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De prioriteit voor christenen
•	 Hoe	kan	de	Gemeente	van	de	levende	God	zichzelf	tegen	ver-

keerde	wegen	beschermen	en	geestelijk	vitaal	blijven?

Het herstel van de troon van David  •  We hebben elkaar nodig



‘De Leeuw uit de stam van Juda
heeft overwonnen’

Zoals u wellicht al in het vorige tijdschrift heeft kunnen lezen, hadden we op 5 maart een Maranatha-avond in Leek. 
Mede door contact met een lieve broeder en zuster is deze avond tot stand gekomen. René Malgo was er met zijn 
vrouw, die voor het eerst hier in Nederland was. Met z’n vieren reden we richting noorden en om 19:00 uur begon 
de avond. Ook al waren er niet heel veel mensen, we zien toch met dankbaarheid op deze avond terug. De bood-
schap, die René hield, ging over ‘de Leeuw, het Lam en de draak’. Hij liet eerst vooral vanuit het boek Openbaring 
zien wie de draak is en hoe hij ook vandaag de dag probeert mensen van het eeuwige heil af te houden. Of dit nu 
door geweld, misleiding of wat dan ook is, de manieren waardoor de duivel dit doet kunnen heel verschillend zijn.

Het tweede gedeelte van de boodschap was veel mooier en geruststellender. De Leeuw, Die ook het Lam is, heeft 
overwonnen en er komt een dag wanneer iedereen dit zal zien en begrijpen. In Openbaring 5:5 lezen we: ‘En een 
van de ouderlingen zei tegen mij: Huil niet. Zie, de Leeuw Die uit de stam van Juda is, de Wortel van David, heeft 
overwonnen om de boekrol te openen en zijn zeven zegels te verbreken.’ Nadat er niemand gevonden werd om 
de boekrol te openen, zie je opeens de Leeuw uit de stam Juda, het geslachte Lam, dat het waard was om dit te 
doen. Wij, die we in de Heere Jezus Christus geloven, mogen met Hem overwinnaars zijn. De toespraak van René is 
trouwens ook op cd opgenomen en mag u heel graag bij ons bestellen.

Nu we het toch al over bijeenkomsten hebben, willen we u erop wijzen dat mocht u in een gemeente zitten die ook 
heel graag een keer zo’n bijeenkomst met ons zou willen organiseren, u dan gerust contact met ons op kunt nemen. 
Samen kunnen we dan overleggen wanneer deze plaats zou kunnen vinden.

Iedere keer wordt met de tijdschriften een bestelkaart meegestuurd. We hebben nu gezamenlijk besloten dit niet 
meer elke maand te doen. Met dit nummer dat u nu in handen houdt, hebben we het bestel- en machtigingskaartje 
niet meegestuurd. Uiteraard kunt u ons wel gewoon bellen en uw bestelling telefonisch doorgeven. Normaal gespro-
ken zijn we van maandag t/m vrijdag van 10:00 – 12:00 uur en van 14:00 – 16:00 uur bereikbaar. Mocht u een 
keer buiten deze tijden bellen, dan kunt u uw bestelling via een bericht inspreken en sturen we deze naar u toe.

Wanneer zal de tempel in Jeruzalem gebouwd worden? Wie is de antichrist? Waarvoor staat het getal 666? Wat is 
de grote verdrukking? Wie zijn de 144.000? Dit zijn zo maar een paar vragen uit het boek ‘120 vragen over Bijbelse 
profetie’ van Arno Froese. In de Bijbel worden heel veel gebeurtenissen duidelijk voorzegd, zoals de verstrooiing 
van de Joden, de komst van de Messias, Zijn dood en opstanding en de definitieve terugkeer van het Joodse volk 
naar hun land Israël in de eindtijd. Zelfs hardnekkige sceptici kunnen niet ontkennen, dat Bijbelse profetie be-
trouwbaar is gebleken in het verleden. Maar nu vragen we ons af: ‘Geldt dat ook nog voor onze tijd? Zegt de Bijbel 
iets over onze toekomst? Over de toekomst van de gemeente, Israël en Jeruzalem?’ Arno Froese, die ook het boek 
‘Openbaring 13 - Satans laatste overwinning’ geschreven heeft, beantwoordt 120 essentiële vragen betreffende 
gebeurtenissen in de eindtijd aan de hand van het Profetische Woord.

Tenslotte willen we u er nog op wijzen dat we van maandag 18 april tot donderdag 28 april met vakantie zijn. Ons 
kantoor is gedurende deze tijd gesloten.

In onze spoedig wederkomende Heiland verbonden,

uw Raphael en Lea Roos

 NIEUWS VANUIT DOORN
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In 2 koningen 7:3-9 treffen we een prachtig 
voorbeeld aan hoe wij als verloste mensen 
in deze ernstige tijd de blijde boodschap van 
Gods reddende genade dienen uit te dragen. 
In dit verhaal treffen we 4 diep ongelukkige 
melaatsen aan. Ze mochten daarom niet in de 
stad komen. daarnaast vreesden ze voor het 
leger van de Arameeërs o.l.v. Benhadad, wat 
om de stad gelegerd was. de dood loer de hen 
dus van alle kanten tegemoet. Ze vertolken zo 
een treffend beeld van de zon daar zonder God 
en zonder hoop in de wereld met een wisse 
dood voor ogen.
Ze zijn dan ook de wanhoop nabij. Naar de 
stad gaan, is de hongerdood sterven. hier 
blijven betekent ook sterven. daarom zeiden 
tegen elkaar: ‘Indien zij (de Syriers) ons do-
den, zullen we sterven, zo niet dan blijven we 
in leven.’ Zal er redding komen voor de zon-
daar, dan moeten ze daar eerst naartoe. er 
komt voor deze melaatsen een ongedachte 
redding, omdat God de Aramese legers op 
een wonderbaarlijke wijze heeft verschrikt. 
de verlossing van God is altijd wonderlijk, 
waar en hoe ze ook tot stand komt. Ga maar 
na hoe dat in uw eigen leven tot stand is ge-
komen.
de melaatsen kregen opeens overvloedig te 
eten en te drinken en voorts is er zilver, goud 
en kleding in overvloed. Geen wonder dat ze 
daar op dat moment intens van genieten. hoe 
meer hoe liever toch? Nadat God ons verlost 
heeft van onze melaatsheid, laat hij ons niet 
langer hongeren, maar krij gen wij overvloedig 
te eten en te drinken in en door onze heere 
Jezus Christus, die het Brood en het Water des 
Levens. klederen des heils en een mantel der 
gerechtigheid bedekken nu ons lichaam dat op 
weg was naar de dood en schat ten van geeste-
lijk goud en zilver vullen ons hart.
de melaatsen waren eerst behoorlijk zelfzuch-
tig bezig en ver borgen hun schatten. doch 
iets later begon hun ge weten verwijtend tot 
hen te spreken, omdat zij zo zelf zuchtig alles 
voor zichzelf wilden behouden. ook hierin zijn 
zij jammer genoeg een treffend voorbeeld van 
veel gelovigen. ‘Wij doen niet recht (goed); de-

ze dag is een dag van goede boodschap, en 
wij zwijgen erover, zeggen ze tegen elkaar. het 
is niet goed om de ontvangen ver lossing alleen 
maar stil voor jezelf te houden, terwijl men-
sen om je heen voor eeuwig verloren dreigen 
te gaan. Wij mogen niet zwijgen van de goede 
boodschap der verlossing. Als geredde melaat-
sen hebben we allemaal de opdracht gekre-
gen: ‘Gij zult Mijn getuigen zijn.’ en ‘doe hande-
ling totdat ik kom!’
de melaatsen kwamen tot bezinning: ‘toen zei-
den zij tegen elkaar: Wij doen hier niet goed 
aan. deze dag is een dag met een goede 
boodschap en wij zwijgen erover. Als wij wach-
ten tot het morgenlicht, staan wij schuldig. Nu 
dan, kom, laten wij dit in het huis van de ko-
ning gaan vertellen.’
het was nacht en het is thans nu de heere 
nog steeds afwezig is ook nog nacht voor ons. 
een koude, huiveringwekkende, lange nacht 
van ongeloof en bijge loof, van gejammer en 
ach- en weegeroep, van kommer en van kwel 
is neergedaald over de wereld, waarin wij mo-
menteel leven. doch in deze nacht heeft God 
een grote verlossing bereid door Christus Jezus 
en wij dienen niet  te wachten tot de morgen 
om het heil in hem te boodschappen.
In Samaria kwam men om van de honger, ter-
wijl er toch in de directe nabijheid een over-
vloed van spijze was. Zo is het ook thans nog 
gelegen. er is een grote ledigheid rondom ons. 
Men sterft om ons heen weg met eeuwige hon-
ger en kommer. Wij echter die gesmaakt heb-
ben van het goede Woord van God en die ge-
smaakt hebben dat de heere goed is, doen 
er niet goed aan als wij de grote verlossing in 
Christus niet haastig zo lang het nog genade-
tijd is aan anderen te boodschappen. dat is 
ook de taak die we binnen de Middernachts-
roep gedreven door Gods liefde gestalte willen 
geven. helpt en bidt u mee in die verantwoor-
delijke opdracht?

In onze spoedig wederkomende heiland ver-
bonden,

Aart Haverkamp
Secretaris Middernachtsroep-Nederland
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boodschap der verlossing. Als geredde melaat-
sen hebben we allemaal de opdracht gekre-
gen: ‘Gij zult Mijn getuigen zijn.’ en ‘doe hande-
ling totdat ik kom!’
de melaatsen kwamen tot bezinning: ‘toen zei-
den zij tegen elkaar: Wij doen hier niet goed 
aan. deze dag is een dag met een goede 
boodschap en wij zwijgen erover. Als wij wach-
ten tot het morgenlicht, staan wij schuldig. Nu 
dan, kom, laten wij dit in het huis van de ko-
ning gaan vertellen.’
het was nacht en het is thans nu de heere 
nog steeds afwezig is ook nog nacht voor ons. 
een koude, huiveringwekkende, lange nacht 
van ongeloof en bijge loof, van gejammer en 
ach- en weegeroep, van kommer en van kwel 
is neergedaald over de wereld, waarin wij mo-
menteel leven. doch in deze nacht heeft God 
een grote verlossing bereid door Christus Jezus 
en wij dienen niet  te wachten tot de morgen 
om het heil in hem te boodschappen.
In Samaria kwam men om van de honger, ter-
wijl er toch in de directe nabijheid een over-
vloed van spijze was. Zo is het ook thans nog 
gelegen. er is een grote ledigheid rondom ons. 
Men sterft om ons heen weg met eeuwige hon-
ger en kommer. Wij echter die gesmaakt heb-
ben van het goede Woord van God en die ge-
smaakt hebben dat de heere goed is, doen 
er niet goed aan als wij de grote verlossing in 
Christus niet haastig zo lang het nog genade-
tijd is aan anderen te boodschappen. dat is 
ook de taak die we binnen de Middernachts-
roep gedreven door Gods liefde gestalte willen 
geven. helpt en bidt u mee in die verantwoor-
delijke opdracht?

In onze spoedig wederkomende heiland ver-
bonden,

Aart Haverkamp
Secretaris Middernachtsroep-Nederland
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De prioriteit 
voor christenen

hoe kan de Gemeente van de levende God 
zichzelf tegen verkeerde wegen beschermen en 
geestelijk vitaal blijven? 

het Nieuwe testament toont ons hoe een gemeente in het algemeen en een individueel 
christen in het bijzonder dichtbij zijn of haar heer kan blijven en een levend getuigenis kan 
zijn. het heeft te maken met het stellen van de juiste prioriteiten. het gaat om heiliging – om 
de besliste wil om Gods naam te heiligen en Zijn eer te zoeken. het gaat om het consequente 
één blijven met de heer Jezus Christus in de praktijk van alledag. 
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waarom heiliging 
noodzakelijk is
“Heilig, heilig, heilig is de Here God, de Almachtige, die 
was, die is en die komt” (op. 4:8). een prioriteitenlijstje.

o p de vraag naar de hoogste prioriteit in de Gemeente 
van de Heer kun je veel antwoorden geven: evangeli-
satie, geestelijke groei, gebed, sociaal werk, kinder- en 

jeugdwerk enzovoort. Maar welke prioriteit heeft de Heer 
Jezus gesteld? De eerste bede in het gebed dat Hij Zijn disci-
pelen leerde, luidt: «Uw naam worde geheiligd!» (Mat. 6:9). 

Daar gaat het om. Het is de voorwaarde waaronder de 
bede “Uw Koninkrijk kome” waar kan worden. Het Konink-
rijk van God komt daar waar Zijn naam geheiligd wordt. We 
kunnen evangeliseren, aan gemeenteopbouw doen, onder-
wijs geven zonder Gods naam te heiligen. De gemeente in 
Laodicea is daar een voorbeeld van (Op. 3:14–22). Maar 
we kunnen Gods naam niet heiligen zonder evangelisatie, 
zonder geestelijke groei en zonder gemeenteopbouw. Daar-
om is de zin van ons leven geen andere dan door ons leven 
Gods naam te heiligen, Hem te eren en te verheerlijken. 

De heiligheid van God is een van de centrale thema’s 
van de Bijbel en blijft toch ondoorgrondelijk. In Openbaring 
4:2–3 wordt God in Zijn geweldige heerlijkheid beschreven. 
Hij ziet eruit als de stenen jaspis en sardius en is omgeven 
door een stralende regenboog als van smaragd. De Jaspis 

wordt in Openbaring 21:11 als kristalhelder beschreven. 
De steen sardius is een vuurrode robijn. De smaragd heeft 
een koud-groene kleur. Omdat het onmogelijk is om Gods 
heiligheid met menselijke woorden te beschrijven, gebruikt 
Johannes in Openbaring vergelijkingen.

