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GroetInhoud

Hallo allemaal!

Eén titel op de voorkant spreekt me bijzonder aan: ’Wees niet bang’. Dat geldt 
niet alleen voor de herders in Bethlehem. Het geldt voor jou en mij, hier en nu. 
De westelijke wereld is bang. Oorlog dichtbij. Energiekosten exploderen. Waar 
gaat het naar toe? De Heere Jezus zegt meerdere keren „vrees niet“, ook in de 
storm (Matth. 14:22-33). HEM loopt niets uit de hand.

De Heere Jezus zegt ‘wees niet bezorgd' (Matth. 6:25-34). Eten, drinken en 
kleding komt uit de hand van de hemelse Vader. Dat geldt ook nu in onze woe-
lige tijd. We zijn er niet onverschillig onder. Het geeft ons te denken en in een 
bepaald opzicht maken we ons zorgen, hoe wij deze beproevingen in wijsheid 
kunnen doorstaan. En we werpen onze zorgen op God. Dat is vernedering. HIJ 
zelf zorgt voor ons (1 Petr. 5:6-7). Dan kunnen we verder het Koninkrijk van God 
zoeken en het aan Hem overlaten.

De Heere Jezus bereidde zijn discipelen voor op moeilijke tijden tijdens zijn af-
wezigheid en zegt in Lukas 21:28: ‘Wanneer nu deze dingen beginnen te geschie-
den (daarbij hoort de toenemende radeloosheid van de mensen, vers 26), kijk 
dan omhoog en hef uw hoofd op, omdat uw verlossing nabij is’.

Dus niet het hoofd laten zakken, maar oprichten naar de Heere Jezus in de hemel! 
Hij komt spoedig! We kunnen vandaag al bij Hem zijn!
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Als we het onderwerp ‘gehoorzaam-
heid’ onderzoeken in de Bijbel, stellen 
we vast dat dit een hele grote plek in-
neemt. God verlangt van Zijn kinderen 
gehoorzaamheid. Dat was al zo in de 
Hof van Eden en dat is nu niet anders. 
In het begin was er voor de mens maar 
één verbod, namelijk niet van de boom 
van de kennis van goed en kwaad te 
eten (Gen. 2:17). Maar dat was genoeg 
om duidelijk te maken dat God van de 
mensen gehoorzaamheid verlangt.

De mens zonder God – een onge-
hoorzaam wezen

We weten dat het eerste mensenpaar 
ongehoorzaam werd en in zonde viel. 
Wat een verwoestende gevolgen had 
dat voor de hele mensheid: ‘… door de 
ongehoorzaamheid van die ene mens 
worden velen als zondaars aangemerkt’ 
(Rom. 5:19). Sindsdien is de mens van 
God vervreemd, een vijand van God 
en van nature ongehoorzaam (Kol. 
1:21). De mens is 'ongehoorzaam aan 
de waarheid, maar gehoorzaam aan 
de ongerechtigheid' (Rom. 2:8). Paulus 
schrijft in de brief aan de Efeziërs over 
hen die dood zijn (dood voor God) en 
duidt hen aan als kinderen van de toorn 
en zonen van de ongehoorzaamheid, 
omdat zij hun eigen wil doen en naar 
hun eigen begeerten leven (Ef. 2:1-3). 
Over hen komt de toorn van God (Kol. 
3:6). Tot deze groep mensen beho-
ren wij van nature trouwens ook; wij 
waren geen haar beter. Ook het door 
God uitverkoren volk Israël liet steeds 
weer zien dat het onhandelbaar en on-
gehoorzaam was en God tegensprak 
(Rom. 10:21). Waar we ook kijken – de 

mens, zonder God, heeft zich als door 
en door ongehoorzaam bewezen.

God gehoorzaam zijn
Sinds het volbrachte verlossings-

werk op Golgotha roept God alle men-
sen op zich te bekeren (Hand. 17:30). 
Wie hier gehoor aan geeft en Jezus 
Christus als zijn Redder aanneemt, is 
God en de waarheid gehoorzaam ge-
worden.
Ongehoorzame kinderen zijn veran-
derd in ‘gehoorzame kinderen’ (1 Petr. 
1:14). Slaven van de zonde zijn veran-
derd in slaven van de gehoorzaamheid 
(Rom. 6:16-18). Is dat niet geweldig? 
Door het geloof en de gehoorzaamheid 
hebben we gemeenschap met God en 
Zijn Zoon gekregen. God heeft in onze 
harten gewerkt en ons een nieuwe po-
sitie gegeven door het geloof. Gehoor-
zaamheid is een van de grote kenmer-
ken van het nieuwe leven (zie 1 Joh. 
2:3-5). Als wedergeboren mensen be-
leven we er zelfs vreugde aan om Gods 
wil te doen. Het is alsof je een kind dat 
graag pudding lust, oproept een schaal 
pudding leeg te maken. Het doet niets 
liever dan dat.

Gehoorzaamheid –  
eeen relikwie uit vroeger tijd?
Gehoorzaamheid is een woord dat we tegenwoordig niet meer 
graag horen. Het past niet meer bij de mens van nu. We willen 
zélf kunnen bepalen en vrij zijn. Al het andere wordt gezien als 
een rem op de ontwikkeling en als verlies.

Actueel GEHOORZAAMHEID – EEN RELIKWIE UIT VROEGER TIJD? Actueel
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Actueel GEHOORZAAMHEID – EEN RELIKWIE UIT VROEGER TIJD?

Gehoorzaamheid in het leven van 
een gelovige

Maar we weten uit ervaring dat we 
het van tijd tot tijd moeilijk vinden om 
gehoorzaam te zijn. We hebben soms 
onze eigen gedachten en ideeën en 
voelen ons misschien beperkt als we 
ons aan Gods Woord houden. Het kan 
ook zijn dat we niet zien dat Gods wil 
goed voor ons is. We menen zelf wel 
te weten wat goed voor ons is en gaan 
onze eigen weg. Van buitenaf gezien 
kan die weg er heel succesvol uitzien. 
Maar hoe het er in ons hart uitziet, 
is een ander ding. Als we niet Gods 
toestemming hebben, dan zullen we 
na kortere of langere tijd meemaken 
wat voor een groot verlies ongehoor-
zaamheid met zich meebrengt. Nee, we 
willen uit liefde tot onze Verlosser en 
Heere Hem gehoorzaam zijn. Dat geldt 
voor alle levensterreinen waarop we 
ons begeven.

	Gezin
Gehoorzaamheid binnen het gezin be-
hoort tot de scheppingsorde en is bo-
vendien onderdeel van de Christelijke 
leer (Deut. 21:18; Ef. 6:1-3; Kol. 3:20; 
1 Petr. 3:6) Juist over de kinderen zegt 
God ons dat zij hun ouders gehoor-
zaam moeten zijn ‘in alles’. Deze oproep 
geldt in het algemeen en beperkt zich 
niet tot gelovige kinderen. Er wordt aan 
toegevoegd dat dit ‘juist’ en ‘welgeval-
lig’ is. Wie zijn ouders gehoorzaamt, 
handelt naar de wil van God. Want 
God heeft de ouders het gezag gege-
ven waaraan de kinderen zich moeten 
onderwerpen1. Dat geldt ook nog voor 
1 Dat ouders hun gezag onder de macht van de Heere 
uitoefenen en niet met absoluut gezag op moeten treden, is 

tieners. Wie zich dus aan de aanwijzin-
gen van God houdt, doet wat God wel-
behaaglijk vindt. Zou een kind in plaats 
daarvan zijn ouders niet willen gehoor-
zamen, dan zou dat ernstige gevolgen 
hebben (Spr. 30:17). Ongehoorzaam-
heid is in strijd met God.

