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•	 Een	Bijbelstudie	en	bemoediging	voor	ons	christen-zijn

Peter Pan en onze tijd  •  Liefde en kennis horen bij elkaar



‘Jezus  Christus wil gemeenschap
met ons’

In het nummer van maart j.l. schreven wij u dat wij voor het bijwonen van de Paas-conferentie in Zwitserland zijn. 
Nu ligt deze conferentie alweer een paar weken achter ons en zien wij hoe snel de tijd toch voorbij gaat. Het thema 
van de Paasconferentie was ‘Liefde, troost, hoop in de onrust van onze tijd’. Wat er met die onrust is bedoeld, is u 
allen wel duidelijk. Dagelijks horen en zien wij het in het nieuws wat er om ons heen gebeurt.

De conferentie begon op donderdagavond o.a. met het vieren van het Heilige Avond-maal. Daarbij werden we ons 
ook weer eens heel bewust van het feit, dat het Avondmaal niet alleen maar een herinnering is aan dat wat de 
Heere Jezus Christus voor ons gedaan heeft, maar veel meer een teken van gemeenschap met Hem en met onze 
broeders en zusters onderling. Jezus zelf zei tegen Zijn discipelen: ‘Ik heb er vurig naar verlangd dit Pascha met u 
te eten, voordat Ik ga lijden’ (Luk. 22:15). De Heere der Heren en de Koning der Koningen verlangt er ook vandaag 
de dag nog naar om met ons gemeenschap te hebben. Wat zijn wij toch bevoorrecht om dit steeds weer te doen. 
Bevoorrecht om steeds bij elkaar te komen zonder vervolgd te worden of te moeten vluchten. Het is zeker niet 
vanzelfsprekend.

Op Goede Vrijdag, de 1e. en 2e. Paasdag stonden verschillende boodschappen op het programma. Naast Norbert 
Lieth, René Malgo en Nathaniël Winkler waren er ook 2 sprekers uit het buitenland. Iedereen verkondigde op zijn 
eigen manier en geleid door de Heilige Geest het Woord van God en steeds weer kwam je daarin de woorden ‘Lief-
de, troost en hoop’ tegen. Op zaterdagavond was er een prachtig concert van Siegfried Fietz en zijn zoon. Ze zongen 
en speelden prachtige liederen, waaronder o.a. het lied ‘Von guten Mächten wunderbar geborgen’.

Vroeger was het voor mij, Raphael, steeds weer een zegen om de Paasconferentie mee te maken. Nu ik al een paar 
jaartjes hier in Nederland woon, is het voor mij dan ook telkens weer een beetje thuiskomen. Ik zie dan ook mijn 
hele familie en vrienden weer en dit is gewoon steeds weer iets heel moois. Niet alleen voor mij is dat trouwens zo. 
Wij bezochten ook Lea’s familie in Bietigheim, dus was het ook voor haar weer thuiskomen en kon zij haar familie 
weer eens in de armen sluiten. Samen genoten wij dus van de dagen in Duitsland en Zwitserland, maar het was 
ook weer mooi om naar Nederland naar huis te komen.

Van D.V. zondag 5 t/m zondag 12 februari 2017 hopen wij opnieuw een Maranathatour te houden met Norbert 
Lieth. Van vrijdagmiddag 10 t/m zondagmiddag 12 februari hopen wij die week af te sluiten met een conferentie-
weekend in Het Vierhouterbos. Voor aanmelding, kosten, thema e.d. zullen wij u vanaf september duidelijk infor-
meren. Voor de resterende dagen is nog wel ruimte om een avond in uw gemeente te beleggen. Als u dit wenselijk 
acht, kunt u dit bekend maken bij het kantoor van de Middernachtsroep. Op dit moment staan zondagavond 5 en 
dinsdagavond 6 februari nog open. Wij horen graag van u.