Vierentwintig oudsten in witte kleren vallen telkens weer 
neer voor God, leggen hun kronen voor de troon en aanbid-
den Hem die van eeuwigheid tot eeuwigheid leeft. Ze zeg-
gen: “U bent het waard, Here, te ontvangen de heerlijkheid, 
de eer en de kracht, want U hebt alle dingen  geschapen, 
en door Uw wil bestaan zij en zijn zij geschapen!” Verder 
staan er vier levende wezens, vermoedelijk cherubim, om 
de troon. In het Oude Testament zijn dat de engelen die 
met Gods tegenwoordigheid, macht en heiligheid in ver-
band gebracht worden. Deze vier wezens wijzen op Gods 
heerlijkheid en heiligheid. Ze roepen dag en nacht: “Heilig, 
heilig, heilig is de Here God, de Almachtige, die was, die 
is, en die komt!” (Op. 4:4,9–11).

De drievuldige heiligheid van God is de som van alles wat 
Hij is. Het driewerf ‘heilig’ legt de nadruk op iets bijzonder 
belangrijks, parallel aan de woorden van Jezus Christus: 
“Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u…!” Het gaat ons denk- en 
voorstellingsvermogen verre te boven. 

Oorspronkelijk betekende ‘heilig’ iets voor een bijzonder 
doel afsnijden of afscheiden. Het afgesneden stuk stak boven 
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de rest uit. Als we het over Gods heilig-
heid hebben, dan betekent het dat Hij 
afgezonderd, afgescheiden is. Hij is geen 
schepsel, geen deel van de schepping. 
Als heilige Schepper steekt Hij er ver bo-
ven uit. Hij heeft geen begin en einde. 
Dat gaat het voorstellingsvermogen en 
de intelligentie van de hele mensheid te 
boven. God staat boven onze grenzen. Hij 
staat boven het terrein van onze ervaring. 

Heiligheid staat in de Bijbel in verband 
met God. Buiten God om is er geen hei-
ligheid, want alleen Hij is heilig, ja zelfs 
driewerf heilig, volkomen heilig. In Zijn 
heiligheid is God absoluut rein. Hij is vrij 
van welke bezoedeling ook. Bij Hem is 
niets zondigs, slechts, geen valse motiva-
tie, geen onreine gedachte te vinden. Hij 
is volkomen volmaakt en in elk opzicht 
onberispelijk. Zelfs Zijn naam is heilig, 
omdat Hij heilig is (Ps. 111:9; Luk. 1:49). 
Daarom kon God, toen Jezus aan het kruis 
de zonden van de wereld droeg, geen ge-
meenschap met Zijn Zoon hebben. God 
was er wel, Hij is overal, maar Hij had 
geen gemeenschap meer, omdat de zonde 
voor een volkomen scheiding zorgt. 

Als mensen God in Zijn heiligheid 
ontmoeten, vallen ze op hun gezicht of 
verbergen ze het, want ze zijn bang: toen 
God het verbond met Abraham sloot en 
hem Izak beloofde, “wierp Abraham zich 

met het gezicht ter aarde” (Gen. 17:3). 
Toen God Mozes in de brandende doorn-
struik ontmoette, “bedekte Mozes zijn 
gezicht, want hij was bevreesd God aan te 
kijken” (Ex. 3:6). De reactie van Daniël, 
toen de Engel van de Here bij hem kwam, 
was: “…werd ik door angst overvallen, 
en ik wierp me met het gezicht ter aarde” 
(Dan. 8:17). Johannes viel op zijn gezicht 
toen hij de openbaring van Jezus Christus 
ontving: “Toen ik Hem zag, viel ik als 
dood aan Zijn voeten” (Op. 1:17).

Toen Mozes de berg Sinaï beklom om 
van de Here de wet in ontvangst te ne-
men, sprak God tot hem: “U moet voor 
het volk een grens stellen rondom de berg 
door te zeggen: Wees op uw hoede dat 
u de berg niet beklimt of ook maar de 
voet ervan aanraakt. Ieder die de berg 
aanraakt, zal zeker gedood worden” 
(Ex. 19:12). Zo heilig is God! Mozes 
zelf mocht op de berg niet eens Gods 
aangezicht zien (Ex. 33:19–23). Hoewel 
hij slechts de achterkant van Gods heer-
lijkheid zag, straalde zijn gezicht bij zijn 
terugkeer naar het volk dermate dat de 

Israëlieten bang waren om naar Mozes 
toe te gaan (Ex. 34:30).

De tabernakel is een uitdrukking van 
de heiligheid van God. Alleen het beste 
materiaal was er goed genoeg voor. God 
gaf precieze gedetailleerde aanwijzingen 
hoe alles gebouwd en vervaardigd moest 
worden. De mens kon de woning van 
God niet maar naar zijn eigen voorstellin-
gen en ideeën maken. God duldde geen 
afwijking van Zijn aanwijzingen. Gods 
heiligheid laat geen tolerantie toe. Vijf is 
bij Hem geen even getal! Voor de dienst 
in de tabernakel bestonden er vele rei-
nigingsvoorschriften voor de priesters. 
De offerdieren mochten niets mankeren. 
Alleen het beste is voor God goed genoeg. 
Zo heilig is God!

Toen David de ark van het verbond 
uit Kirjath-Jearim liet terughalen, strui-
kelden de runderen en dreigde de ark 
van de wagen te vallen. Uzza wilde dit 
verhinderen en stak zijn hand uit naar 
de ark om hem vast te grijpen. Meteen 
strafte God Uzza met de dood (1 Kron. 
13:3–11). – “Dat was toch onrechtvaar-
dig, Uzza had het toch goed bedoeld”, 
zouden wij zeggen. Maar Uzza was een 
Kahathiet. De Kahathieten droegen de 
onderdelen van de tabernakel en wisten 
heel goed dat ze de ark van het verbond 
niet mochten aanraken. Deze moest met 
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behulp van draagstokken gedragen wor-
den. Uzza overtrad dit duidelijke bevel 
van God (Num. 4:17–20). De straf on-
middellijk daarop toont Gods heiligheid. 

Er zijn mensen die zeggen dat de God 
van het Oude Testament onbarmhartig, 
liefdeloos en niet de God van het Nieu-
we Testament is, waar toch staat dat God 
liefde is. Maar het Nieuwe Testament be-
tuigt: “Want het loon van de zonde is de 
dood” (Rom. 6:23) Als God iemand met 
de dood straft, ontvangt deze persoon zijn 
terechte straf voor zijn ongehoorzaam-
heid. Dat God niet alle mensen meteen 
vernietigt, wat ieder volgens de regels 
van de gerechtigheid zou verdienen, is 
puur barmhartigheid van Hem. De God 
van het Oude Testament is een barmhar-
tig God. En in Zijn grote barmhartigheid, 
goedheid, liefde en geduld reageert Hij 
niet altijd meteen. Niet wij hebben het 
recht om Hem aan te klagen, Hij heeft 
het recht om ons aan te klagen. Wij zijn 
ongehoorzaam geweest, Hij niet. 

Soms brengt God ons op een drasti-
sche manier onder ogen wie het voor 
het zeggen heeft en wie aan de driewerf 
heilige God rekenschap schuldig is. Hij 
is ook vandaag nog een heilig God, die 
soms op een angstaanjagende manier 
waarschuwend ingrijpt. Een paar jaar ge-
leden werd een gehuwde oudste van een 

gemeente verliefd op een jeugdwerkleid-
ster. Hij liet zijn vrouw en vier kinderen 
zitten en trok bij de jeugdwerkleidster in. 
Vermanende gesprekken met de leiders 
van de gemeente negeerde hij. Hij was 
niet tot omkeer bereid. Toen de gemeente 
voor zijn omkeer ging bidden, maar de 
man bleef weigeren, gebeurde het on-
voorstelbare: de heilige God greep in en 
enkele dagen later was de kerngezonde 
man dood. 

Nergens echter treedt de heiligheid 
van God zo indrukwekkend voor het 
voetlicht als in Jezus Christus en in Zijn 
zoendood aan het kruis! Gods heilige ge-
rechtigheid eist de dood van de zondaar. 
Een mens kan deze verzoening niet tot 
stand brengen omdat hij als zondaar zelf 
tot de dood is veroordeeld en slechts zijn 
rechtvaardige straf ontvangt. Alleen een 
zondeloos iemand kon voldoen aan de 
aanspraken van de heilige God. En dit of-
fer heeft God Zelf gebracht. Alleen de hei-
lige God kan aan Zijn eigen gerechtigheid 
en heiligheid voldoen. In Zijn heiligheid 
kon God geen andere weg gaan om onze 
schuld te vergeven dan Zijn geliefde Zoon 
Jezus Christus voor ons mensen plaats-
vervangend te laten sterven.

De natuurlijke mens kan niet voor de 
heilige God bestaan. In 1 Korinthe 2:14 
staat ook geschreven: “De natuurlijke 

mens neemt de dingen van de Geest van 
God niet aan”. Waarom is dat zo? Omdat 
de natuurlijke mens in zijn zonde volko-
men van de heilige God gescheiden is. De 
verbinding is doorgesneden. Het is alsof 
je zwart en wit of licht en duisternis naast 
elkaar wilt zetten. Er bestaat een scherpe 
scheidslijn. Gods heiligheid sluit gemeen-
schap met de duisternis dwingend uit. 
Op grond van zijn heiligheid haat Hij de 
zonde en is Hij vertoornd over de zonde. 
Het is de heilige toorn van God die al het 
zondige ogenblikkelijk zou vernietigen, 
ware het niet dat God ook barmhartig is, 
geduldig en groot van goedertierenheid 
(Ps. 103:8). 

Vanaf zijn geboorte heeft de mens 
niets te bieden wat hem voor God recht-
vaardig kan maken. Hij is totaal verdor-
ven en vergeven van zonde. Wij zijn niet 
in staat om ook maar één enkele goede 
daad te doen die uit volkomen reine en 
zuivere, absoluut onbaatzuchtige motie-
ven voortkomt. De mens staat met lege 
handen, volledig naakt en onbedekt voor 
God. Hij kan niets verbergen. Niets kan 
hem voor God rechtvaardigen, niets kan 
hem bewaren voor de toorn van God. De 
profeet Nahum formuleert het als volgt: 
“Een na-ijverig God en een wreker is de 
HERE, een wreker is de HERE en zeer 
grimmig. Een wreker is de HERE voor 

 de heILIGheId vAN God IS eeN vAN de 
CeNtrALe theMA’S vAN de BIJBeL eN 
BLIJFt toCh oNdoorGroNdeLIJk.
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Zijn tegenstanders, en Hij handhaaft Zijn 
toorn jegens Zijn vijanden” (Nah. 1:2).

Ieder mens is vanaf zijn of haar ge-
boorte een tegenstander van God. Overal 
komen we rebellie, opstand tegen God 
tegen. En dat is precies het wezen van 
de zonde. Gods goede en beschermende 
geboden worden met voeten getreden. 
Men hoont Hem, lacht Hem uit, beledigt 
Hem en zet Hem als leugenaar weg. Men 
vervloekt God en misbruikt Hem voor 
eigen doeleinden. Zijn grootste daad van 
liefde, Zijn offer in Jezus Christus, wordt 
gepresenteerd als een sprookje, als iets 
gevaarlijks of iets wat zinnebeeldig op-
gevat dient te worden. Paulus vat het in 
Romeinen 3:12 samen met: “Allen zijn 
zij afgedwaald, samen zijn zij nutteloos 
geworden. Er is niemand die goeddoet, 
er is er zelfs niet één!” 

Wie wil er nu zoiets horen? Dat klinkt 
niet vleiend en verfrissend. Dat sterkt de 
zelfverzekerdheid van de mens niet, is 
niet goed voor je ego en al helemaal niet 
voor je trots. Maar het is wel de bood-
schap van de heilige God, die zonde 

verafschuwt tot en met en die over al 
het zondige Zijn rechtvaardige doodstraf 
heeft uitgesproken. De voltrekking van 
het vonnis is een kwestie van tijd, maar 
deze komt onvermijdelijk, want God is 
heilig en kan daarom niet liegen. 

Maar iemand die God in Zijn heilig-
heid en gerechtigheid ontmoet, die Hem 
werkelijk erkent, die zegt net als Jesaja: 
“Wee mij, want ik verga! Ik ben immers 
een man met onreine lippen en woon te 
midden van een volk met onreine lippen. 
Mijn ogen hebben namelijk de Koning, de 
HERE van de legermachten, gezien!” (Jes. 
6:5). Of hij reageert zoals Petrus, toen 
deze op bevel van Jezus de grote visvangst 
aan land bracht: “Toen Simon Petrus dat 
zag, viel hij neer voor de knieën van Jezus 
en zei: Here, ga weg van mij, want ik ben 
een zondig mens!’ (Luk. 5:8). 

Hoe meer we God in Zijn heiligheid 
gaan zien, des te meer gaan we onze eigen 
verdorvenheid, onze verlorenheid zien. 
Daarom is het van beslissend belang om 
de driewerf heilige God te verkondigen, 
zodat de mens zijn dodelijke situatie kan 

 hoe Meer We oNZe 
verLoreNheId INZIeN, 
deS te Groter WordeN 
de LIeFde eN de 
BArMhArtIGheId vAN 
God IN JeZuS voor oNS. 
hoe Meer We oNZe 
verdorveN NAtuur 
INZIeN, deS te Groter 
WordeN de verGevING 
eN de GeNAde IN JeZuS.
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liefde, Zijn offer in Jezus Christus, wordt 
gepresenteerd als een sprookje, als iets 
gevaarlijks of iets wat zinnebeeldig op-
gevat dient te worden. Paulus vat het in 
Romeinen 3:12 samen met: “Allen zijn 
zij afgedwaald, samen zijn zij nutteloos 
geworden. Er is niemand die goeddoet, 
er is er zelfs niet één!” 

Wie wil er nu zoiets horen? Dat klinkt 
niet vleiend en verfrissend. Dat sterkt de 
zelfverzekerdheid van de mens niet, is 
niet goed voor je ego en al helemaal niet 
voor je trots. Maar het is wel de bood-
schap van de heilige God, die zonde 

verafschuwt tot en met en die over al 
het zondige Zijn rechtvaardige doodstraf 
heeft uitgesproken. De voltrekking van 
het vonnis is een kwestie van tijd, maar 
deze komt onvermijdelijk, want God is 
heilig en kan daarom niet liegen. 