	Beroep
Gehoorzaamheid werd ook van de sla-
ven tegenover hun heren verlangd (Kol. 
3:22 e.v.; Ef. 6:5 e.v.). Maar zij moesten 
niet met ogendienst gehoorzamen, 
d.w.z. zich beter voordoen, om voor-
deel en aanzien te krijgen. Ze moesten 
hun werk oprecht doen, gewetensvol 
en goed en daardoor laten zien dat ze 
met respect met hun heren omgingen. 
In onze landen is de slavernij afgeschaft 
– God zij dank! Maar het principe van 

een ander thema en wordt hier slechts voor de volledigheid 
vermeld (Ef. 6:4; Kol. 3:21).

onderwerping en gehoorzaamheid 
blijft altijd gelden. Als werknemer moe-
ten we onze leidinggevenden hoogach-
ten, hen als autoriteit boven ons accep-
teren en plichtbewust ons werk doen. 
Daarbij mogen we het werk doen als 
voor de Heere Jezus (Kol. 3:23). Met 
deze instelling valt het ons direct min-
der zwaar ons aan onze leidinggeven-
den te onderwerpen2.

	Regering
Meer dan eens worden we in het Nieu-
we Testament vermaand ons aan de 
overheid te onderwerpen en gehoor-
zaamheid te laten zien. In Titus 3:1-3 
wordt een tegenstelling met ons leven 
vóór onze bekering naar voren gehaald: 
voorheen waren we ongehoorzaam … 

2 Dat betekent natuurlijk niet dat we onze leidinggevende 
nooit in zakelijk verband zouden mogen tegenspreken of 
constructieve voorstellen zouden mogen doen. Maar uitein-
delijk draagt hij de verantwoordelijkheid en moet ik me aan 
hem en zijn aanwijzingen onderwerpen – ook als hij met zijn 
ideeën geen gelijk heeft.

Maar nu zijn we gehoorzaam en dat 
moeten we ook met betrekking tot de 
regering laten zien. Dat doen we als we 
ons conform de wet gedragen – ook in 
het verkeer! Of we de wetten nu zinvol 
vinden of niet speelt daarbij geen rol. 
Als burgers van ons land eren we onze 
Heere door de aanwijzingen en wetten 
op te volgen, en bovendien is het een 
getuigenis. Dat er situaties zijn waarin 
we God meer moeten gehoorzamen 
dan de mensen (Hand. 5:29) kan wel 
eens voorkomen, maar dat doet niets 
af aan de algemene oproep. Als we ons 
ervan bewust zijn dat God de overheid 
ingesteld heeft – zij is zelfs Gods diena-
res (Rom. 13:4) – zal het ons niet zwaar 
vallen haar te gehoorzamen.

	Binnen de gemeente
Zijn we binnen de gemeente van God 
niet allemaal gelijk? Staat er niet: ‘u 
bent allen broeders’ (Matth. 23:8)? Ja! 
... en nee! Ja, omdat niemand mag den-
ken zich boven anderen verheven te 
voelen. Nee, omdat er in de gemeen-
te broeders zijn die leiding geven of 
voorgaan. In Hebreeën 13 is sprake van 
voorgangers. Zij hebben niet zichzelf 
benoemd; zij zijn het omdat ze in hun 
leven laten zien dat het Woord van God 
voor henzelf de absolute maatstaf is. 

Actueel
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Daardoor hebben zij moreel gezag. En 
als zij over de zielen van de gelovigen 
waken, dan doen ze dat met behulp 
van Gods Woord (vers 7,17). En wat 
betekent dat voor ons? We moeten ons 
aan hen onderwerpen: ‘Gehoorzaam3 
uw voorgangers en wees hun onderda-
nig’ (vers 17; zie ook 1 Kor. 16:16). Dit 
gebeurt door respect te hebben voor 
hun geestelijk gezag, door naar hun op 
de Bijbel gebaseerd onderwijs te luiste-
ren en door hun geloof als voorbeeld te 
nemen. In een tijd waarin gezag steeds 
minder geaccepteerd wordt, is dit vers 
zeker een bijzondere uitdaging voor 
ons. Maar we willen die graag aangaan.

De Heere Jezus en gehoorzaam-
heid

Laten we tot slot kijken naar het leven 
van de Heere Jezus. Hij is Gods Zoon. 
Als zodanig kan Hij bevelen; alles is 
aan Hem onderworpen. Maar als Mens 
heeft Hij gehoorzaamheid geleerd 
(Hebr. 5:8). Gehoorzamen was dus iets 
nieuws voor Hem, omdat Hij eerder 
alleen de gebieder was. In ‘de gestalte 
van een dienstknecht’ was de Heere 
Jezus Zijn God en Vader in de hemel 

3 Hier wordt in het Grieks een ander woord gebruikt dan op 
andere plaatsen; het heeft de (bijkomende) betekenis van 
‘vertrouwen hebben’.

in alles gehoorzaam. Profetisch zien we 
dat in de Knecht Die zich iedere mor-
gen het oor liet openen om te horen 
wat God Hem te zeggen had, om het 
dan ook te doen ( Jes. 50:4-5). Maar 
de Heere was niet alleen Zijn hemelse  
Vader gehoorzaam, Hij was als Kind 
ook Zijn ouders onderdanig. Hoewel 
Hij altijd de juiste prioriteiten stelde en 
de belangen van Zijn hemelse Vader 
zocht, was Hij tegelijk als Kind Zijn ou-
ders gehoorzaam (Luk. 2:51). Uiteinde-
lijk leidde Zijn gehoorzaamheid Hem 
tot aan het kruis en tot in de dood: 
‘… en is gehoorzaam geworden, tot 
de dood, ja, tot de kruisdood’ (Filipp. 
2:8). Hij wilde gehoorzaam zijn, zelfs als 
het Hem het leven zou kosten. Wat een 
voorbeeld voor ons! Willen we Hem 
niet navolgen? 

Conclusie
God gehoorzaam te zijn, is verbon-

den met grote zegen. We moeten ons 
daarvan niet laten afbrengen! Wat an-
deren vóór ons beleefd hebben en wat 
God in Zijn Woord geschreven heeft, 
geldt ook voor ons. In de toekomst, als 
Christus de Heerser van de aarde zal 
zijn, zullen alle volken Hem gehoorza-
men (Gen. 49:10). Dat zal voor de aar-
de een gezegende tijd zijn.

André Pixberg

Actueel GEHOORZAAMHEID – EEN RELIKWIE UIT VROEGER TIJD? Bijbelstudie

Het Markusevangelie –
 Een Bijbelstudie voor 

   jonge Bijbellezers

Voordat we hoofdstuk 7 van Markus gaan bestuderen, is het goed om eerst 
voor jezelf dit gedeelte in je Bijbel te lezen.

