naar de eeuwige verdoemenis, 
dienen door hun over de Heere Jezus 
te vertellen. Ik wil de regeringen die-
nen door ze te gehoorzamen en voor 
hen te bidden. Ik wil mijn geloofsgeno-
ten dienen door hen aan te moedigen 
trouw de Heere Jezus te volgen. Het is 
zo’n uitgebreide taak, dat het me meer 
dan vervult. Ik ben niet verloren als ik 
niet stem. – Overigens kunnen mijn col-
lega’s, met wie ik ooit over dit onder-
werp heb gepraat, dat begrijpen. Ver-
bazingwekkend vaak beter dan mensen 
die veel dichter bij me staan: namelijk 
gelovigen.

Manuel Seibel

‘Ieder mens moet zich onderwerpen aan de 
gezagsdragers die over hem gesteld zijn, want er is 

geen gezag dan van God, en de gezagsdragers die er 
zijn, zijn door God ingesteld’

(Rom. 13:1).

Om over na te denken
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Een visser zat met zijn hengel in de hand aan de waterkant te wachten tot er een 
vis zou bijten. Een vreemde man stond een poosje naar hem te kijken. Na lang 
gezwegen te hebben, zei hij tegen de visser:

- ‘Ik kan niets bedenken wat saaier is dan vissen!’ 

- ‘Ik wel: alleen maar toekijken!’ reageerde de visser.

Er zijn mensen die precies hetzelfde doen wanneer het gaat om het geloof in 
Jezus Christus. Ze staan een poos toe te kijken en vormen zich een oordeel. Met 
het onderwerp zelf hebben ze geen ervaring. Het is dus geen verrassing als hun 
oordeel luidt: ‘Dat is niets voor mij! Ik kan me niets voorstellen wat saaier is!’ Wie 
alleen maar toekijkt en geen deel heeft aan Jezus Christus en Zijn leven, zal altijd 
voor raadsels komen te staan.

Dat geldt ook voor het omgaan met de Bijbel. Het is een leerzaam, pakkend Boek. 
Toch is het geen studieboek en evenmin eenvoudige lectuur. De buitengewone 
waarde van het Woord van God wordt ons duidelijk wanneer we het ter harte 
nemen en Zijn kracht werkzaam laten zijn in ons leven.

De kruisiging van de Heere Jezus was voor veel mensen niets meer dan een 
schouwspel. Ze keken toe en mogelijk werden ze erdoor geraakt. Maar toen ze 
thuis kwamen, waren ze gewoon toeschouwers gebleven. Maar de gebeurtenis 
had op de Romeinse hoofdman een veel diepere uitwerking gehad. Hij verheer-
lijkte God en zei: ‘Werkelijk, deze Mens was rechtvaardig’ (Luk. 23:47) en: ‘Werke-
lijk, deze Mens was Gods Zoon!’ (Mark. 15:39).

Kijk niet alleen 
maar toe!

 ‘Werkelijk, deze Mens was rechtvaardig’
Luk. 23:47