Maar iemand die God in Zijn heilig-
heid en gerechtigheid ontmoet, die Hem 
werkelijk erkent, die zegt net als Jesaja: 
“Wee mij, want ik verga! Ik ben immers 
een man met onreine lippen en woon te 
midden van een volk met onreine lippen. 
Mijn ogen hebben namelijk de Koning, de 
HERE van de legermachten, gezien!” (Jes. 
6:5). Of hij reageert zoals Petrus, toen 
deze op bevel van Jezus de grote visvangst 
aan land bracht: “Toen Simon Petrus dat 
zag, viel hij neer voor de knieën van Jezus 
en zei: Here, ga weg van mij, want ik ben 
een zondig mens!’ (Luk. 5:8). 

Hoe meer we God in Zijn heiligheid 
gaan zien, des te meer gaan we onze eigen 
verdorvenheid, onze verlorenheid zien. 
Daarom is het van beslissend belang om 
de driewerf heilige God te verkondigen, 
zodat de mens zijn dodelijke situatie kan 

 hoe Meer We oNZe 
verLoreNheId INZIeN, 
deS te Groter WordeN 
de LIeFde eN de 
BArMhArtIGheId vAN 
God IN JeZuS voor oNS. 
hoe Meer We oNZe 
verdorveN NAtuur 
INZIeN, deS te Groter 
WordeN de verGevING 
eN de GeNAde IN JeZuS.
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gaan inzien. Toen de gevangenbewaarder 
in Filippi zijn verlorenheid inzag, vroeg 
hij Paulus: “Wat moet ik doen om behou-
den te worden?” (Hand. 16:30 NBG). Dat 
is wat iemand roept die een ontmoeting 
met de heilige God heeft gehad. En God, 
de Heilige, is barmhartig en Hij is liefde! 
God is niet liefde door weg te kijken, door 
zonde te bagatelliseren of door gewoon 
tolerant te zijn. God is liefde doordat Hij 
voor de mens die gehoor geeft aan Zijn 
stem de schuld in Zijn Zoon Jezus Chris-
tus Zelf aan het kruis heeft weggedaan. 

Het is de liefde die de toorn van God 
in Jezus Christus Zelf heeft gedragen. 
Het is de liefde die vergeving uitspreekt. 
Het is de liefde die ons rechtvaardigt, die 
ons voor God rechtvaardig maakt. Het is 
de liefde die ons vrijmaakt van de zon-
denlast. Het is de liefde die er is voor 
iedereen die zich in zondenood tot Jezus 
Christus wendt en bereid is Hem als Ver-
losser en Heer van zijn of haar leven te 
erkennen. Zo iemand kan getuigen wat 
Paulus in Kolossenzen 2:13-15 schrijft: 
“En Hij heeft u, toen u dood was in de 
overtredingen en het onbesneden zijn 
van uw vlees, samen met Hem levend 
gemaakt door u al uw overtredingen te 
vergeven, en het handschrift dat tegen 
ons getuigde, uit te wissen. Dit was met 
zijn bepalingen tegen ons gericht, en Hij 
heeft dat uit het midden weggenomen 
door het aan het kruis te nagelen.”

Hoe meer we onze verlorenheid 
inzien, des te groter worden de liefde 
en de barmhartigheid van God in Jezus 
voor ons. Hoe meer we onze verdorven 
natuur inzien, des te groter worden de 
vergeving en de genade in Jezus. Hoe 
meer we inzien dat de toorn van God op 
ons leven rust, de te groter wordt onze 
dankbaarheid jegens Jezus. Hoe dieper 
we onze zonden inzien, des te inniger 
wordt onze liefde voor Jezus, zoals het 
in Romeinen 5:20 staat: “Maar waar de 
zonde is toegenomen, daar is de genade 
meer dan overvloedig geweest”.

Beseft u wel dat God Zijn rechtvaar-
dige oordeel op elk moment kan vol-
trekken, zonder verdere waarschuwing? 
Gods Woord zegt: “Heden, indien u zijn 
stem hoort,” – en u hebt hem gehoord 
–, “verhard uw hart niet!” (Ps. 95:8). 

Als u vandaag wilt omkeren en uzelf aan 
Jezus wilt toevertrouwen, dan kunt u 
dat overal en te allen tijde doen. Zich 
tot Jezus Christus wenden als uw per-
soonlijke Verlosser heeft een verandering 
van heerschappij tot gevolg. In 2 Korinthe 
5:17 staat: “Als iemand in Christus is, 
is hij een nieuwe mens [of een nieuwe 
schepping]. Het oude is voorbijgegaan, 
zie, alles is nieuw geworden!” Het is een 
leven onder de heerschappij van God. 
Daarom zegt God: “Wees heilig, want Ik 
ben heilig!“ (1 Pet. 1:16).

Als we ons leven aan Jezus hebben 
gegeven en de Heilige Geest hebben 
ontvangen, zijn we qua positie heiligen. 
Paulus spreekt de gelovigen in Jezus in 
de zijn brieven steeds weer als heiligen 
aan (1 Kor. 1:2). God ziet ons door Jezus 
Christus als heiligen en rechtvaardigen. 
Als verlosten in Christus zijn we juridisch 
gezien heiligen voor God. Maar er is wel 
een probleem. We zijn juridisch gezien 
wel heiligen, maar onze wandel is nog 
niet heilig. Maar dat is precies de wil 
van God. Niet meer ik regeer mijn leven, 
maar Jezus Christus. 

De gelovige heeft een nieuwe gezind-
heid ontvangen die ernaar streeft God 
te behagen en Hem te eren – omdat Hij 
heilig is. Dat wil niet zeggen dat we geen 
fouten meer maken. Hoe intensiever we 
met de Heer Jezus leven, des te meer 
gaan we onze zwakheden inzien. Het gaat 
er echter om dat we ons uitstrekken naar 
Gods wil, naar Zijn aanwijzingen die Hij 
ons in Zijn Woord gegeven heeft. We 
worden in de waarheid van het Woord 
van God geheiligd: “Heilig hen door Uw 
waarheid; Uw Woord is de waarheid!” 
(Joh. 17:17). Hoe meer we dit doen, hoe 
meer het Woord van God in ons levend 
wordt – door te lezen, te onderzoeken, 
te luisteren en toe te passen –, des te 
meer verandert de Heilige Geest ons in 
mensen in wie God een behagen heeft. 
Dit veranderingsproces vindt zijn grond 
alleen in Gods heiligheid. “Wees heilig, 
want ik ben heilig.”

Hoe meer we als gelovigen van Gods 
heiligheid gaan zien, des te groter wordt 
onze eerbied. En uit deze eerbied, ge-
paard met liefde, ontspringt het verlan-
gen om tot eer van God te leven, om 

een geheiligd leven te leiden. In Galaten 
5:22 staat: “De vrucht van de Geest is 
echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, 
vriendelijkheid, goedheid, geloof, zacht-
moedigheid, zelfbeheersing”.

Deze vrucht, die het gevolg is van het 
veranderingsproces, dient in mijn en uw 
leven zichtbaar te worden – in het da-
gelijks leven, in het gedrag binnen het 
gezin, in de omgang met de huwelijks-
partner, met kinderen, met broers en 
zussen, met superieuren, met collega’s 
op het werk, in het verkeer en ook daar 
waar niemand ons ziet.

Gods heiligheid komt overeen met 
Zijn wezen en is een kernthema van de 
Bijbel. “Wees heilig, want Ik ben heilig.” 
Dat is de uitdaging voor iedereen die zich 
een kind van God noemt. Deze nieuwe 
levenswandel moet in het dagelijks leven, 
in de praktijk blijken. En dat behoort in 
de Gemeente van de levende God priori-
teit te hebben: “Uw naam worde gehei-
ligd!” (Mat. 6:9). PETER BLASER

Een gebed
vader in de hemel, u bent heilig en 
rechtvaardig en niemand is aan u 
gelijk. In uw heiligheid heb ik mijn 
totale verdorvenheid mogen inzien. 
dank u dat u zo barmhartig en zo 
groot van liefde bent dat uw zoon 
Jezus Christus mens is geworden 
en als rechtvaardige aan het kruis 
met de dood voor mijn zonden heeft 
betaald. dank u, heer Jezus, dat 
u bent opgestaan en leeft en van-
daag mensen tot u roept. heer Je-
zus, ik ben zwak. help mij daarom, 
schenk me het willen en het doen 
om steeds meer heilig te leven, om-
dat u heilig bent, tot uw eer, opdat 
u wordt grootgemaakt, totdat u te-
rugkomt! Amen.



10 Middernachtsroep  04.2016

Coverstory

wat heiligmaking 
met opwekking te 
maken heeft

wie de juiste prioriteiten stelt kan op-
wekking beleven, zowel in het persoonlijk 
leven als in de gemeente. een uiteenzet-
ting en een persoonlijke oproep. 

P salm 93:5 getuigt: ‘Uw getuige-
nissen zijn zeer betrouwbaar; de 
heiligheid is een sieraad voor Uw 

huis, HERE, tot in lengte van dagen”. 
Het verband tussen de betrouwbaarheid 
van het Woord en de heiligheid van Zijn 
wezen blijkt ook uit het hogepriesterlijk 
gebed, waar de Heer Jezus de hemelse 
Vader bidt: “Heilig hen in Uw waarheid; 
Uw Woord is de waarheid” (Joh. 17:17).

“Uw Woord is de waarheid” komt 
overeen met “Uw getuigenissen zijn zeer 
betrouwbaar” en “Heilig hen in Uw waar-
heid” staat gelijk aan “Heiligheid is een 
sieraad voor Uw huis”. Beide zijn onlos-
makelijk met elkaar verbonden. Op de 
vraag wie het huis is vinden we het ant-
woord in Hebreeën 3:6, waar geschreven 
staat: “Christus echter is getrouw over 
Zijn huis als Zoon. Zijn huis zijn wij, als 
wij tenminste de vrijmoedigheid en de 
roem van de hoop tot het einde toe on-
wrikbaar vasthouden.” 

Het gaat er toch om dat we als weder-
geboren mensen een sieraad voor Hem 
zijn! In Jesaja 62:3 staat er hierover iets 
heerlijks geschreven: “U zult een sierlijke 
kroon zijn in de hand van de HERE en 
een koninklijke tulband in de hand van 
uw God”. Of Nieuwtestamentisch weer-
gegeven: Als kinderen van God behoren 

we iets te zijn “tot lof van de heerlijkheid 
van Zijn genade”, “tot lof van Zijn heer-
lijkheid” (Ef. 1:6,12).

Door Zijn zeer betrouwbare Woord 
worden we als een huis voor Hem ge-
heiligd. Zo zijn we als wedergeboren 
mensen niet alleen “een tempel van de 
Heilige Geest” (1 Kor. 6:19), maar ook 
Zijn huis (“Zijn huis zijn wij…”). In een 
tempel wordt aanbeden en geofferd. Dat 
is Gods kant, dat bewerkt Hij door ons 
heen. Maar in een huis woon je. Daarom 
vinden we in de Schrift ook de geweldige 
woorden van Efeze 3:17, “opdat Christus 
door het geloof in uw harten woont en 
u in de liefde geworteld en gefundeerd 
bent”. 

Als we Hem liefhebben door Zijn 
Woord te houden, dan woont God in 
ons. Dat heeft de Heer Jezus in Johannes 
14:23 beloofd: “Als iemand Mij liefheeft, 
zal hij Mijn woord in acht nemen; en 
Mijn Vader zal hem liefhebben, en wij 
zullen naar hem toe komen en bij hem 
intrek nemen”. In Openbaring 3:20 zegt 
Hij: “Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. 
Als iemand Mijn stem hoort en de deur 
opent, zal Ik bij hem binnenkomen en de 
maaltijd met hem gebruiken, en hij met 
Mij.” Leeft u werkelijk in de heiliging 
door Zijn Woord, in overeenstemming 
met dit onbegrijpelijke feit dat Hij u tot 
Zijn huis heeft gemaakt en er woont? – 
uw heiligheid is Zijn sieraad (Ps. 93:5)! 
Daar heeft Hij u van voor de grondlegging 
van de wereld toe bestemd: “Omdat Hij 
ons vóór de grondlegging van de wereld 

 “ZIe, Ik StA AAN de 
deur eN Ik kLop. ALS 
IeMANd MIJN SteM 
hoort eN de deur 
opeNt, ZAL Ik BIJ heM 
BINNeNkoMeN eN de 
MAALtIJd Met heM 
GeBruIkeN, eN hIJ Met 
MIJ.”
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in Hem [d.w.z. Jezus Christus] uitverko-
ren heeft, opdat wij heilig en smetteloos 
voor Hem zouden zijn in de liefde” (Ef. 
1:4). 

In Zijn grote liefde heeft God alles 
gedaan om met u Zijn doel te kunnen 
bereiken. In Zijn grote liefde heeft Hij 
Zijn eniggeboren Zoon aan het kruis van 
Golgotha laten hangen, zodat u heilig en 
smetteloos voor Hem in de liefde bevon-
den kunt worden en een sieraad voor 
Zijn huis kunt zijn. En Jezus Christus 
heeft de verschrikkelijke zonde die door 
de duivel in het paradijs op ons mensen 
is gekomen, aan het kruis weggedaan. 
Daar heeft Hij Zijn leven uitgegoten in 
Zijn bloed. Met welk doel? Het antwoord 
wordt ons in Hebreeën 13:12 gegeven: 
“Daarom heeft ook Jezus, om door Zijn 
eigen bloed het volk te heiligen, buiten 
de poort geleden”. Wat een prijs heeft de 
Heer Jezus betaald! God heeft er inder-
daad de hoogste prijs voor betaald om u 
voor eeuwig te kunnen heiligen en zodat 
u Zijn doel kunt bereiken. In dit licht 
begrijpen we de woorden van Psalm 93:5 
nog beter: “Uw getuigenissen zijn zeer 
betrouwbaar; de heiligheid is een sieraad 
voor Uw huis, HERE, tot in lengte van 
dagen”.