Indeling
(Een eerste overzicht)

- Gods Woord of de overleveringen van mensen (7:1-13)
- Wat verontreinigt de mens? (7:14-23)
- Het geloof van een heidense vrouw (7:24-30)
- De genezing van een dove (7:31-37)
 

Inhoud
(Een korte samenvatting van de wezenlijke inhoud) 

Opnieuw heeft de Heere een discussie met de farizeeën, die hun eigen 
overleveringen boven Gods Woord geplaatst hadden (vers 1-13). Dat is 
aanleiding voor de Heere om de mensen uit te leggen wat werkelijk de 
mens verontreinigt (vers 14-23). Helemaal in tegenstelling tot de Jood-
se wetgeleerden met hun uiterlijke vroomheid staat het geloof van een 
heidense vrouw. Zij maakt mee hoe haar dochter uit de macht van satan 
wordt bevrijd (vers 24-30). Daarna vertelt Markus over de genezing van 
een dove – een belangrijke gebeurtenis in het Markusevangelie (vers 31-
37).

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

• Wat hadden de farizeeën op de discipelen aan te merken?
• Hoe noemt de Heere Jezus de farizeeën en wat wil Hij met het citaat uit  

Jesaja zeggen (vers 6-8)?
• Waarmee begint al het kwaad in het menselijk hart? 
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HET MARKUSEVANGELIE

De volgende keer zullen we verdergaan bij Markus 8.

BijbelstudieBijbelstudie

Woordstudie: Dekapolis
(In dit gedeelte nemen we een bepaalde uitdrukking wat 
nauwkeuriger onder de loep.)

Een gebied ten zuidoosten van het Meer van Gennesaret, dat uit tien steden 
bestond. Hier was de Heere al eerder geweest (zie hoofdstuk 5). Dat eerdere 
bezoek had twee gevolgen:

• De mensen hadden de Heere weggestuurd (5:17).
• De Heere had een getuige achtergelaten: de genezen man uit het land 

van de Gadarenen (5:19-20).
Nu komt de Heere opnieuw in deze streek. Maar deze keer wordt Hij niet meer 
weggestuurd – in tegendeel! Daardoor worden er twee dingen duidelijk:

• Het getuigenis van de genezen Gadarener in het gebied van Dekapolis 
was blijkbaar niet zonder uitwerking gebleven.

• De Heere komt terug, hoewel de mensen Hem niet wilden. Zo snel geeft 
de Heere iemand niet op!

Opdracht
Vul alle vier oefeningen in!

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

En ze brachten een dove bij Hem, die moeilijk sprak, en smeekten Hem dat Hij de 
hand op hem legde (…) En meteen werden zijn oren geopend en de band van zijn 
tong werd los, en hij sprak goed (vers 32, 35).

Hier wordt een belangrijk verband duidelijk: goed spreken is afhankelijk van goed 
horen. Dat is van nature al zo. Wie doof is, heeft de grootste moeite om duidelijk en 
verstaanbaar te spreken. Maar ook geestelijk gesproken is dat zo: alleen wanneer je 
bereid bent om naar God en Zijn Woord te luisteren, zal ook wat je zegt in overeen-
stemming met Gods gedachten zijn. Pas dan ‘spreek je goed’.

De Heere Jezus is ook hier het volmaakte voorbeeld. Over Hem zegt de profeet  
Jesaja: ‘De Heere HEERE gaf mij een tong van een die onderwijs ontving, zodat Ik 
weet met de vermoeide een woord op de juiste tijd te spreken. Hij wekt Mij elke mor-
gen, Hij wekt Mij het oor, zodat Ik hoor als zij die onderwijs ontvangen. De Heere 
HEERE heeft Mij het oor geopend, en Zelf ben Ik niet ongehoorzaam, Ik wijk niet 
terug’ ( Jes. 50:4-5).

Antwoorden bij hoofdstuk 6

Vragen over de tekst
1. Hij was ‘de timmerman’

2. Vanwege hun ongeloof

3. 
a) Ze mochten niets meenemen: geen 
brood, geen reiszak, geen geld en geen 
twee stel onderkleren (ze gingen in 
volledig vertrouwen op hun Heere)
b) Ze mochten een staf en sandalen 
meenemen (teken van bereidwilligheid 
voor de dienst)

4. 
a) 200 penningen;  
b) 5 broden;  
c) 2 vissen

Opdrachten
Oefening 2: De Heere geneest
- De schoonmoeder van Petrus  

(1:29-31`)

- Hij genas velen die er door allerlei 
ziekten slecht aan toe waren (1:34)

- De genezing van de melaatse  
(1:40-45)

- De genezing van de verlamde  
(2:1-12)

- De man met de verschrompelde hand 
(3:1-6)

- De genezing van de vrouw die 
bloedvloeiingen had (5:25-34)

- De Heere geneest zieken in 
Gennesaret (6:53-56)

Oefening 4: Wonderen van de Heere
- De Heere stilt de storm (4:35-41)
- De opwekking van de dochter van 

Jaïrus (5:21-43)
- De spijziging van de 5.000 (6:30-44)
- De Heere loopt op de zee (6:45-52)
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Actueel Puzzel

Zoek de 7 verschillen!Zoek de 7 verschillen!Zeldzame roze diamant gevonden 
in Angola, grootste in 300 jaar

NOS Nieuws • 27 juli 2022, 12:31

In Angola hebben mijnwerkers een 
grote roze diamant gevonden. De zeld-
zame edelsteen heet The Lulo Rose, 
vernoemd naar de mijn waar de vondst 
is gedaan.

Volgens de Australische Lucapa Dia-
mond Company, exploitant van de An-
golese mijn, gaat het om de grootste 
roze diamant die in de laatste driehon-
derd jaar is gevonden.
De edelsteen is van 170 karaat, zo'n 34 
gram, en van het zeldzame type IIa. Dat 
wil zeggen dat het de zuiverste soort is.

De Lulo Rose zal worden verkocht op 
een internationale veiling, maar zal 
eerst geslepen worden om zijn hoog-
ste waarde te krijgen. Daarbij kan de 
helft van het gewicht verloren gaan. De 
regering van Angola is als partner be-
trokken bij de mijn waar de diamant is 
gevonden en zal meeprofiteren van de 
verkoop.

Duurste diamant ooit
De duurste diamant die tot nu 

toe is verkocht is de Pink Star. Die dia-

mant van 59.6 karaat werd gevonden in 
Zuid-Afrika. In 2017 werd de Pink Star 
geveild voor een recordbedrag van 71 
miljoen dollar in Hong Kong.
De grootste diamant ter wereld die 
ooit werd gevonden is de Cullinan. 
De edelsteen van 3106 karaat werd in 
1905 opgegraven in Zuid-Afrika. Hij 
werd gesplitst tot negen grote en 96 
kleine diamanten. Die werden verwerkt 
in de kroonjuwelen van het Britse ko-
ningshuis.

Kostbaarder dan robijnen …
Wij hebben een schat die nog veel 

meer waard is. Hier de gegevens:

Naam: de Heer Jezus Christus  
(Spreuken 3:13-15, Kolossenzen 2:3)
Mijn/vindplaats: de Bijbel 
(Psalm 119:127,162)
Mijnwerkers: profiteren allemaal 
mee van de waarde, jij ook?

Zie het boekje ‘Edelstenen vertellen 
hun geheim’ verkrijgbaar bij de uitge-
ver van Volg Mij! 
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Jezus Christus WEES NIET BANG ... 

Vóór de geboorte ...
Voordat de Heere Jezus geboren werd, 
waren er minimaal drie momenten 
waarop mensen verblijd werden of op-
geroepen werden om niet bang te zijn. 
De reden hiervoor was de komst van 
de Heere Jezus zelf.

Als eerste lezen we in Lukas 1:28-31 
over Maria, die in verwarring raakte 
door de woorden van de engel. Deze 

engel kwam haar vertellen dat ze bege-
nadigd was en dat zij de moeder zou 
worden van de Heere Jezus, de Zoon 
van God. De engel zei toen tegen Maria 
dat ze niet bang hoefde te zijn.

In Lukas 1:44 lezen we dat het kindje in 
de buik van Elizabet (dat was Johannes 
de Doper) van vreugde opsprong. Dit 
gebeurde toen Elizabet de groet van 
Maria hoorde. Dat was al de tweede 

keer dat de komst van de Heere Jezus 
blijdschap bracht.

Een derde keer die ik wil noemen, kun 
je lezen in Mattheüs 1:20 en 21. Daar 
lezen we dat een engel van de Heere 
bij Jozef kwam en hem vertelde dat de 
vrouw met wie hij verloofd was een 
Kind zou krijgen. En niet zomaar een 
Kind, maar de Zoon van God, die Zijn 
volk zou redden van hun zonden. Zoals 
je zult begrijpen, raakte Jozef hiervan 
erg in de war, maar ook tegen hem zei 
de engel: ‘Wees niet bevreesd’.

Zo lezen we hier drie keer dat de  
Heere Jezus, al voordat Hij geboren werd, 
'vrede bracht' in levens van mensen.

Bij de herders
Zoals we in de inleiding van dit artikel 
al noemden, zien we dit ook terug op 
het moment dat de Heere Jezus ge-
boren werd. In die nacht verscheen er 
een engel van de Heere bij de herders 
die in het veld waren. Ze waren be-

vreesd omdat ze de heerlijkheid van de  
Heere herkenden bij de engel die bij 
hen kwam. Ze merkten dat ze niet in 
deze heerlijkheid konden zijn en wer-
den bevreesd door wat er gebeurde. 
Maar deze engel zei: ‘Wees niet be-
vreesd’, en ging zelfs nog verder: ‘(...) 
zie, ik verkondig u grote blijdschap (...) 
namelijk dat heden voor u geboren is 
de Zaligmaker (...) Hij is Christus, de  
Heere’ (Luk. 2:9-11).

Ja, de Redder1 is geboren. Dit moest 
grote blijdschap brengen omdat Hij 
mensen bij God wilde brengen. Maar 
1 Of, zoals je in de HSV kunt lezen: Zaligmaker.

Jezus Christus

Wees niet bevreesd ... ik 
verkondig u grote blijdschap

Dat zei een engel van de Heere tegen de herders in de nacht dat de Heere Jezus 
geboren werd. Ze werden heel erg bang, bevreesd, omdat de heerlijkheid van de 
Heere 'hen omscheen'. Maar we zien op meerdere momenten dat er juist gezegd 
werd dat we niet bang hoeven te zijn. Dit begon al voordat de Heere Jezus gebo-
ren werd en zal voor ons tot in alle eeuwigheid doorgaan, omdat we een reden 
hebben om niet bang, om niet bevreesd te zijn.
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Jezus Christus WEES NIET BANG ... 

daarvoor moest eerst God bij de men-
sen komen. Hij moest de Immanuel 
worden ( Jes. 7:14). Dat zou grote blijd-
schap brengen bij het hele volk, dus 
niet alleen bij de herders.

Na het volbrachte werk aan het kruis
Ook wij die leven na het werk van de 
Heere Jezus aan het kruis van Golgo- 
tha, hoeven niet bevreesd te zijn. Het 
werk dat Hij voor jou en mij moest 
volbrengen om ons tot God te bren-
gen (1 Petr. 3:18), is volbracht. Als 
we weten dat dit werk ook voor ons 
volbracht is, mogen we vrede hebben 
met God (Rom. 5:1). We zien dit bij 
de vrouwen die naar het graf van de  
Heere Jezus gingen toen Hij gestorven 
was. Ze waren bevreesd door de won-
derlijke dingen die daar gebeurd wa-
ren (Matth. 28:5-10). Ook daar kwam 
weer een engel die het zei: ‘Wees niet 
bevreesd’. Iets verder lezen we dat de 
Heere Jezus het ook zelf tegen deze 
vrouwen zei: ‘Wees niet bevreesd; 
ga heen, bericht Mijn broeders dat 
zij naar Galilea moeten gaan, en daar 
zullen zij Mij zien’. De Heere beloofde 
hier dat Zijn broeders Hem zouden 

zien als zij naar de plek zouden gaan 
waar Hij was.

Naar de hemel
Zelfs toen het moment kwam dat de 
Heere Jezus naar de hemel ging en de 
discipelen hier alleen achterbleven, le-
zen we het volgende: ‘En zij aanbaden 
Hem en keerden terug naar Jeruzalem 
met grote blijdschap. En zij waren voort-
durend in de tempel, terwijl ze God 
loofden en dankten’ (Luk. 24:50-53).

Zoals we gezien hebben, heeft de  
Heere Jezus, vanaf het moment dat Zijn 
komst aangekondigd werd tot het mo-
ment dat Hij naar de hemel ging, voor 
vrede en blijdschap gezorgd. Dit alles is 
gebaseerd op het werk dat Hij aan het 
kruis heeft volbracht. Ja, ook wij mo-
gen vrede en blijdschap ervaren als we 
de Heere Jezus als onze persoonlijke  
Redder mogen kennen. Dan zullen we 
net als de discipelen na de hemelvaart, 
God voortdurend kunnen loven en 
danken voor Zijn onuitsprekelijke gave.

Wessel Kranenborg

Jezus Christus

Ja, God zij dank voor Zijn 
onuitsprekelijke gave!

2 Korinthe 9:15

Want zo lief heeft God de wereld 
gehad, dat Hij Zijn eniggeboren 

Zoon gegeven heeft, opdat ieder 
die in Hem gelooft, niet verloren 
gaat, maar eeuwig leven heeft.

Johannes 3:16
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Bijbel praktischDE DAGELIJKSE BIJBELOVERDENKING (5)Bijbel praktisch

Waarom?
Graag wil ik je nog eens motiveren de 
Bijbel intensief te lezen. Daarom stellen 
we  jou de volgende vraag: waarom 
zouden we Gods Woord willen lezen? 
Dit keer komt het Woord van God 
‘dichtbij’…

	 Reiniging: Christus heeft Zich voor 
de gemeente overgegeven, ‘opdat 
Hij haar zou heiligen, door haar te 
reinigen met het waterbad door het 
Woord’ (Ef. 5:25-26). Het lezen van 
het Woord van God reinigt ons. We 
hebben het nodig, omdat we nog 
de oude natuur dragen totdat de 
Heere Jezus ons in de hemel tot Zich 

roept. Door deze oude natuur ko-
men bij ons snel slechte gedachten 
op, verkeerde motieven, verkeerde 
woorden, verkeerde daden enz. 
Maar als je de Bijbel leest, reinigt 
het verfrissende, duidelijke Woord 
van God je. Het geeft je de juiste, 
God erende gedachten. En het 
helpt je om nee tegen het kwaad en 

ja tegen het goede te zeggen. We 
hebben het allemaal nodig om de 
Bijbel te lezen.