Daarom staat er in 1 Thessalonicen-
zen 4:3 geschreven: “Want dit is de wil 
van God: uw heiliging”. Wat moeten we 
onder heiliging verstaan? Wel, heiliging 
is een stap verder dan vergeving van zon-
den. De vergeving van zonden bewerk-
stelligt het ‘nee’ tegen de zonde. Maar 
heiliging is ons ‘ja’ tegen Jezus Christus. 
En in dit licht kunnen we de geweldige 
woorden van 1 Petrus 1:15-16 begrijpen: 
“Maar zoals Hij die u geroepen heeft, hei-
lig is, word zo ook zelf heilig in heel uw 
levenswandel, want er staat geschreven: 
Wees heilig, want Ik ben heilig”. Dat is 
de organische eenheid met de Heer. Als 
ik één ben met Hem, kan ik toch niet 
onheilig leven, want Hij is heilig.

In Hebreeën 12:14 staat dat zonder de 
heiliging iemand de HERE zal zien. We 
bidden wel, en we smeken: “O Heer, geef 
een opwekking en begin bij mij”, maar 
we ontlopen de heiliging. Ik las in een 
goed christelijk blad een prachtig artikel 
over opwekking; maar er werd geen word 

gezegd over de voorwaarde ervoor, name-
lijk wroeging, boete en heiliging; dat heb 
ik er niet in gevonden. 

Hoe groot is bij veel mensen toch de 
diepe kloof, de catastrofale tegenstelling 
tussen wat zij met de mond beweren en 
in werkelijkheid zijn! Waarom nemen ze 
bijvoorbeeld hun broeder en hun zuster 
niet gewoon aan zoals ze zijn? Waarom 
achter iemands rug om roddelen en te-
gelijk om een opwekking bidden? Weet 
u wat dat is? Dat is goddeloosheid. De 
woorden in Psalm 50:16-17 hebben me 
op dit punt een keer geschokt: “Maar tot 
de goddeloze zegt God: Hoe durft u over 
Mijn verordeningen te vertellen [daar 
merken we dat deze goddeloze ‘vroom’ 
is] en Mijn verbond in uw mond te ne-
men? Want u haat de vermaning en werpt 
Mijn woorden achter u weg!”

Geliefde lezer, ik zeg het u heel open-
hartig: ik maak me ernstig zorgen over de 
goddeloosheid van sommige gelovigen. 
En wat mij betreft, ik belijd openlijk: of 
ik ben God-deloos en zal geen opwekking 
zien, of ik ben God-geheiligd en God-ge-
wijd en zal midden in de opwekking 
staan. Er is geen tussenweg. We willen 
genezingen zien zonder heiliging; we be-
geren een opwekking zonder ons werke-
lijk te bekeren. We willen veel nieuwe 
bekeerlingen zonder zelf geheel en al 
bekeerd te zijn. Maar dat is juist de kern 
van de heiligingscrisis: goddeloosheid! 

Ik verlang er zo naar dat we vanuit de 
dode theorie nu eindelijk eens de leven-
de ervaring van de opwekking binnentre-
den. Als dat ook uw hartenwens is, wel, 
wordt dan nu volkomen waarachtig! Zit u 
misschien midden in een heiligingscrisis? 
Staat uw verschrikkelijke innerlijke strijd 
misschien in Galaten 5:17 beschreven? 
“Want het vlees begeert tegen de Geest 
in, en de Geest tegen het vlees in; en die 
staan tegenover elkaar, zodat u niet doet 
wat u zou willen.” Ik vraag u: wilt u dan 
niet nu volledig en onvoorwaardelijk voor 
de Heilige Geest capituleren en u krachtig 
met berouw bekeren? Opwekking gaat 
niet zonder heiliging, want “de heiligheid 
is een sieraad voor Uw huis, HERE, tot in 
lengte van dagen”. Land, land, land, hoor 
het woord des Heren! Amen.

 WIM MALGO (1922–1992)

Wees heilig
Weest u dan volmaakt, zoals uw 
vader, die in de hemelen is, vol-
maakt is. 
Ik ben God, de Almachtige! Wandel 
voor Mijn aangezicht en wees op-
recht. – u moet heilig voor Mij zijn, 
want Ik, de here, ben heilig. Ik heb 
u van de volken afgezonderd om van 
Mij te zijn. 
u bent immers duur gekocht. ver-
heerlijk daarom God in uw lichaam.
en u bent volmaakt geworden in 
hem, die het hoofd is van iedere 
overheid en macht. – hij heeft Zich-
zelf voor ons gegeven, opdat hij ons 
zou vrijkopen van alles wetteloos-
heid. – Beijver u om onbevlekt en 
smetteloos door hem bevonden te 
worden in vrede.
Welzalig zijn de oprechten van 
wandel, die in de wet van de here 
gaan! – hij echter die zich in de 
volmaakte wet verdiept, die van de 
vrijheid, en daarbij blijft, die zal, 
omdat hij niet een vergeetachtig 
hoorder geworden is, maar een 
dader van het werk, zalig zijn in wat 
hij doet. – doorgrond mij, o God, en 
ken mijn hart, beproef mij en ken 
mijn gedachten. Zie of er bij mij een 
schadelijke weg is en leid mij op de 
eeuwige weg.

Mat. 5:48; Gen. 17:1; Lev. 20:26; 
1 kor. 6:20; kol. 2:10; tit. 2:14; 
2 pet. 3:14; ps. 119:1; Jak. 1:25; 
ps. 139:23–24. uit het boekje met 
overdenkingen Licht für den Tag.
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woorden van Efeze 3:17, “opdat Christus 
door het geloof in uw harten woont en 
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Als we Hem liefhebben door Zijn 
Woord te houden, dan woont God in 
ons. Dat heeft de Heer Jezus in Johannes 
14:23 beloofd: “Als iemand Mij liefheeft, 
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 WIM MALGO (1922–1992)
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Mij te zijn. 
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heid. – Beijver u om onbevlekt en 
smetteloos door hem bevonden te 
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gaan! – hij echter die zich in de 
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hij doet. – doorgrond mij, o God, en 
ken mijn hart, beproef mij en ken 
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Mat. 5:48; Gen. 17:1; Lev. 20:26; 
1 kor. 6:20; kol. 2:10; tit. 2:14; 
2 pet. 3:14; ps. 119:1; Jak. 1:25; 
ps. 139:23–24. uit het boekje met 
overdenkingen Licht für den Tag.
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Eruit gElicht

Hitlers 
filmverslaving
In de rubriek ‘Einestages’ op 

Spiegel Online schrijft Katja 
Iken over de filmconsumptie van 
Hitler. Hij lapte “de eigen cen-
suur” aan zijn laars en consumeer-
de “onideologisch” alles “wat hij 
maar te pakken kon krijgen”. 
Hitlers chef-adjudant Schaub 
moet een keer geklaagd hebben: 
“Ik heb gisteravond drie – zegge 
en schrijve drie! – films moeten 
kijken en vanochtend alweer een. 
Nog wel op mijn nuchtere maag. 
De Führer kan dat onbeschrijf-
lijk lang volhouden.” Historicus 
en journalist Volker Koop is te 
weten gekomen dat er “alleen 
al voor het begrotingsjaar 1944” 
3,75 miljoen rijksmark “voor het 
aanschaffen van nieuwe films” 
beschikbaar was. Iken stelt de 
retorische vraag: “Hoe sterk zal 
de bovenmatige filmconsumptie 
van Hitler zijn toch al duidelijke 
waanvoorstellingen wel niet heb-
ben bevorderd?” mnr

de positieve invloed van straffende godheden

volgens een artikel op Spiegel On-
line van 10 februari 2016 heeft 

het geloof in een almachtig God of in 
almachtige goden talrijke culturen bij-
eengehouden. Een onderzoek beweert 
dat het de angst voor straf is die mensen 
aanzet tot goeddoen en die religie suc-
cesvol maakt. Men heeft “591 mensen” 
getest “door  middel van interviews en 
experimenten”. De onderzoekers ont-
dekten dat “de bereidheid tot altru-
istisch handelen duidelijk” toeneemt 

“wanneer proefpersonen zich door een 
almachtig God geobserveerd voelen, die 
dienovereenkomstige regels geeft en 
het overtreden daarvan met straf dreigt 
te vergelden”. Frank Patalong schrijft 
in zijn artikel: “De groep onderzoe-
kers beschouwt de resultaten als 
een eerste empirisch bewijs 
dat straffende godheden de 
cohesie van expanderende 
culturen hebben bevor-
derd”.  mnr 

wetenschappelijke bevestiging 
van spreuken 24:13

Jacqueline Roussety schrijft voor 
de Epoch Times over de positieve 

werkingen van honing. “Van enzy-
men tot vitaminen zit alles voor het 
levensonderhoud van de bij erin, 
en dat is ook nuttig voor onze ge-
zondheid.” Ruwe honing geldt “als 
een van de meest effectieve alter-
natieven voor antibiotica”. Omdat 
honing een zeer “beproefd’ middel 
is bij de bestrijding van bacteriën, 
zou volgens Roussety, in principe 
“elke arts bij een infectie eerst ho-
ning moeten voorschrijven”. Haar 
conclusie: “Honing remt ontste-
kingen en is ook in staat om een 
schimmelinfectie te stoppen. De 
antibacteriële stoffen in honing 
kunnen schimmelsporen opsporen 

en deze direct vernietigen. Dat 
maakt honing veel effectiever 

en sterker in tegenstelling 
tot gebruikelijke antibioti-
ca.”  mnr
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de duurste landen van 
de wereld

welk land kent de hoogste kosten voor 
levensonderhoud? Het zal  niet ver-

bazen dat Zwitserland met een tweede 
plaats ver voorin de rij staat. De Cari-
bische staten Bermuda en de Bahama’s 
staan op de eerste en de derde plaats. 
Israël is het op 15 na duurste land. Ne-
derland staat daar vlakbij.  mnr

Groot-Brittannië staat genenmanipulatie 
bij embryo’s toe

op 1 februari van dit jaar meldde 
n-tv.de een omstreden besluit van 

de Britse autoriteiten: onderzoekers 
krijgen “groen licht voor het mani-
puleren van genen van embryo’s”. 
Daarmee wil men er achter komen 

“welke genen nodig zijn voor de ge-
zonde ontwikkeling van embryo’s “. 
In de praktijk betekent dit een actief 
“veranderen van het menselijk DNA”. 
In veel landen is dit nog verboden.      
  mnr

Irans merkwaardige 
strafrecht

B ijna geen enkel ander land voltrekt 
zoveel doodstraffen als Iran. Onder 

de veroordeelden zijn ook veel kinderen 
en jongeren. Volgens n-tv.de wachten er 
momenteel “minstens 49 veroordeel-
den onder de 18 jaar in een dodencel 
op hun executie”. Het Iraanse recht is 
eigenaardig, want ondanks een justitiële 
hervorming “worden meisjes vanaf de 
leeftijd van negen” jaar als strafrechte-
lijk aansprakelijk beschouwd en jongens 
daarentegen pas “vanaf 15 jaar”.  mnr 

rome buigt voor 
president Iran

onlangs ontving men de Iraanse pre-
sident Hassan Rohani in Rome “op 

bijzonder voorzichtige wijze”, zo bericht-
te Spiegel Online. De autoriteiten lieten 
“meerdere naakte standbeelden in de 
musea op het beroemde Capitool inpak-
ken”. Men deed dit “uit respect voor de 
Iraanse cultuur en het geloof van Roha-
ni”. Rohani tekende in Rome contracten 
ter waarde van vele miljarden, waarmee 
de “hoeksteen werd gelegd voor de te-
rugkeer naar de Europese markt van zijn 
lang door sancties verzwakte land”. Ro-
hani kreeg ook een privé-audiëntie bij de 
paus. De twee wisselden geschenken uit 
en “benadrukten het belang van vrede en 
tolerantie”. mnr

dr. Charles C. ryrie overleden

de Amerikaanse bijbelleraar  Charles 
Ryrie is bij ons vooral bekend door 

zijn standaardwerk Die Bibel verstehen, 
de Ryrie Studienbijbel of zijn uitleg van 
Openbaring, Die Offenbarung verste-
hen. Op 16 februari 2016 is hij kort voor 
zijn 91ste verjaardag naar Huis gegaan. 
Hoogleraar Denny Burk denkt terug aan 
zijn vriendschap met Ryrie. Deze ont-
stond toen Burk als jonge theologiestu-
dent een baantje als badmeester in een 
fitnesscentrum had. De gepensioneerde 
Ryrie ging er na een auto-ongeluk heen 
om als onderdeel van zijn revalidatie 
te gaan zwemmen. Omdat Ryrie vast-
besloten was aan alle badmeesters die 
hij ontmoette het Evangelie te brengen, 
kwamen de oude hoogleraar theologie 
en de hem tot dan toe onbekende theo-
logiestudent Burk met elkaar in contact. 
Veel Amerikaanse christenen (ook van 
andere theologische richtingen) herin-
nerden zich Ryrie naar aanleiding van 
zijn dood als een zachtmoedig, in de 
heiliging levend mens, die het Woord 

liefhad, een vurige evangelist was, nooit 
iets slechts over anderen zei en goed 
om zichzelf kon lachen. mnr

Corrigenda
In het artikel ‘Nederlandse populisten 
misbruiken de Bijbel’ in Middernachts-
roep 3/16 hebben we ons onduidelijk 
uitgedrukt. een lezer wees ons op 
deuteronomium 25:11, waar er onder 
het Sinaï-verbond inderdaad een geval 
is dat bij een vrouw de hand afgehakt 
moest worden. dit vers heeft echter 
niets met de leringen in de Gemeente 
te maken. het is mogelijk dat de beide 
populisten de verzen 1 timotheüs 
2:12 en deuteronomium 25:11 op de 
Youtube video aan elkaar gekoppeld 
hebben.

uw Zendingswerk Middernachtsroep
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In perspectIef

Zelfs in conservatief-christelijke kringen 
is het gewoon geworden om alle films en 
tv-series die de entertainmentindustrie 
aanbiedt kritiekloos te consumeren. en 
dat is fataal. een drastische, maar nood-
zakelijke oproep. 