	 Beoordelaar: ‘Want het Woord van 
God is levend en krachtig en scher-
per dan enig tweesnijdend zwaard, 
en het dringt door tot op de schei-
ding van ziel en geest, van gewrich-
ten en merg, en het oordeelt de 
overleggingen en gedachten van 

het hart. En er is geen schepsel on-
zichtbaar voor Hem, maar alles ligt 
naakt en ontbloot voor de ogen van 
Hem aan Wie wij rekenschap heb-
ben af te leggen’ (Hebr. 4:12-13). 
Hier wordt Gods Woord verper-
soonlijkt. En in vers 13 is het God 
Die in zekere zin direct achter Zijn 
Woord zit. Hij Zelf ziet op ons neer. 
Het zal jou zeker soms net zo ver-
gaan als mij: ik vraag me af hoe mijn 
motivatie of wat ik doe of doen wil 
naar Gods gedachten te beoorde-
len is. Hoe kan ik daarachter komen? 
Door Gods Woord op te slaan. Als 

De dagelijkse 
Bijbeloverdenking

Het Woord van God bemoedigt, stimuleert, motiveert en zet aan 
tot het consequent navolgen van de Heere Jezus. Helaas ziet ons 
geloofsleven er niet altijd voorbeeldig uit. Daarom vermaant, beoor-
deelt en waarschuwt God ons door middel van de Bijbel. Daarvoor 
hoef je niet bang te zijn. Het is een zegen voor ons!
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de Bijbel ons moed. Ze steekt in ons 
het vuur aan, om weer vreugde en 
energie te krijgen en trouwe getui-
gen van de boodschap van God te-
genover de mensen te zijn.

	 Vuur (2): ‘Is niet Mijn Woord zó, als 
het vuur, spreekt de HEERE, of als 
een hamer die een rots verplettert’? 
( Jer. 23:29). Vuur brandt. Ook de 
boodschap van de Bijbel doet soms 
pijn. Misschien zelfs wel vaak. Het 
gaat daarbij niet alleen om de 
boodschap dat de mensen verloren 

ik het oprecht lees, maakt het me al 
snel de oorsprong van mijn wens en 
het doel van mijn handelen duide-
lijk. Het beoordeelt mij op een eer-
lijke manier.

	 Spiegel: ‘Als iemand immers een 
hoorder van het Woord is en geen 
dader, lijkt hij op een man die het 
gezicht waarmee hij geboren is, in 
een spiegel bekijkt, want hij heeft 
zichzelf bekeken, is weggegaan en is 

meteen vergeten hoe hij eruitzag’ 
( Jak. 1:23-24). Ken jij dat ook: je 
hebt jezelf in de spiegel gezien en 
vraagt je na twee minuten af: Wat 
heb ik eigenlijk gezien? Zat mijn 
haar echt wel goed of heb ik iets 
over het hoofd gezien? Zo lezen we 
ook vaak de Bijbel, of niet? Nauwe-
lijks heb je de Bijbel dichtgedaan of 
je bent alweer vergeten wat je gele-
zen hebt. Daarbij houdt God ons 
door Zijn Woord een spiegel voor. 
Hij laat ons zien hoe we werkelijk 
zijn en leven. Daarom is de Bijbel zo 
belangrijk. Je vrienden vleien je 
soms of vertellen je alleen maar de 

positieve dingen. Dat doet God in 
Zijn Woord nooit. Hij laat je zien wat 
er echt met je aan de hand is. Jij laat 
Hem namelijk niet onverschillig. In-
tegendeel: Hij houdt van je en zoekt 
je hart, zodat je Hem beslist en 
dankbaar gehoorzaam zult zijn. 
Daarvoor heb je een spiegel nodig. 
Een objectieve spiegel.

	 Vuur (1): ‘Ik was verstomd en hield 
mij stil, ik zweeg van het goede. 
Maar mijn lijden werd heviger, mijn 
hart werd heet in mijn binnenste. 
Een vuur ontbrandde bij mijn zuch-
ten; toen sprak ik met mijn tong’ (Ps. 
39:2-3). Als we Gods Woord horen, 
gaat er een vuur in ons hart bran-
den, zodat we anderen zeggen wat 
er gezegd moet worden. Hoe ge-
makkelijk kunnen wij verstommen, 
omdat mensen in onze omgeving 
het Christelijke geloof of het Woord 
van God afwijzen. Op dit punt geeft 

gaan als ze zich niet bekeren. De Bij-
bel zal ook ons vaak pijn doen. Het 
is nooit fijn om op fouten en misluk-
kingen gewezen te worden. Het 
doet pijn als de Bijbel vervelende 
gevolgen van de oude natuur ont-
maskert. Maar het is goed te weten 
dat deze hamerslagen door Iemand 
geleid worden Die ons liefheeft. Hij 
houdt ook van jou en wil het goede 
in je leven bewerken. Geef je daar-
om regelmatig over aan de correc-
ties door Gods Woord. Het is heil-
zaam en zegenrijk. Het helpt je zo te 
leven dat je gelukkig bent. En je zult 
vooral op die manier God eren.

Nog één keer: ik hoop dat ik je door 
deze waarom-vragen kan aanmoedigen 
Gods Woord met meer interesse en 
vreugde te lezen. Dat levert altijd winst 
op, zelfs als het soms pijn doet. Het is 
een zegen voor je dagelijks leven om 
God aan je zijde te weten.

Manuel Seibel

‘Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig 
om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te ver-

beteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, op-
dat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, 

tot elk goed werk volkomen toegerust’. 
2 Timotheüs 3:16

Bijbel praktischDE DAGELIJKSE BIJBELOVERDENKINGBijbel praktisch
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Vier etappes in Jozefs leven die op Jezus Christus wijzen

Lees het verhaal van Jozef
na in de Bijbel,
in het Boek Genesis,
de hoofdstukken 37 en 39-50

Jozef werd in de gevangenis gegooid en kwam er na 2 jaar uit
Jezus Christus werd gekruisigd, stierf en stond op de 3e dag op uit de dood

Jozef kwam uit de gevangenis en kreeg een hoge positie
Jezus Christus stond op uit de dood en werd hoog verheerlijkt in de hemel.
Niemand anders dan Jezus Christus kan het eeuwige leven geven

Jozef redde de mensen 
die naar hem toe 
kwamen

Twee misdadigers in 
de gevangenis: de ene 
kreeg gratie (vergeving), 
de ander stierf

Jozef werd 
door zijn vader
naar zijn broers gestuurd

Oude Testament
«En het gebeurde, na verloop van twee volle 
jaren… toen stuurde de farao boden en liet 
Jozef roepen. Zij haalden hem snel uit de cel; 
men schoor hem, verwisselde zijn kleren, en hij 
kwam bij de farao.» 

Genesis 41:1,14

Nieuwe Testament
«De Zoon des mensen zal overgeleverd worden
in de handen van mensen en zij zullen Hem 
doden, en nadat Hij gedood is, zal Hij op de 
derde dag opstaan.»

Markus 9:31

Oude Testament
«Hij liet hem rijden op de tweede wagen 
die hij had, en ze riepen voor hem uit: 
Kniel! Zo stelde hij hem aan over heel het 
land Egypte… Uit alle landen kwamen ze 
in Egypte bij Jozef koren kopen, want de 
honger was in alle landen sterk.»

Genesis 41:43,57

Nieuwe Testament
«Daarom heeft God Hem ook bovenmate verhoogd en 
heeft Hem een Naam geschonken boven alle naam, 
opdat in de Naam van Jezus elke knie zich zou buigen.»  

Filippi 2:9-10
Jezus Christus zegt: «Ik ben het Brood van het leven; wie 
tot Mij komt, zal beslist geen honger hebben, en wie in 
Mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben.»

Johannes 6:35
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Jozef werd voor 20 zilveren munten verkocht
Jezus Christus werd voor 30 zilveren munten verkocht

Jozef werd onterecht beschuldigd en kwam in de gevangenis
Jezus Christus werd onterecht beschuldigd en ter dood veroordeeld

Jozef was onschuldig

Jozef werd door zijn broers 
verworpen en verkocht

EAN: 1139986005996

Oude Testament
«Zij zagen hem al van ver; en nog voor hij in 
hun nabijheid gekomen was, beraamden 
zij een listig plan tegen hem om hem te 
doden… en zij verkochten Jozef voor twintig 
zilverstukken aan de Ismaëlieten. Die brachten 
Jozef naar Egypte.» 
  Genesis 37:18,28

Nieuwe Testament
«Toen ging één van de twaalf, die Judas Iskariot 
heette, naar de overpriesters en zei: Wat wilt 
u mij geven, als ik Hem aan u overlever? En zij 
kenden hem dertig zilveren munten toe.» 

  Mattheüs 26:14-15

Oude Testament
«En het gebeurde, toen zijn heer de woorden 
hoorde die zijn vrouw tot hem sprak,… dat hij 
in woede ontstak. En de heer van Jozef greep 
hem en leverde hem over in de gevangenis.»

   Genesis 39:19-20

Nieuwe Testament
«Hij, Die geen zonde gedaan heeft en in Wiens 
mond geen bedrog gevonden is.»

   1 Petrus 2:22

«… hoe onze overpriesters en leiders Hem 
overgeleverd hebben om Hem ter dood te 
veroordelen, en Hem gekruisigd hebben.»

   Lukas 24:20

«Dit is het eeuwige leven: 
dat zij U kennen, 

de enige waarachtige God, 
en Jezus Christus, 

Die U gezonden hebt.»
Johannes 17:3
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«Toen ging één van de twaalf, die Judas Iskariot 
heette, naar de overpriesters en zei: Wat wilt 
u mij geven, als ik Hem aan u overlever? En zij 
kenden hem dertig zilveren munten toe.» 

  Mattheüs 26:14-15

Oude Testament
«En het gebeurde, toen zijn heer de woorden 
hoorde die zijn vrouw tot hem sprak,… dat hij 
in woede ontstak. En de heer van Jozef greep 
hem en leverde hem over in de gevangenis.»

   Genesis 39:19-20

Nieuwe Testament
«Hij, Die geen zonde gedaan heeft en in Wiens 
mond geen bedrog gevonden is.»

   1 Petrus 2:22

«… hoe onze overpriesters en leiders Hem 
overgeleverd hebben om Hem ter dood te 
veroordelen, en Hem gekruisigd hebben.»

   Lukas 24:20

«Dit is het eeuwige leven: 
dat zij U kennen, 

de enige waarachtige God, 
en Jezus Christus, 

Die U gezonden hebt.»
Johannes 17:3
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Jozef werd voor 20 zilveren munten verkocht
Jezus Christus werd voor 30 zilveren munten verkocht

Jozef werd onterecht beschuldigd en kwam in de gevangenis
Jezus Christus werd onterecht beschuldigd en ter dood veroordeeld

Jozef was onschuldig

Jozef werd door zijn broers 
verworpen en verkocht
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Vier etappes in Jozefs leven die op Jezus Christus wijzen

Lees het verhaal van Jozef
na in de Bijbel,
in het Boek Genesis,
de hoofdstukken 37 en 39-50

Jozef werd in de gevangenis gegooid en kwam er na 2 jaar uit
Jezus Christus werd gekruisigd, stierf en stond op de 3e dag op uit de dood

Jozef kwam uit de gevangenis en kreeg een hoge positie
Jezus Christus stond op uit de dood en werd hoog verheerlijkt in de hemel.
Niemand anders dan Jezus Christus kan het eeuwige leven geven

Jozef redde de mensen 
die naar hem toe 
kwamen

Twee misdadigers in 
de gevangenis: de ene 
kreeg gratie (vergeving), 
de ander stierf

Jozef werd 
door zijn vader
naar zijn broers gestuurd

Oude Testament
«En het gebeurde, na verloop van twee volle 
jaren… toen stuurde de farao boden en liet 
Jozef roepen. Zij haalden hem snel uit de cel; 
men schoor hem, verwisselde zijn kleren, en hij 
kwam bij de farao.» 

Genesis 41:1,14

Nieuwe Testament
«De Zoon des mensen zal overgeleverd worden
in de handen van mensen en zij zullen Hem 
doden, en nadat Hij gedood is, zal Hij op de 
derde dag opstaan.»

Markus 9:31

Oude Testament
«Hij liet hem rijden op de tweede wagen 
die hij had, en ze riepen voor hem uit: 
Kniel! Zo stelde hij hem aan over heel het 
land Egypte… Uit alle landen kwamen ze 
in Egypte bij Jozef koren kopen, want de 
honger was in alle landen sterk.»

Genesis 41:43,57

Nieuwe Testament
«Daarom heeft God Hem ook bovenmate verhoogd en 
heeft Hem een Naam geschonken boven alle naam, 
opdat in de Naam van Jezus elke knie zich zou buigen.»  

Filippi 2:9-10
Jezus Christus zegt: «Ik ben het Brood van het leven; wie 
tot Mij komt, zal beslist geen honger hebben, en wie in 
Mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben.»

Johannes 6:35
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Jezus Christus 4 ETAPPES IN JOZEFS LEVEN Jezus Christus
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Economie
De economie van Zimbabwe 
steunt hoofdzakelijk op de 
mijn- en landbouw. Vanaf 

2017 gaat het helemaal niet goed met het 
land. Door wanbeleid van de regering wa-
ren de oogsten erg slecht en werd er wei-
nig verdiend aan de export van ertsen en 
mineralen die het land rijk is. De politieke 
instabiliteit zorgde ervoor dat de toeris-
ten wegbleven. De werkloosheid steeg 
en de munt van Zimbabwe werd waar-
deloos. Op één moment was het mogelijk 
om met één dollar ongeveer 750 miljard 
Zimbabwaanse dollars te kopen. Dit alles 
vertelt ons dat Zimbabwe grote economi-
sche en politieke problemen heeft. Met 
een BNP per hoofd van de bevolking van 
€ 2400,00 (200e op de wereldranglijst) 
en een bevolking waarvan 40% onder de 
armoedegrens leeft, is Zimbabwe een van 
de armste landen op de wereld.