N aar mijn mening maakt de Bij-
bel op niet mis te verstane wij-
ze duidelijk dat seksualiteit en 

de ermee verbonden naaktheid heilige 
dingen zijn die slechts door echtgenoten 
gedeeld dienen te worden. Wat binnen 
een huwelijk goed en gepast is, namelijk 
naaktheid zonder schaamtegevoel en on-
gegeneerde seksualiteit, is exclusief en 
een privékwestie. Ik neem aan dat je het 
met me eens bent. 

Niettemin zijn ontblote huid en seks 
in de films en tv-series van tegenwoordig 
geen zeldzaamheid. Het schijnt in toene-
mende mate moeilijker te worden om nog 
een film of een serie te vinden waar de 
camera niet minstens één naaktscène of 
een daad van vurige hartstocht vangt. En 
hoewel veel christenen zich tegenwoor-
dig vrij voelen om dat allemaal aan te 
zien, ben ik ervan overtuigd dat we dat 
niet moeten doen. Christenen behoren 
films met naakt- en seksscènes veeleer 
te mijden. Daar zijn veel redenen voor, 
maar ik wil me hier tot één reden beper-
ken, een reden die ik bijzonder urgent en 
overtuigend vind.

Laten we eerst even het volgende vast-
stellen: wat we op het beeldscherm zien, 
is zowel feit als fictie. Als we naar naakt- 
en seksscènes in films kijken, verliezen 

we het feit soms in de fictie. We kijken 
naar een fictieve geschiedenis. Maar deze 
wordt op reële wijze door reële mensen 
gespeeld. En dat heeft belangrijke conse-
quenties als het om een bedscène gaat. 
Want om zo‘n scène te kunnen filmen 
moeten echte mensen echte kleren uit-
doen, echte lichamen ontbloten, elkaar 
op echte plekken aanraken en zich samen 
in een echt bed bewegen. Misschien is 
er geen sprake van 100% geslachtsver-
keer, maar het gaat wel om echte hande-
lingen van echte mensen. De reden dat 
seksscènes er echt uitzien is dat ze voor 
een groot deel ook echt zijn. Het is geen 
nepboezem die je ziet, de acteurs delen 
geen nepkussen uit en doen ook niet alsof 
ze elkaar liefkozend aanraken.

Nu de vraag aan de mannen: in welk 
geval zou je het goed vinden als je vrouw 
in zo’n scène zou meespelen? Zou je haar 
morgen naar haar werk laten gaan als je 
wist dat ze urenlang half ontbloot met 
een andere man in bed zou rollebollen, 
terwijl de cameramannen toekijken, de 
belichting aanpassen, verschillende in-
valshoeken zou uitproberen en de regis-
seur je vrouw zou instrueren: “Nee, je 
handen daarheen”; “nu die en die be-
weging maken…”? En jullie vrouwen, in 
welk geval zou je het goed vinden als je 
man een andere vrouw zou uitkleden en 
kussen en in bed neerleggen? Ik neem 
aan dat je je geen scenario kunt voor-
stellen waar zoiets acceptabel, moreel 
en juist zou zijn. Houd die overtuiging 
even vast.

We kennen het tweede van de bei-
de grootste geboden van God: “Heb 

uw naaste lief als uzelf”. Dit gebod wil 
zeggen dat je gedrag ten opzichte van 
de persoon van wie je meest houdt, 
je gedrag bepaalt ten opzichte van de 
persoon van wie je het minst houdt of 
die je niet eens kent. God neemt aan 
dat je je eigen belangen beschermt, en 
dit eigenbelang maakt Hij tot maatstaf 
voor de bescherming van de belangen 
van anderen.

We hebben vastgesteld hoe onaccep-
tabel het voor je vrouw is om zich voor 
de camera te ontbloten, of hoe onaccep-
tabel het voor je man is om met een ac-
trice seks te simuleren. Dit is een goede 
aanwijzing hoe je over zo’n glamourgirl 
uit Hollywood behoort te denken, als ze 
haar kleren uittrekt en voor de draaien-
de camera een andere man omhelst. Je 
hebt niet het recht om het lichaam van 
de actrice minder heilig te vinden dan 
het lichaam van je huwelijkspartner. Als 
je het onverdraaglijk vindt dat je vrouw 
seksuele handelingen en genot met een 
andere man speelt, dan moet het net zo 
onverdraaglijk voor je zijn om je daarmee 
te amuseren als iemand anders deze han-
delingen en dit genot speelt. Wie weigert 
naar dergelijke dingen te kijken heeft ten 
diepste zijn naaste evenzeer lief als zich-
zelf – dan heb je die actrice lief zoals je 
je eigen vrouw liefhebt. 

De realiteit is dat de Bijbel de dingen 
die deze acteurs doen verbiedt. En als 
de Bijbel deze handelingen verbiedt, ver-
biedt hij ook je voyeuristische deelname 
eraan. Als de acteurs zondigen door in-
timiteit na te spelen, zondig je zelf ook 
als je naar deze intimiteit kijkt. Maar je 
eigen schuld is wel groter, omdat je een 
christen bent, iemand die net als Chris-
tus over deze acteurs behoort te denken 
en met de ogen van Christus naar hen 
behoort te kijken. God verhoede dat je 
ooit zou accepteren dat je vrouw uit de 
kleren zou gaan om ons te amuseren! En 
zo verhoede God eveneens dat je ooit zou 
toestaan dat een andere vrouw voor je uit 
de kleren gaat! TIM CHALLIES

uit het engels; allereerst verschenen op 
challies.com. Gepubliceerd met welwillende 
toestemming 
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de laatste christen van 
Idil en de gerechtigheid 
van God
een van de oudste christelijke plaatsen 
van de wereld is nu ‘christenvrij’. Heeft 
God Zijn verlosten vergeten? wat kunnen 
we met het oog hierop over de gerechtig-
heid van onze Heer zeggen? een bemoe-
diging.

I n Openbaring 15:4 wordt de Here 
God geprezen met de woorden: “Wie 
zou U niet vrezen, Here, en Uw naam 

niet verheerlijken? Immers, u alleen bent 
heilig. Want alle volken zullen komen 
en U aanbidden, want Uw oordelen zijn 
openbaar geworden.”

Dat zal de grootste kennissprong al-
ler tijden worden, een inzicht-bom, het 
grootste aha-moment dat er ooit geweest 
is, als alle volken met hun verschillende 
culturen, karakters, kenmerken, religies 
en ideologieën erkennen dat de ene ware 
God heilig en rechtvaardig is, waarachtig 
en barmhartig. “De HERE is rechtvaardig 
in al Zijn wegen, goedertieren in al Zijn 
werken” (Ps. 145:17).

Hoe anders is de Heer toch dan de 
mens! In onze wereld zien we precies het 
tegenovergestelde. De wegen en werken 
van de mens zijn onrechtvaardig. Alles 
staat op zijn kop, maatstaven wankelen. 
Er is bijna geen betrouwbaarheid meer. 
En het gebrek aan houvast en de onze-
kerheid nemen dienovereenkomstig toe. 
Crisisgolven groeien aan tot een tsuna-
mi. In de hele wereld worden christenen 
vervolgd. Het christendom schijnt op zijn 
retour te zijn, overal treedt men de waar-
heid met voeten.

Onlangs berichtte de Duitse radiozen-
der Deutschlandfunk over het stadje Idil 
in het oosten van Turkije, een “van de 

oudste christelijke plaatsen van de we-
reld”. Op de homepage van de radiozen-
der staat: “Tot het einde van de 70-er 
jaren leverden de christenen zelfs de bur-
gemeester. Toen deze werd doodgescho-
ten, vluchtten alle overige christenen 
naar Duitsland, Zweden of Zwitserland. 
En nu heeft ook de laatste christen, de 
zoon van de vermoorde burgemeester, 
Idil verlaten.”

Moslims kunnen er zich nu op beroe-
men dat deze plaats eindelijk vrij van 
christenen is. Velen vragen zich af: “Wat 
houdt en draagt er eigenlijk nog? Wat 
geeft ons houvast in tijden dat dit er niet 
meer is?” Christenen bidden: “Wanneer 
komt U, Heer, waarom komt U niet in 
actie?” En toch: “De HERE is rechtvaardig 
in al Zijn wegen, goedertieren in al Zijn 
werken” (Ps. 145:17).  

Alles wat de Heer doet, of Hij iets 
toelaat of nog wacht, is rechtvaardig en 
ontspringt uit Zijn genade. Alleen in de 
gerechtigheid van Zijn wegen en in de 
genade van Zijn werken vinden we hou-
vast en veiligheid. En dat mag ons rust 
geven. Jazeker, alle volken zullen ooit in 
de toekomst erkennen wie Hij is, Hem 
daarvoor vrezen, Hem ervoor loven; ze 
zullen komen, aanbidden en belijden dat 
alleen Hij heilig is en dat alles wat Hij 
doet rechtvaardig is. Deze gerechtigheid 
heeft God in Jezus Christus bewezen toen 
Hij aan het kruis van Golgotha de zonde 
van de wereld op Zich nam en zo de weg 
tot God vrijmaakte voor ieder die in Hem 
gelooft.

We mogen God in onze onrechtvaar-
dige en onrustige tijd wel danken dat Hij 
wel rechtvaardig is en dat we in zijn Zoon 
rust kunnen vinden.  NORBERT LIETH
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In perspectIef

Zelfs in conservatief-christelijke kringen 
is het gewoon geworden om alle films en 
tv-series die de entertainmentindustrie 
aanbiedt kritiekloos te consumeren. en 
dat is fataal. een drastische, maar nood-
zakelijke oproep. 

N aar mijn mening maakt de Bij-
bel op niet mis te verstane wij-
ze duidelijk dat seksualiteit en 

de ermee verbonden naaktheid heilige 
dingen zijn die slechts door echtgenoten 
gedeeld dienen te worden. Wat binnen 
een huwelijk goed en gepast is, namelijk 
naaktheid zonder schaamtegevoel en on-
gegeneerde seksualiteit, is exclusief en 
een privékwestie. Ik neem aan dat je het 
met me eens bent. 

Niettemin zijn ontblote huid en seks 
in de films en tv-series van tegenwoordig 
geen zeldzaamheid. Het schijnt in toene-
mende mate moeilijker te worden om nog 
een film of een serie te vinden waar de 
camera niet minstens één naaktscène of 
een daad van vurige hartstocht vangt. En 
hoewel veel christenen zich tegenwoor-
dig vrij voelen om dat allemaal aan te 
zien, ben ik ervan overtuigd dat we dat 
niet moeten doen. Christenen behoren 
films met naakt- en seksscènes veeleer 
te mijden. Daar zijn veel redenen voor, 
maar ik wil me hier tot één reden beper-
ken, een reden die ik bijzonder urgent en 
overtuigend vind.

Laten we eerst even het volgende vast-
stellen: wat we op het beeldscherm zien, 
is zowel feit als fictie. Als we naar naakt- 
en seksscènes in films kijken, verliezen 

we het feit soms in de fictie. We kijken 
naar een fictieve geschiedenis. Maar deze 
wordt op reële wijze door reële mensen 
gespeeld. En dat heeft belangrijke conse-
quenties als het om een bedscène gaat. 
Want om zo‘n scène te kunnen filmen 
moeten echte mensen echte kleren uit-
doen, echte lichamen ontbloten, elkaar 
op echte plekken aanraken en zich samen 
in een echt bed bewegen. Misschien is 
er geen sprake van 100% geslachtsver-
keer, maar het gaat wel om echte hande-
lingen van echte mensen. De reden dat 
seksscènes er echt uitzien is dat ze voor 
een groot deel ook echt zijn. Het is geen 
nepboezem die je ziet, de acteurs delen 
geen nepkussen uit en doen ook niet alsof 
ze elkaar liefkozend aanraken.

Nu de vraag aan de mannen: in welk 
geval zou je het goed vinden als je vrouw 
in zo’n scène zou meespelen? Zou je haar 
morgen naar haar werk laten gaan als je 
wist dat ze urenlang half ontbloot met 
een andere man in bed zou rollebollen, 
terwijl de cameramannen toekijken, de 
belichting aanpassen, verschillende in-
valshoeken zou uitproberen en de regis-
seur je vrouw zou instrueren: “Nee, je 
handen daarheen”; “nu die en die be-
weging maken…”? En jullie vrouwen, in 
welk geval zou je het goed vinden als je 
man een andere vrouw zou uitkleden en 
kussen en in bed neerleggen? Ik neem 
aan dat je je geen scenario kunt voor-
stellen waar zoiets acceptabel, moreel 
en juist zou zijn. Houd die overtuiging 
even vast.

We kennen het tweede van de bei-
de grootste geboden van God: “Heb 

uw naaste lief als uzelf”. Dit gebod wil 
zeggen dat je gedrag ten opzichte van 
de persoon van wie je meest houdt, 
je gedrag bepaalt ten opzichte van de 
persoon van wie je het minst houdt of 
die je niet eens kent. God neemt aan 
dat je je eigen belangen beschermt, en 
dit eigenbelang maakt Hij tot maatstaf 
voor de bescherming van de belangen 
van anderen.

We hebben vastgesteld hoe onaccep-
tabel het voor je vrouw is om zich voor 
de camera te ontbloten, of hoe onaccep-
tabel het voor je man is om met een ac-
trice seks te simuleren. Dit is een goede 
aanwijzing hoe je over zo’n glamourgirl 
uit Hollywood behoort te denken, als ze 
haar kleren uittrekt en voor de draaien-
de camera een andere man omhelst. Je 
hebt niet het recht om het lichaam van 
de actrice minder heilig te vinden dan 
het lichaam van je huwelijkspartner. Als 
je het onverdraaglijk vindt dat je vrouw 
seksuele handelingen en genot met een 
andere man speelt, dan moet het net zo 
onverdraaglijk voor je zijn om je daarmee 
te amuseren als iemand anders deze han-
delingen en dit genot speelt. Wie weigert 
naar dergelijke dingen te kijken heeft ten 
diepste zijn naaste evenzeer lief als zich-
zelf – dan heb je die actrice lief zoals je 
je eigen vrouw liefhebt. 

De realiteit is dat de Bijbel de dingen 
die deze acteurs doen verbiedt. En als 
de Bijbel deze handelingen verbiedt, ver-
biedt hij ook je voyeuristische deelname 
eraan. Als de acteurs zondigen door in-
timiteit na te spelen, zondig je zelf ook 
als je naar deze intimiteit kijkt. Maar je 
eigen schuld is wel groter, omdat je een 
christen bent, iemand die net als Chris-
tus over deze acteurs behoort te denken 
en met de ogen van Christus naar hen 
behoort te kijken. God verhoede dat je 
ooit zou accepteren dat je vrouw uit de 
kleren zou gaan om ons te amuseren! En 
zo verhoede God eveneens dat je ooit zou 
toestaan dat een andere vrouw voor je uit 
de kleren gaat! TIM CHALLIES

uit het engels; allereerst verschenen op 
challies.com. Gepubliceerd met welwillende 
toestemming 
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de laatste christen van 
Idil en de gerechtigheid 
van God
een van de oudste christelijke plaatsen 
van de wereld is nu ‘christenvrij’. Heeft 
God Zijn verlosten vergeten? wat kunnen 
we met het oog hierop over de gerechtig-
heid van onze Heer zeggen? een bemoe-
diging.

I n Openbaring 15:4 wordt de Here 
God geprezen met de woorden: “Wie 
zou U niet vrezen, Here, en Uw naam 

niet verheerlijken? Immers, u alleen bent 
heilig. Want alle volken zullen komen 
en U aanbidden, want Uw oordelen zijn 
openbaar geworden.”

Dat zal de grootste kennissprong al-
ler tijden worden, een inzicht-bom, het 
grootste aha-moment dat er ooit geweest 
is, als alle volken met hun verschillende 
culturen, karakters, kenmerken, religies 
en ideologieën erkennen dat de ene ware 
God heilig en rechtvaardig is, waarachtig 
en barmhartig. “De HERE is rechtvaardig 
in al Zijn wegen, goedertieren in al Zijn 
werken” (Ps. 145:17).

Hoe anders is de Heer toch dan de 
mens! In onze wereld zien we precies het 
tegenovergestelde. De wegen en werken 
van de mens zijn onrechtvaardig. Alles 
staat op zijn kop, maatstaven wankelen. 
Er is bijna geen betrouwbaarheid meer. 
En het gebrek aan houvast en de onze-
kerheid nemen dienovereenkomstig toe. 
Crisisgolven groeien aan tot een tsuna-
mi. In de hele wereld worden christenen 
vervolgd. Het christendom schijnt op zijn 
retour te zijn, overal treedt men de waar-
heid met voeten.

Onlangs berichtte de Duitse radiozen-
der Deutschlandfunk over het stadje Idil 
in het oosten van Turkije, een “van de 

oudste christelijke plaatsen van de we-
reld”. Op de homepage van de radiozen-
der staat: “Tot het einde van de 70-er 
jaren leverden de christenen zelfs de bur-
gemeester. Toen deze werd doodgescho-
ten, vluchtten alle overige christenen 
naar Duitsland, Zweden of Zwitserland. 
En nu heeft ook de laatste christen, de 
zoon van de vermoorde burgemeester, 
Idil verlaten.”

Moslims kunnen er zich nu op beroe-
men dat deze plaats eindelijk vrij van 
christenen is. Velen vragen zich af: “Wat 
houdt en draagt er eigenlijk nog? Wat 
geeft ons houvast in tijden dat dit er niet 
meer is?” Christenen bidden: “Wanneer 
komt U, Heer, waarom komt U niet in 
actie?” En toch: “De HERE is rechtvaardig 
in al Zijn wegen, goedertieren in al Zijn 
werken” (Ps. 145:17).  

Alles wat de Heer doet, of Hij iets 
toelaat of nog wacht, is rechtvaardig en 
ontspringt uit Zijn genade. Alleen in de 
gerechtigheid van Zijn wegen en in de 
genade van Zijn werken vinden we hou-
vast en veiligheid. En dat mag ons rust 
geven. Jazeker, alle volken zullen ooit in 
de toekomst erkennen wie Hij is, Hem 
daarvoor vrezen, Hem ervoor loven; ze 
zullen komen, aanbidden en belijden dat 
alleen Hij heilig is en dat alles wat Hij 
doet rechtvaardig is. Deze gerechtigheid 
heeft God in Jezus Christus bewezen toen 
Hij aan het kruis van Golgotha de zonde 
van de wereld op Zich nam en zo de weg 
tot God vrijmaakte voor ieder die in Hem 
gelooft.

We mogen God in onze onrechtvaar-
dige en onrustige tijd wel danken dat Hij 
wel rechtvaardig is en dat we in zijn Zoon 
rust kunnen vinden.  NORBERT LIETH
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In perspectIef

Hoe Is dAt Bedoeld?

Hebreeën 4:15
In de Bijbel staat dat de Heer Jezus in alle dingen verzocht 
is. Betekent dat werkelijk in alles, inclusief homoseksuali-
teit en dergelijke? Als ik aan sodom en Gomorra denk, zou 
ik met de kennis die ik van de Bijbel heb ‘nee’ zeggen. onze 
Heer kent immers alle diepe afgronden van ons hart. Jezus 
is toch God, en daarom kan ik me dat niet voorstellen.

Zoals de Bijbel ons zegt, is de Heer Jezus verzocht, en wel 
als volgt: “Want wij hebben geen Hogepriester die geen 

medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar Een die 
in alles op dezelfde wijze is verzocht, maar zonder zonde” 
(Heb. 4:15). Waarschijnlijk is onze Heer Jezus Christus op 
een nog veel diepere manier verzocht dan wij ooit hoeven 
mee te maken. Welke dimensies dat werkelijk gehad heeft, 
kunnen wij mensen niet doorgronden of bevatten. De Bijbel 
legt er een sluier over, het blijft grotendeels een geheimenis. 
Gods Woord zegt er eenvoudig over: “Maar zonder zonde!” 
Hoe de Heer ook verzocht is, Hij zondigde geen enkele keer.

Wat satan tijdens de verzoeking van 40 dagen met de 
Heer Jezus heeft uitgehaald, onttrekt zich goeddeels aan 
ons inzicht (Luk. 4:1–13). Ook wat er in de hof van Gethsé-

mané gebeurd is, toen het zweet van de Heer Jezus als 
bloed werd (een teken van enorm zielenlijden!), kunnen 
we niet vatten. En kunnen wij werkelijk verstaan dat aan 
het kruis van Golgotha al onze schuld op Jezus Christus 
werd gelegd en Hij met een verschrikkelijke kreet uitriep: 
“Mijn God, Mijn God, waarom hebt U Mij verlaten?” (Mar. 
15:34)? Ook hier moeten we onze mond houden, want 
we kunnen en zullen nooit volledig verstaan wat de Heer 
Jezus aan het kruis voor ons gedaan heeft. Jawel, Hij is voor 
ons tot zonde gemaakt. Hij nam onze zonde op Zich … en 
bleef Zelf steeds zonder zonde! SAMUEL RINDLISBACHER

NAGevrAAGd

Arnold 
fruchtenbaum
werd in 1943 in een interneringskamp in sibe-
rië geboren. Hij studeerde in de vs theologie, 
filosofie en archeologie. tegenwoordig leeft 
hij met zijn vrouw in texas en leidt hij de zen-
dingsorganisatie Ariel Ministries.

welk Bijbelboek leest u het liefst 
dan wel hebt u het vaakst gele-
zen?
Er is geen boek in de Bijbel dat 
ik het vaakst lees. In mijn stille 
tijd lees ik altijd doorlopend de 
Bijbel door, van Genesis tot Openbaring. Als ik dan klaar 
ben, pak ik een andere vertaling en lees weer de hele Bijbel 
door, daarna weer een andere vertaling, enzovoort. Zo lees 
ik nooit twee keer dezelfde vertaling. 
Wat mijn studie betreft, breng ik waarschijnlijk de meeste 
tijd door met het profetische woord in het Oude en Nieuwe 
Testament, en dan met name met de profetieën over de 
eerste en de tweede komst van Christus. Mijn doel is een 
vers voor vers uitleg van de Bijbel te schrijven – daar ben 
ik nog steeds mee bezig… 

welk boek, afgezien van de Bijbel, heeft u in uw geloofsle-
ven het meest gevormd?
De werken van David L. Cooper, die intussen bij de Heer 
is. Hij heeft me laten zien hoeveel je van de Joodse ach-
tergrond kunt leren als je de Bijbel uitlegt. Voor zijn dood 
heb ik al zijn boeken gelezen. Hij was mijn belangrijkste 
leraar op dit punt. 
Ten tweede de geschriften van Charles Ryrie. Zijn boeken 
waren uiterst nuttig voor mijn onderzoeken.

wat betekent de verwachting van de spoedige wederkomst 
voor u in het alledaagse leven?
Omdat ik in de Opname voor de grote verdrukking ge-
loof, houdt dit voor mji in dat de Heer elk moment kan 
komen. Hij kan vandaag al komen. Ik maak echter nog 
altijd plannen voor de langere termijn voor het geval Hij 
niet eerder terugkomt. Ik ga bijvoorbeeld niet al mijn be-
zittingen  verkopen of de dingen doen die mensen doen 
als ze de verkeerde boeken hebben gelezen … Ik leef alsof 
Hij vandaag kan terugkomen, maar plan alsof Hij nog niet 
tijdens mijn leven komt.

 We kuNNeN eN ZuLLeN NooIt voLLedIG 
verStAAN WAt de heer JeZuS AAN het 
kruIS voor oNS GedAAN heeFt. JAWeL, 
hIJ IS voor oNS tot ZoNde GeMAAkt. hIJ 
NAM oNZe ZoNdeN op ZICh … eN BLeeF 
ZeLF SteedS ZoNder ZoNde.
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d e bewoordingen van de beide ge-
deelten zijn bijna dezelfde, maar 
er zijn enkele verschillen. In het 

eerste gedeelte ligt de nadruk op Salomo, 
de directe zoon van David; in het tweede 
gedeelte ligt het zwaartepunt op Davids 
verre zoon en nakomeling, de Messias.

Samenvattend kunnen we zeggen dat 
David vier beloften ontvangt: over een 
eeuwig huis of een eeuwige dynastie, 
een eeuwige troon, een eeuwig konink-
rijk en een eeuwige nakomeling. Het 
eeuwig bestaan van de eerste drie wordt 
gegarandeerd doordat de Nakomeling van 
David Zelf eeuwig is; het gaat namelijk 
om de Messiaanse God-Mens. De belofte 
van het verbond luidt dat deze eeuwig 
blijvende, eeuwig levende Nakomeling 
op een dag vanaf de troon van David in 
Jeruzalem over Israël zal heersen. Som-
mige exegeten beweren dat deze belof-
ten al zijn vervuld omdat Jezus nu aan 
de rechterhand van de Vader zit. Maar 
dat klopt niet met de bewoordingen en 
de inhoud van het Davidische verbond, 
want momenteel regeert Jezus vanuit de 
hemel, vanaf de troon van God de Vader. 
Het verbond met David zegt echter dat 
Hij vanuit Jeruzalem zal heersen en wel 
op de troon van David. Dus moet deze 
troon op een dag weer hersteld worden.

Deze verbondssluiting, zo zegt God in 
Psalm 89, blijft gelden zolang zon en maan 
elkaar afwisselen (vgl. vs. 4–5,30,35–38). 
Om deze beloften te kunnen vervullen 
moet de troon op een dag weer worden 
hersteld, en wel door een nakomeling van 
David die dan over Israël zal heersen. 

In Jesaja 9:5 wordt de Joodse wereld de 
geboorte van een kind aangekondigd. 
Hierdoor wordt de menselijkheid van de 
Messias benadrukt. In het tweede deel 
van het vers krijgt Hij vier namen; drie 
daarvan benadrukken Zijn goddelijk-
heid, waarvan twee zelfs heel duidelijk: 
“sterke God” en “eeuwige Vader”. De 
eerste naam luidt “wonderlijke Raads-
man”. In het Engels of in het Neder-
lands zit er in deze naam geen directe 
taalkundige verwijzing naar de goddelij-
ke natuur van de Messias. Maar in het 
klassieke Hebreeuws worden bepaalde 
woorden uitsluitend voor God en nooit 
voor mensen gebruikt. Sommige van die 
woorden gaan over dingen die alleen 
God kan doen, zoals het Hebreeuwse 
woord voor ‘scheppen’. Andere gaan 
over eigenschappen die alleen bij God 
aanwezig zijn. Zo wordt het Hebreeuwse 
woord voor wonderlijk uitsluitend voor 
God gebruikt en valt het dus ook in deze 
groep. In het eerste deel van het vers 
hebben we dus de God-Mens, de Nako-
meling van David, en in het volgende 
vers staat dan dat Hij is voorbestemd 
om op de troon van David te zitten en 
in gerechtigheid te oordelen. 

Ook de profeet Jeremia kondigt aan 
dat er een menselijke nakomeling van 
David op diens troon zal zitten en over 
Israël zal heersen (Jer. 23:5). Maar in vers 
6 wordt Hij met het tetragrammaton, de 
vier letters van de Godsnaam, genoemd. 
Deze vier letters worden uitsluitend voor 
God gebruikt. Het gaat hier niet alleen 
om een mens, maar om de God-Mens, 

want alleen Hij voldoet aan dit criterium. 
Ook Jeremia noemt de nog niet vervulde 
belofte dat Hij vanuit Jeruzalem over het 
volk zal heersen.