     
Bevolking
Met bijna 15 miljoen inwoners 
is Zimbabwe in vergelijking 

met omliggende landen een klein land. 
In de 20e eeuw bestond de regering van 
Zimbabwe uit blanke mensen afkomstig 
uit Groot-Brittannië. Zij zorgden ervoor 
dat het land welvarend werd, maar behan-
delden de oorspronkelijke bevolking erg 
slecht. Na een langdurige burgeroorlog 
werd Zimbabwe in 1980 onafhankelijk. 
De rebellen die streden voor onafhanke-
lijkheid werden nu de leiders van het land. 
Het Shona werd de hoofdtaal en wordt 
nu het meest gesproken. De bevolking is 
onder te verdelen in animistisch, Christelijk 
of een mengvorm van deze twee. Veel 
mensen zijn tot geloof gekomen door 

Gebed ABC... ZIMBABWE

In zuidelijk Afrika ligt Zimbabwe, een land dat helemaal omsloten is door 
andere landen. Zimbabwe is ongeveer 10 keer zo groot als Nederland, maar 
met een vergelijkbare bevolkingsomvang is de bevolkingsdichtheid veel la-
ger.
Sommige delen van Zimbabwe zijn spectaculair. Er zijn veel nationale parken 
met olifanten, leeuwen, neushoorns. De 100 meter hoge Vicoriawatervallen 
op de grens tussen Zambia en Zimbabwe behoren met hun breedte van 
1708 meter tot de bekendste watervallen ter wereld.

ZimbabweZimbabwe
Gebed ABC...

Christelijke bijeenkomsten op universi-
teiten en scholen en door jeugdkampen. 
Ongeveer 70% van de bevolking behoort 
tot een van de protestantse stromingen 
binnen de Christelijke gemeenschap.

   Gebedsonderwerpen
1. Dank God voor de 
vele Christenen in Zimbabwe 
die openlijk getuigen van hun 
Verlosser en Heere.

2. Door de aidsepidemie in de jaren 
'80 hebben veel kinderen hun vader 
en/of hun moeder verloren. Er is veel 
Christelijke hulp voor de overgeble-
ven kinderen die in armoede moesten 
opgroeien. Maar hulp blijft nodig. Bidt 
u en bid jij ook mee?

3. Er zijn veel Christelijke radiozenders 
in Zimbabwe. Dank God daarvoor en 
bid dat dit veel inwoners zal helpen 
om de Heere Jezus te volgen.

4. Zimbabwe heeft de afgelopen jaren een 
slechte regering gehad, die vooral zich-
zelf heeft verrijkt. Sinds 2017 is er een 
nieuwe regering. We mogen bidden 
voor deze regering dat ze met wijsheid 
handelen, in afhankelijkheid van God. 

 
Erik Schoonenberg
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Markus (zijn naam betekent ‘een 
verdediging’) geeft een kort en 
krachtig verslag van de bediening 
van de Heere Jezus Christus. Hij 
laat de Heere Jezus namelijk zien 
als de volmaakte Dienstknecht van 
God. Zijn taal is direct en makkelijk 
te begrijpen en zijn beschrijving 
van de gebeurtenissen is chronolo-
gisch gerangschikt, dat wil zeggen: 
in de volgorde waarin ze werkelijk 
zijn gebeurd. De schrijvers van de 
andere evangeliën doen dat niet; 
ieder van hen zet de gebeurtenissen 
in een volgorde die past bij zijn ei-
gen speciale onderwerp. Maar in dit 
evangelie komt de nederige en niet 
te stoppen bediening van de Heere 
Jezus prachtig naar voren. Dat komt 
doordat Hij snel van de ene naar de 
andere situatie ging om op het juiste 
moment en op een perfecte manier 
talloze mensen te geven wat ze no-
dig hadden.

Ook Zijn dood is het offer van Ie-
mand Die zich helemaal had toe-
gewijd aan het doen van Gods wil. 

Het was de bediening van de Heere 
Jezus om de mensen te geven wat ze 
nodig hadden voor hun ziel.

Het offer van de Heere Jezus was 
een zondoffer. Maar dat betekent 
dat Hij niet alleen onze zonden ge-
dragen heeft. Hij heeft ook het volle 
oordeel over de zonde op Zich ge-
nomen, de afschuwelijke wortel van 
de zonden, het principe van alles 
wat zich tegen God verzet. En hier-
in heeft Hij zich toegewijd aan het 
dienen van God. Zelfs toen Hij in de 
verschrikkelijke uren van duisternis 
verlaten werd door God.

Let eens op hoe vaak Markus het 
woord ‘meteen’ (of ‘rechtstreeks’, 
‘direct’, ‘onmiddellijk’) gebruikt. We 
moeten Heere Jezus niet alleen be-
wonderen om Zijn toewijding als 
Dienstknecht. Wij, die gered zijn 
door Zijn genade, mogen Hem ook 
als Voorbeeld volgen.

Leslie M. Grant

Markus 
Want ook de Zoon des mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om 
te dienen, en Zijn ziel te geven als losprijs voor velen.

Markus 10:45

Twee dagen later verliet een groep 
mensen het dorp. De achtergeblevenen 
zwaaiden, tot de groep in de vroege 
morgennevel was verdwenen. François 
Arnichaud kon niet voorkomen dat de 
tranen hem over de wangen liepen, ter-
wijl hij het stenige pad omhoogliep.
‘Waarom huilt u, papa?’ vroeg Frédéric.
‘Ik huil niet om ons, mijn zoon, maar om 
hen die achterblijven, en ik vraag me af 
of mijn plaats niet bij hen had moeten 
zijn.’
‘Dat is onzin, François,’ zei Antonio na-
drukkelijk. ‘Jouw plaats is hier! Ze had-
den met ons mee moeten komen, al-
lemaal! We kunnen allemaal opnieuw 
beginnen.’ Hij strekte zijn armen vol 
levensvreugde uit.

‘Ja oom Antonio,’ riep Frédéric enthou-
siast. Er gleed een glimlach over het ge-
zicht van Arnichaud. Hij zocht de ogen 
van zijn vrouw. Open en helder beant-
woordde Juliette zijn blik. Ze rechtten 
hun rug en stapten stevig door.

Veertien dagen later viel de eerste 
sneeuw. Antonio had zijn pelsmuts 
diep over zijn voorhoofd getrokken 
en keek grimmig voor zich uit. François 
ging naast hem lopen. Beiden voch-
ten moeizaam tegen de ijzige wind. ‘Je 
maakt je zorgen, Antonio.’
‘Hoe moeten we bij dit weer over de 
bergpas komen? Is er geen andere 
weg?’
‘Nee.’ François zweeg. Bedrukt zetten ze 
hun weg voort.

Arnichauds geheim 
(deel 2)

In de komende nummers van Volg Mij! zul je 
deze nieuwe reeks telkens terugvinden. Het is een 
samenvatting van het boek ‘Arnichauds geheim’, 
dat bij de uitgever van ‘Volg Mij!’ te krijgen is. Dit 
verhaal uit de 17e eeuw gaat over de Waldenzen 
en hun nazaten: mensen die tot een levend geloof 
kwamen te midden van overheersing en vervolging 
door de machthebbers van hun tijd. Ze bevonden 
zich vooral in de Alpendalen in het zuidoosten van 
Frankrijk en het noordwesten van Italië.