Een verdere profetische ontvouwing 
van het verbond met David vinden we 
in het Evangelie van Lukas, en wel in 
hoofdstuk 1. De engel Gabriël zegt tegen 
Maria dat zij de moeder van de Messias 
zal worden. Zijn woorden berusten op 
het verbond met David, want hij noemt 
de vier elementen van deze verbonds-
sluiting (Luk. 1:30–33). De drie sleutel-
begrippen van de verbondssluiting wa-
ren troon, huis en rijk of koninkrijk. In 
vers 32 staat dat God Hem de troon van 
Zijn vader David zal geven. In vers 33 
staat het tweede sleutelbegrip: “Hij zal 
over het huis van Jakob Koning zijn tot 
in eeuwigheid”. De eeuwige natuur van 
troon, huis en koninkrijk zijn gegaran-
deerd doordat de Nakomeling Zelf eeuwig 
is. Daarom wordt Hij in vers 33 de “Zoon 
van de Allerhoogste” genoemd en in vers 
35 “Gods Zoon”. 

Beide Testamenten, zowel het Oude 
als het Nieuwe, bevestigen dat het met 
David gesloten verbond vervuld en de 
troon van David weer hersteld zal wor-
den.  ARNOLD FRUCHTENBAUM

uittreksel uit Das Wunder der biblischen 
Prophetie, pag. 85-90. Als u meer wilt weten 
over verbluffende verbanden in Gods plan 
voor de toekomst, bestelt u het boek bij onze 
uitgeverij in Zwitserland, onder bestelnummer 
187960. het is ook als e-boek verkrijgbaar.

BIJBelse ProfetIe

Het herstel van de troon van david
In 2 samuël 7:11-17 en in 1 kronieken 17:10-16 wordt het verbond met david genoemd. daarin belooft God david een eeuwigdurend 
koninkrijk. de vervulling van dit verbond ligt nog in de toekomst.
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Hoe Is dAt Bedoeld?

Hebreeën 4:15
In de Bijbel staat dat de Heer Jezus in alle dingen verzocht 
is. Betekent dat werkelijk in alles, inclusief homoseksuali-
teit en dergelijke? Als ik aan sodom en Gomorra denk, zou 
ik met de kennis die ik van de Bijbel heb ‘nee’ zeggen. onze 
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is toch God, en daarom kan ik me dat niet voorstellen.

Zoals de Bijbel ons zegt, is de Heer Jezus verzocht, en wel 
als volgt: “Want wij hebben geen Hogepriester die geen 

medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar Een die 
in alles op dezelfde wijze is verzocht, maar zonder zonde” 
(Heb. 4:15). Waarschijnlijk is onze Heer Jezus Christus op 
een nog veel diepere manier verzocht dan wij ooit hoeven 
mee te maken. Welke dimensies dat werkelijk gehad heeft, 
kunnen wij mensen niet doorgronden of bevatten. De Bijbel 
legt er een sluier over, het blijft grotendeels een geheimenis. 
Gods Woord zegt er eenvoudig over: “Maar zonder zonde!” 
Hoe de Heer ook verzocht is, Hij zondigde geen enkele keer.

Wat satan tijdens de verzoeking van 40 dagen met de 
Heer Jezus heeft uitgehaald, onttrekt zich goeddeels aan 
ons inzicht (Luk. 4:1–13). Ook wat er in de hof van Gethsé-

mané gebeurd is, toen het zweet van de Heer Jezus als 
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het kruis van Golgotha al onze schuld op Jezus Christus 
werd gelegd en Hij met een verschrikkelijke kreet uitriep: 
“Mijn God, Mijn God, waarom hebt U Mij verlaten?” (Mar. 
15:34)? Ook hier moeten we onze mond houden, want 
we kunnen en zullen nooit volledig verstaan wat de Heer 
Jezus aan het kruis voor ons gedaan heeft. Jawel, Hij is voor 
ons tot zonde gemaakt. Hij nam onze zonde op Zich … en 
bleef Zelf steeds zonder zonde! SAMUEL RINDLISBACHER

NAGevrAAGd
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fruchtenbaum
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hij met zijn vrouw in texas en leidt hij de zen-
dingsorganisatie Ariel Ministries.

welk Bijbelboek leest u het liefst 
dan wel hebt u het vaakst gele-
zen?
Er is geen boek in de Bijbel dat 
ik het vaakst lees. In mijn stille 
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eerste en de tweede komst van Christus. Mijn doel is een 
vers voor vers uitleg van de Bijbel te schrijven – daar ben 
ik nog steeds mee bezig… 

welk boek, afgezien van de Bijbel, heeft u in uw geloofsle-
ven het meest gevormd?
De werken van David L. Cooper, die intussen bij de Heer 
is. Hij heeft me laten zien hoeveel je van de Joodse ach-
tergrond kunt leren als je de Bijbel uitlegt. Voor zijn dood 
heb ik al zijn boeken gelezen. Hij was mijn belangrijkste 
leraar op dit punt. 
Ten tweede de geschriften van Charles Ryrie. Zijn boeken 
waren uiterst nuttig voor mijn onderzoeken.

wat betekent de verwachting van de spoedige wederkomst 
voor u in het alledaagse leven?
Omdat ik in de Opname voor de grote verdrukking ge-
loof, houdt dit voor mji in dat de Heer elk moment kan 
komen. Hij kan vandaag al komen. Ik maak echter nog 
altijd plannen voor de langere termijn voor het geval Hij 
niet eerder terugkomt. Ik ga bijvoorbeeld niet al mijn be-
zittingen  verkopen of de dingen doen die mensen doen 
als ze de verkeerde boeken hebben gelezen … Ik leef alsof 
Hij vandaag kan terugkomen, maar plan alsof Hij nog niet 
tijdens mijn leven komt.
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d e bewoordingen van de beide ge-
deelten zijn bijna dezelfde, maar 
er zijn enkele verschillen. In het 

eerste gedeelte ligt de nadruk op Salomo, 
de directe zoon van David; in het tweede 
gedeelte ligt het zwaartepunt op Davids 
verre zoon en nakomeling, de Messias.

Samenvattend kunnen we zeggen dat 
David vier beloften ontvangt: over een 
eeuwig huis of een eeuwige dynastie, 
een eeuwige troon, een eeuwig konink-
rijk en een eeuwige nakomeling. Het 
eeuwig bestaan van de eerste drie wordt 
gegarandeerd doordat de Nakomeling van 
David Zelf eeuwig is; het gaat namelijk 
om de Messiaanse God-Mens. De belofte 
van het verbond luidt dat deze eeuwig 
blijvende, eeuwig levende Nakomeling 
op een dag vanaf de troon van David in 
Jeruzalem over Israël zal heersen. Som-
mige exegeten beweren dat deze belof-
ten al zijn vervuld omdat Jezus nu aan 
de rechterhand van de Vader zit. Maar 
dat klopt niet met de bewoordingen en 
de inhoud van het Davidische verbond, 
want momenteel regeert Jezus vanuit de 
hemel, vanaf de troon van God de Vader. 
Het verbond met David zegt echter dat 
Hij vanuit Jeruzalem zal heersen en wel 
op de troon van David. Dus moet deze 
troon op een dag weer hersteld worden.

Deze verbondssluiting, zo zegt God in 
Psalm 89, blijft gelden zolang zon en maan 
elkaar afwisselen (vgl. vs. 4–5,30,35–38). 
Om deze beloften te kunnen vervullen 
moet de troon op een dag weer worden 
hersteld, en wel door een nakomeling van 
David die dan over Israël zal heersen. 

In Jesaja 9:5 wordt de Joodse wereld de 
geboorte van een kind aangekondigd. 
Hierdoor wordt de menselijkheid van de 
Messias benadrukt. In het tweede deel 
van het vers krijgt Hij vier namen; drie 
daarvan benadrukken Zijn goddelijk-
heid, waarvan twee zelfs heel duidelijk: 
“sterke God” en “eeuwige Vader”. De 
eerste naam luidt “wonderlijke Raads-
man”. In het Engels of in het Neder-
lands zit er in deze naam geen directe 
taalkundige verwijzing naar de goddelij-
ke natuur van de Messias. Maar in het 
klassieke Hebreeuws worden bepaalde 
woorden uitsluitend voor God en nooit 
voor mensen gebruikt. Sommige van die 
woorden gaan over dingen die alleen 
God kan doen, zoals het Hebreeuwse 
woord voor ‘scheppen’. Andere gaan 
over eigenschappen die alleen bij God 
aanwezig zijn. Zo wordt het Hebreeuwse 
woord voor wonderlijk uitsluitend voor 
God gebruikt en valt het dus ook in deze 
groep. In het eerste deel van het vers 
hebben we dus de God-Mens, de Nako-
meling van David, en in het volgende 
vers staat dan dat Hij is voorbestemd 
om op de troon van David te zitten en 
in gerechtigheid te oordelen. 

Ook de profeet Jeremia kondigt aan 
dat er een menselijke nakomeling van 
David op diens troon zal zitten en over 
Israël zal heersen (Jer. 23:5). Maar in vers 
6 wordt Hij met het tetragrammaton, de 
vier letters van de Godsnaam, genoemd. 
Deze vier letters worden uitsluitend voor 
God gebruikt. Het gaat hier niet alleen 
om een mens, maar om de God-Mens, 

want alleen Hij voldoet aan dit criterium. 
Ook Jeremia noemt de nog niet vervulde 
belofte dat Hij vanuit Jeruzalem over het 
volk zal heersen.

Een verdere profetische ontvouwing 
van het verbond met David vinden we 
in het Evangelie van Lukas, en wel in 
hoofdstuk 1. De engel Gabriël zegt tegen 
Maria dat zij de moeder van de Messias 
zal worden. Zijn woorden berusten op 
het verbond met David, want hij noemt 
de vier elementen van deze verbonds-
sluiting (Luk. 1:30–33). De drie sleutel-
begrippen van de verbondssluiting wa-
ren troon, huis en rijk of koninkrijk. In 
vers 32 staat dat God Hem de troon van 
Zijn vader David zal geven. In vers 33 
staat het tweede sleutelbegrip: “Hij zal 
over het huis van Jakob Koning zijn tot 
in eeuwigheid”. De eeuwige natuur van 
troon, huis en koninkrijk zijn gegaran-
deerd doordat de Nakomeling Zelf eeuwig 
is. Daarom wordt Hij in vers 33 de “Zoon 
van de Allerhoogste” genoemd en in vers 
35 “Gods Zoon”. 

Beide Testamenten, zowel het Oude 
als het Nieuwe, bevestigen dat het met 
David gesloten verbond vervuld en de 
troon van David weer hersteld zal wor-
den.  ARNOLD FRUCHTENBAUM

uittreksel uit Das Wunder der biblischen 
Prophetie, pag. 85-90. Als u meer wilt weten 
over verbluffende verbanden in Gods plan 
voor de toekomst, bestelt u het boek bij onze 
uitgeverij in Zwitserland, onder bestelnummer 
187960. het is ook als e-boek verkrijgbaar.

BIJBelse ProfetIe

Het herstel van de troon van david
In 2 samuël 7:11-17 en in 1 kronieken 17:10-16 wordt het verbond met david genoemd. daarin belooft God david een eeuwigdurend 
koninkrijk. de vervulling van dit verbond ligt nog in de toekomst.
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inFoBoX

Filippenzen 1:7–8
het is immers voor mij terecht dat 
ik dit van u allen denk, omdat ik u 
allen in mijn hart heb als deelgeno-
ten van mijn genade, zowel in mijn 
gevangenschap als in de verdedi-
ging en bevestiging van het evan-
gelie. Want God in mijn getuige 
hoe vurig ik naar u allen verlang, 
met de innige gevoelens van Jezus 
Christus.

serIe 

we hebben 
elkaar nodig

dit feit en in vertrouwen op God in vers 
7 uiting aan zijn dankbaarheid.

Paulus was voor de gemeente in Filippi 
een geestelijk vader. Hij had de gemeente 
gesticht. In een gemeente zijn niet alleen 
de oudsten herders. Er zijn veel mensen 
die in de gemeente als herders dienen. 
Het zijn bijvoorbeeld zondagsschoolmees-
ters en –jufs of jeugdwerkleiders en de 
predikant die op zondag het Woord van 
God verkondigen. Ook elke vader en 
moeder zijn in bepaald opzicht geeste-
lijk herders.

Paulus was voor wat betreft de functie 
van geestelijk herder een voorbeeld. Een 
kwaliteit van Paulus die we in dit gedeel-
te zien, is zijn verbondenheid met andere 

een doorlopende uitleg van de Brief aan 
de filippenzen door verschillende pre-
dikers van Zendingswerk Middernachts-
roep. deel 4, filippenzen 1:7–8.

P aulus begint vers 7 met: “Het is 
immers voor mij terecht dat ik dit 
van u allen denk”. Paulus voelt 

zich gerechtigd om dankbaar te zijn voor 
de Filippenzen. In vers 6 schrijft hij: “Ik 
vertrouw erop dat Hij die in u een goed 
werk begonnen is, dat voltooien zal tot 
op de dag van Jezus Christus”. Het is God 
die in ons een goed werk is begonnen en 
dit tot op de dag van Jezus Christus zal 
volvoeren. En Paulus geeft met het oog op 

gelovigen. In vers 7 staat verder: “…om-
dat ik u allen in mijn hart heb”. Paulus 
was in Rome, ver weg van de Filippenzen, 
maar toch met hen verbonden. Hij bidt 
voor hen en kent hen bij name. Het is 
voor hem belangrijk wat ze denken. Het is 
ook zeker geen oppervlakkige verbonden-
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heid, maar een relatie via gevoelens en 
gedachten. Het hart, dat Paulus in vers 7 
noemt, is de plek waar al onze gedach-
ten en onze gevoelens vandaan komen. 
Daartoe behoren zowel de goede alsook 
de slechte gedachten en gevoelens. In 
Deuteronomium 6:5 staat: “Daarom zult 
u de HERE, uw God, liefhebben met heel 
uw hart, met heel uw ziel en met heel 
uw kracht”. God wil graag dat we Hem 
liefhebben met alles wat we zijn. En als 
we dat doen is er geen enkel terrein van 
ons ik meer dat de Heer niet liefheeft. 
En zo koesterde Paulus ook een grote 
ijver met betrekking tot de gemeente in 
Filippi. Deze was voor hem geen bijzaak, 
maar een levenstaak. Hij vroeg zich af wat 
voor de gemeenteleden belangrijk was en 
wat hen bezighield. En zo behoort een 
herder te zijn. Niet alleen leiding geven, 
maar ook bezorgd zijn over de gemeente, 
zelfs wanneer je ver weg bent.

Het volgende voorbeeld laat zo’n her-
der zien. Een voorganger nodigde een 
jongeman uit zijn gemeente uit om bij 
hem te komen eten. De jongeman was 
erg succesvol en heel rijk. Tijdens het 
eten praatten de beide mannen met el-
kaar en opeens vroeg de jongeman: “Hoe-
veel hebben jullie nodig?” Toen de voor-
ganger hem naar de achtergrond van die 
vraag vroeg, bleek dat de jongeman had 
aangenomen dat de voorganger hem had 
uitgenodigd om geld van hem te krijgen 
voor de gemeente. Maar de voorganger 
antwoordde: “Ik wil alleen maar weten 
hoe het met jou gaat”. Voor Paulus was 
het belangrijk te weten hoe het met de 
Filippenzen ging. 

In vers 8 staat: “Want God is mijn ge-
tuige hoe vurig ik naar u allen verlang, 
met de innige gevoelens van Jezus Chris-
tus”. Zijn liefde was niet afhankelijk van 
sympathie of antipathie. Hij sloot ook 
geen enkel volk uit. Elk individu in de 
gemeente was belangrijk voor hem. Pau-
lus was door en door gekenmerkt door de 
liefde van Christus. 

De Heer Jezus, het voorbeeld van 
Paulus, maakte geen onderscheid tussen 
een heiden en een Jood. Voor Joden was 
het moeilijk om anderen te accepteren. 
Paulus onderscheidde zich op dit punt 
van de andere Joden. Hij ijverde voor 

de gemeente in Filippi. Vers 8 spreekt 
over zijn hartelijke liefde. In het Grieks 
wordt hier de krachtigste term gebruikt: 
een hartstochtelijke liefde, een liefde die 
de hele persoon inneemt. Nu begrijpen 
we de verbondenheid van Paulus met de 
gemeente.

Een geestelijk leider of een herder zijn 
is geen beroep maar een roeping. We heb-
ben Paulus nu als geestelijk leider gezien. 
Aan de andere kant hebben we de ge-
meente. Hoe staat die tegenover Paulus? 
– Wat is onze instelling ten opzichte van 
de personen die leiding geven aan onze 
gemeente of in de gemeente preken? Wat 
geven we onze kinderen door over hoe 
ze zich tegenover de zondagsschooljufs 
of –meesters hebben te gedragen? 

In vers 7 staat: “Het is immers voor mij 
terecht dat ik dit van u allen denk, omdat 
ik u allen in mijn hart heb als deelgenoten 
van mijn genade, zowel in mijn gevangen-
schap als in de verdediging en bevestiging 
van het Evangelie”. De Filippenzen wa-
ren dus net zo met Paulus verbonden als 
hij met hen verbonden was. Paulus was 
een voorbeeldige herder en een geestelijk 
vader. En de Filippenzen waren door hun 
hele wandel een voorbeeldige gemeente. 
Paulus was dankbaar voor hen omdat zij 
in hun dienst met hem verbonden waren. 
En die bestond niet alleen uit woorden. 
Je kunt snel en makkelijk zeggen: “Ik bid 
voor je”. Maar hoe ziet het er daarna uit? 
Denken we er later thuis nog wel aan, al 
is het maar één keer? Bij de Filippenzen 
ging het meer dan om woorden alleen. 
Ze waren in woord en daad met Paulus 
verbonden, het was voor hen belangrijk 
te weten hoe het met Paulus ging, en ze 
wilden hem bemoedigen. Ze stuurden 
Epafroditus met een gift naar hem toe, 
ofschoon ze het zelf financieel niet breed 
hadden. 

In de VS vinden veel gemeenten het 
belangrijk dat het de voorganger goed 
gaat. De voorganger moet al zijn tijd aan 
de gemeente kunnen besteden en zich 
geen zorgen hoeven te maken over aardse 
zaken. De Filippenzen waren hier een 
voorbeeld van. Zij vonden het belang-
rijk dat het de broeder die hen met het 
Woord diende, goed ging. Ze wilden Pau-
lus helpen zijn dienst in de verdediging 

en bevestiging van het Evangelie voort 
te zetten. 

Met de verdediging van het Evangelie 
wordt de taak beschreven om de critici te 
woord te staan. De mensen in de wereld 
moeten het Evangelie uitgelegd krijgen. 
De bevestiging van het Evangelie is een 
dienst in de gemeente. Het is belangrijk 
dat de mensen in de gemeente verder ko-
men in het geloof. Het zou een droevige 
zaak zijn als de geestelijke groei van een 
gelovige tien jaar lang geen vooruitgang 
zou boeken. Voor het groeiproces in een 
gemeente zijn leiders nodig die zich in-
zetten voor het geestelijk welzijn van elk 
individu in de gemeente. Want ze moeten 
wel in de verbinding met hun Heer en 
Verlosser groeien. 

De Filippenzen deden er van alles aan 
om verder te groeien. Ze zorgden voor 
degene die hen tot de Heer had geleid. 
Ze waren verbonden in het werk van de 
Heer. Voor Paulus waren de Filippenzen 
een genadewerk, een werk van Jezus 
Christus. 

Een herder heeft een gemeente nodig 
en een gemeente heeft een herder nodig. 
Ze zijn van elkaar afhankelijk. Je schrikt 
er elke keer weer van als je hoort of leest 
dat een theologiestudent direct na het 
beëindigen van zijn studie voorganger 
van een gemeente wordt. Kent hij zijn 
gemeente wel? Het gaat om meer dan 
alleen het organisatorische. Het gaat om 
het geestelijke. 

Hoe ziet dat er bij u uit? Hoe be-
langrijk vindt u de behoeften van uw 
gemeente? Staat u biddend achter de 
oudsten? Bidt u voor degenen die het 
Woord verkondigen? Zij zijn afhankelijk 
van het gebed!

Het is beschamend als ik in een 
artikel van een zendeling in Argentinië 
lees dat hij elke dag voor de gemeente 
van Zendingswerk Middernachtsroep 
bidt, terwijl ik het zelf niet doe… Ook 
de zendelingen zijn afhankelijk van 
onze gebeden. Maken wij ons ook druk 
om hun welzijn? De Filippenzen waren 
bereid tot financiële offers, zodat het 
Paulus een beetje beter zou gaan… 

Een conclusie van dit Bijbelgedeelte: 
we hebben elkaar nodig!  
  NATHANAEL WINKLER
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fINANCIële verANtwoordING

in de maand februari 2016 ontvingen wij 
met dank de volgende giften:

Algemeen 7.735,55-
Literatuur 638,86-
Beth Shalom 3.097,46-
directe hulp Israel 195,00-
Zuid-Amerika 10,00-
ehBo-hulp 1.590,00-
peetouderschap Bolivia 750,00-
Mr uruquay 750,00-
Internaat Bolivia 152,50-

Totaal 14.919,37-

In de maand februari 2016 maakten wij
de volgende kosten:

afdracht bestemmingsgiften 3.447,50
periodieken Mr en NuI 4.724,96
organisatiekosten 6.992,40
verkoop literatuur 1.851,14-

Totaal 13.313,72

batig saldo 1.605,65-

DEEL 2

Na de opname van alle wedergeboren 
Christenen, zowel Joden als Grieken, gaat

de Heere God de draad weer opnemen 
met Israël. Met hen wordt een nieuw 
verbond gesloten en zij zullen een nieuw 
hart ontvangen en een nieuwe geest in 
hun binnenste, het hart van steen wordt 
verwijderd en de Heere zal hun een hart 
van vlees geven. (Ezechiël 36:26.

Voor alle duidelijkheid zal ik nog een 
uitleg geven om een duidelijk beeld te 
krijgen van onze Heere en Heiland, Jezus 
Christus.

Ten eerste. In dit gebeuren zagen de 
Joden letterlijk een profetie in vervulling 
gaan, zoals werd beschreven door de pro-
feet Zacharia (Zacharia 9:9).

Hier, liet Jezus aan de Schriftgeleerden 
en Farizeeën zien dat er hier sprake was 
van een nieuw fenomeen. Het ezelsveu-
len van het mannelijk geslacht moest los-
gemaakt worden en Jezus was degene die 
het veulen presenteerde aan een menigte 
die onder de wet leefden en Jezus als 
Messias, niet als zodanig herkenden. Zij 
hadden moeten weten wát de intentie 
van dit schouwspel inhield.

In Exodus 34 vers 19 tot en met vers 
20 staat: alles wat het eerst uit de moe-
derschoot voortkomt is mijn eigendom 
(zegt God) en al uw vee van het manne-
lijk geslacht, dat de eerstgeboorte is van 
een rund of van een stuk kleinvee.(een 
bokje of een lam)..Maar de eerstgeborene 
van een ezel zult gij lossen voor een stuk 
kleinvee; indien gij het niet lost, zult gij 
het de nek breken. Iedere eerstgeborene 
van uw zonen zult gij lossen en men zal 
niet met ledige handen voor mijn aange-
zícht verschijnen.

Welnu; dit ezelsveulen en de zonen 
Israëls, werden door Jezus gelost voor-
uitziende op Zijn offergave, die nog vóór 
Hem lag! Het veulen, (de gemeente) werd 
gelost, (vrijgekocht), door het Lam Gods, 
zoals Johannes de doper de Heere Jezus al 
aankondigde; "zie het Lam Gods' dat de 
zonde der wereld wegneemt. (Johannes 

1:29). En in Jesaja 43:10 zegt God; Ik ben 
de Heere en buiten mij ís er geen verlosser.

Ten tweede. Wij moeten dus door het 
Lam Gods, de Heere Jezus, verlost ofwel 
vrijgekocht worden, anders breken we 
geestelijk onze nek over onze eigen be-
nen, vanwege een verkeerde wandel in 
duisternis en zonde.

Romeinen 13:12-13. Laten wij als bij 
lichte dag, eerbaar wandelen, niet in bras-
serijen en drinkgelagen, niet in wellust 
en losbandigheid, niet in twist en nijd!

Efeziërs 5:8. Want gij waart vroeger 
duisternis, maar thans zit gij licht in de 
Heere, wandelt als kinderen van het licht!

Hebreeën 9:12. Jezus is met zijn eigen 
bloed, eens voor altijd binnengegaan in 
het heiligdom, waardoor Hij een eeuwige 
verlossing verwierf.

Colossenzen 1:13-14. Hij heeft ons 
verlost uit de macht der duisternis en 
overgebracht in het Koninkrijk van de 
Zoon Zijner liefde in wie wij de verlossing 
hebben, de vergeving der zonde.

Romeinen 3:23-25. Want allen heb-
ben gezondigd en missen de heerlijkheid 
Gods en worden om niet gerechtvaardigd 
uit Zijn genade, door de verlossing in 
Christus Jezus. Hem heeft God voorge-
steld als zoenmiddel, door het geloof in 
Zijn bloed.

Efeziërs 1:7 zegt; en in Hem hebben 
wij de verlossing door Zijn bloed en ver-
geving van de overtredingen.

Ten derde. Wie werden er naar het 
dorp Bethanië gezonden om de ezeltjes 
te halen? Drie van de Evangeliën spreken 
van twee discipelen, uitgezonderd het Jo-
hannes Evangelie, dat niet spreekt over 
deze twee discipelen. Mijn vermoeden 
is dan ook, dat Jezus deze opdracht gaf 
aan Petrus en Johannes, omdat Petrus in 
de Evangeliën altijd als eerste genoemd 
wordt, samen met Johannes. Aan Petrus 
had Jezus al eens gezegd: “lk zal u de 
sleutel geven van het Koninkrijk der he-
melen en wat gij op aarde binden zult, zal 
gebonden zijn in de hemelen”. (Mattheus 
16:19). Typerend vinden we dat teken 
terug in Marcus 11:4, waar staat dat het 

de intocht in Jeruzalem.
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ezelsveulen vastgebonden was naast de 
deur aan de weg. De discipelen moesten 
het ezels jong dus losmaken en samen 
met zijn moeder naar Jezus brengen.

Zo waren wij heidenen vroeger vast-
gebonden aan deze wereld en uitgesloten 
van het burgerrecht van het Huis Israëls 
en vreemd aan de verbonden der belofte, 
zonder hoop en zonder God in de we-
reld! (Efeziërs 2:12-13). Maar wij, die 
eerst veraf waren, zijn in Christus Jezus 
dichterbij gekomen door het bloed van 
Christus. Want Jezus heeft de scheids-
muur weggenomen en de vijandschap 
verbroken, zodat die twee, (de Jood en 
de Griek) één geworden zijn, want Hij 
is onze Vrede. Hij heeft de Jood en de 
Griek tot één nieuwe mens geschapen, 
tot één lichaam verbonden. We zijn met 
God verzoend door het kruis, waaraan de 
Heere Jezus de vijandschap gedood heeft.

Daarom maakte Jezus gebruik van dit 
ezelsveulen en zo mogen wij, samen met 
Onze Leidsman en Verlosser vrijmoedig 
de stad Jeruzalem betreden. Israël en de 
bekeerde heidenen hebben in één Geest 
de toegang tot de Vader! Tevens is het 
ezelsveulen een beeld dat ons verwijst 
naar de afzonderlijke gelovigen, die 
nog niet gevoed waren met het levend 
makende woord van God; het hemelse 
manna!

Het veulen zo lezen wij, was nog een 
jonge hengst, het was nog niet volgroeid

en dit was de eerste keer dat het jonge 
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Deze woorden zijn getrouw en waar-
achtig! Amen. GT
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