108 pagina’sSchrijver: Bettina Kettschau
Prijs: €9,95EAN: 978 90 5907 5849
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bange avond die aanbrak. In de nacht 
liep François naar zijn vrouw toe. Juliette 
lag op de grond, de handen uitgestrekt. 
Stil knielde hij naast haar neer en begon 
met zachte stem te bidden. Langzaam 
week de starheid van Juliettes houding. 
Voorzichtig tilde François haar op. ‘We 
mogen niet in opstand komen, lieverd.’
Dicht tegen elkaar aan zaten ze gehurkt 
op de grond. Het doodzieke kind lag 
op haar schoot. Een paar uur later werd 
Juliette wakker, ze had tenminste even 
geslapen. Haar rug deed pijn van de 
ongemakkelijke houding. François had 
haar ook in haar slaap niet losgela-
ten. Liefdevol keek ze naar hem. Toen 
drong een zacht gehuil tot haar door. 
Gespannen wikkelde ze de handjes van 
haar kind uit de dikke vellen. Ze had-
den weer een normale temperatuur. 
De rode vlekken waren uit het gezichtje 
verdwenen. Zachtjes kwam de vroed-
vrouw dichterbij en voelde de pols van 
het kleine meisje. Opgelucht knikte ze. 
Dolblij vielen Juliette en François elkaar 
in de armen en huilden van blijdschap. 
Toen knielden ze neer voor een dank-
gebed.
‘Ga nu maar slapen, lieverd,’ zei François. 
‘Ik zal bij Joélie waken.’ Gehoorzaam 
ging Juliette op haar slaapplaats liggen. 
Op haar gezicht lag een gelukkige glim-
lach.

‘We kunnen verder trekken, Antonio,’ 
zei Arnichaud de volgende morgen. 
‘Het gaat veel beter met het kind.’
‘Wat ben ik daar blij om,’ antwoordde 
Antonio glimlachend en keek naar Ju-
liette, die straalde van geluk. ‘Een won-
der!’ Zo dachten ze er allemaal over.

Ze zochten hun spullen bij elkaar en be-
laadden hun lastdieren. Toen ze vanuit 
hun warme ruimte naar buiten liepen, 
blies een ijzige wind hen in het gezicht. 
Antonio’s vader kromde zich onder een 
pijnlijke hoestaanval. Hij trilde van kou 
en zwakte. Antonio ondersteunde hem, 
zo goed als het ging, en tilde hem op 
het lastdier.
 

wordt vervolgd...

‘Hoe ver is het nog tot de pas?’ vroeg 
Arnichaud ’s avonds, toen ze rond het 
vuur zaten. Zorgvuldig waste hij de 
voeten van zijn zoon en wikkelde die in 
dikke lappen. Juliette hurkte naast hem 
tussen de rotsen, die maar half beschut-
ting boden tegen de ijzige wind. Joélie 
sliep tegen haar schouder.
‘We bereiken hem morgen,’ antwoord-
de Antonio. ‘Dan hebben we de lands-
grens achter ons, hoewel dat nauwelijks 
veiligheid voor ons betekent.’

Stil zaten ze bij elkaar toen François een 
avondgebed uitsprak, en keken voor 
zich uit in de zwijgende nacht. Alleen 
het krampachtige hoesten van Anto-
nio’s vader was af en toe te horen. De 
oude man kromde zich van de pijn. 
Daarna liet hij zich uitgeput achterover 
zakken. ‘Laat me hier,’ fluisterde hij en 
drukte zijn vuist tegen de uitgedroog-
de lippen. ‘Ik ga sterven.’
‘Nooit van mijn leven laat ik u achter,’ zei 
Antonio verontwaardigd. Hij goot hete 
thee van het vuur in een stenen kruik 
en gaf het aan zijn vader. ‘Drinken, pa!’ 
zei hij kortaf.

De volgende morgen werden ze voor 
het ochtendgloren door Antonio ge-
wekt. De wind was gezakt, en enkele 
sneeuwvlokken dansten door de lucht.
‘Schiet op,’ drong hij aan. ‘Boven op de 
pas zal het nu al sneeuwen.’

Het pad waarop Antonio hen leidde, 
steeg sterk tegen de berg op. Antonio’s 
vader hadden ze op een lastdier vast-
gebonden. De oude man rilde van de 
koorts.

Eindelijk bereikten ze de pas. Het was 
hevig gaan sneeuwen. Antonio ging 
voorop en onderzocht voorzichtig elke 
stap. Op enkele plaatsen was de pas 
zo smal, dat er maar één persoon langs 
kon. Langzaam en met veel moeite 
kwam de groep vooruit. Aan de lood-
grijze hemel cirkelden de adelaars.

Eindelijk hadden ze de pas achter zich 
gelaten en Antonio sloeg een makkelij-
kere weg in die omlaag het dal in liep. 
In de middag bereikten ze een gro-
te spelonk die hun en de dieren een 
schuilplaats bood. Juliette had zich met 
de kinderen achter in de spelonk te-
ruggetrokken. Nu liep ze naar haar man 
toe. ‘Joélie heeft koorts,’ zei ze bezorgd.
De vroedvrouw stond op van bij het 
vuur. Ze bereidde een zalfje uit ge-
droogde kruiden. ‘Ik kan niet veel doen.’
De nacht viel in. Juliette kon de slaap 
niet vatten. Ze liep met het huilen-
de, koortsige kind heen en weer. Het 
schijnsel van de fakkels wiep spookach-
tige schaduwen op de ruwe, rotsachti-
ge wanden van de spelonk.
De volgende morgen was er nauwelijks 
nog leven in het kind. Bezorgd keek 
François zijn vrouw aan. Juliettes ge-
laatstrekken waren als versteend, haar 
ogen gloeiden alsof ze koorts had.

‘We kunnen voorlopig in de spelonk 
blijven, Juliette,’ zei Antonio en wrong 
zich hulpeloos de handen. ‘Graag, dank 
je,’ zei ze zacht.
De dag kroop tergend langzaam voor-
bij. Niemand durfde luid te spreken. 
Alleen het gehoest van Antonio’s vader 
verbrak af en toe de stilte. Weer een 
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Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn enigge-
boren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet 

verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Johannes 3:16

Een hindoe vond eens op de straat een stuk papier en hij las daarop brokstukken 
van een tekst. De volgende woorden kon hij nog net ontcijferen: ‘Zo lief heeft 
God de wereld gehad ... dat Hij … gegeven heeft’.

De vinder werd nieuwsgierig en overlegde met zichzelf: Als een rijke man iets 
geeft, dan kan het niet weinig zijn; als een vorst iets geeft, is het zeker meer; maar 
als God een gave geeft, dan moet die wonderlijk en heerlijk zijn. Maar om wat 
voor een gave ging het dan precies?

De hindoe wilde zekerheid hebben over de gave van God. Hij zocht een zende-
ling op en liet hem de woorden op het stuk papier zien. Toen hoorde hij de com-
plete tekst van dit Bijbelgedeelte en ook de diepe betekenis ervan. Het was het 
heerlijkste en wonderlijkste wat hij ooit gehoord had. De hindoe nam de goede 
boodschap van de liefde van God en van Zijn gave in zijn hart aan. De grote ‘on-
uitsprekelijke gave van God’ – Christus Zelf en het eeuwige leven – was ook voor 
hem bedoeld.

Ondanks alle religieuze verschillen binnen het hindoeïsme, had hij nog nooit zo’n 
gave gevonden. Het was voor hem helemaal nieuw dat de mens voor God en 
de eeuwige heerlijkheid verloren is en dat hij zichzelf niet redden kan. Maar zijn 
geweten bevestigde hem direct dat het waar is. En toen hem duidelijk werd dat 
God toch van hem hield en Zijn Zoon voor hem in de dood overgegeven heeft, 
werd het hart van deze man gewonnen.

Ja, God zij dank voor Zijn onuitsprekelijke gave! 2 Korinthe 9:15

De gave van God