In onze spoedig wederkomende Heiland verbonden, 

uw Raphael en Lea Roos

 NIEUWS VANUIT DOORN
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Inhoud Groetwoord door Gerrit van KoPPen

Van uw Voorzitter
Misschien weet u welke Psalm er in het nieuwe 
testament het meest geciteerd wordt? Zelfs 15 
keer! Het is Psalm 110. eigenlijk spreekt david 
in vers 1 al over de Hemelvaart, de troonsbe-
stijging van de Heere Jezus. en exact zo is het 
gebeurd. Markus zegt dan ook in Markus 16 : 
19: ‘de Heere dan is, nadat Hij tot hen gespro-
ken had, opgenomen in de hemel en heeft Zich 
gezet aan de rechterhand van God’. 
in Psalm 110 wordt ons gezegd op welke wijze 
de Heere begroet werd toen Hij het werk van de 
verlossing volbracht had en inging in de eeuwi-
ge woningen daarboven. in het eerste vers le-
zen wij:  ‘de Heere heeft tot mijn Heere (Jezus 
Christus) gesproken: Zit aan Mijn rechterhand, 
totdat ik Uw vijanden gemaakt zal hebben tot 
een voetbank voor Uw voeten’.
Wanneer heeft de vader dat tot Zijn Zoon ge-
zegd? op het moment dat de Heere Jezus te-
rugkeerde naar de hemel. Hij keerde na Zijn 
dood en opstanding tot de vader. de hemel-
poorten ontsloten zich voor Hem en alle enge-
len hebben toegezien hoe de Zoon des Men-
sen, die de Zoon van God was, terugkeerde in 
de heerlijkheid van de vader.
david zag al hoe de Heere Jezus, nadat Hij ge-
leden heeft en gestorven is als overwinnaar, 
als de levende Heer, als de verrezen Messias 
terugkeerde tot God Zijn Zender. en daar be-
groet werd door Zijn vader. ‘Zit aan Mijn rech-
terhand’, een ereplaats! daar is Hij nu als over-
ste Leidsman en voleinder van ons geloof. in 
de hemel! niet op het kruis, niet in het graf! 
niet een Jezus die in het verleden alleen maar 
geleefd heeft, maar Hij, die opgestaan is en nu 
zit aan Gods rechterhand. die niet alleen een 
positie inneemt, maar ook een functie vervult 
t.a.v. israël, de Gemeente, de volkeren van de 
aarde en de schepping. 
voor ons als Gemeente geldt dat de Heere Je-
zus als Hogepriester voor ons bidt en pleit. We 

mogen ons ervan bewust zijn dat er altijd ie-
mand voor ons bidt, juist als we soms denken 
dat niemand aan ons denkt!
in vers 1 staat letterlijk: ‘totdat ik uw vijanden 
zal zetten als een voetbank voor Uw voeten’. 
de woorden  ‘totdat’ zijn belangrijke woorden 
in de Bijbel, die gemakkelijk vergeten en over-
geslagen worden. de Heere Jezus is daar niet 
permanent, Hij zit daar tijdelijk aan de rech-
terhand van de troon bij de vader in de hoog-
ste hemel.
tussen vers 1 en 2 vinden wij ‘het grote in-
termezzo’, het tijdperk van de Gemeente, dat 
loopt vanaf het moment dat de Messias Zijn 
plaats heeft ingenomen in de hemel tot aan 
Zijn wederkomst. Straks zal Hij 1000 jaar zitten 
op de troon van david op aarde. Maar voordat 
Hij zal heersen in het midden van Zijn vijanden, 
zal de Heere eerst Zijn Gemeente tot Zich ne-
men. opdat wij straks met Hem zullen weder-
keren op aarde en zullen delen in Zijn wonder-
bare heerschappij.
er staan grote dingen te gebeuren. Zijn wij ons 
daarvan bewust? dan mogen we doen wat er 
in Lukas 21 staat: ‘Wanneer nu deze dingen 
beginnen te geschieden, kijk dan omhoog en 
hef uw hoofd op, omdat uw verlossing nabij is’.
Wij mogen blijven zien op Jezus, de overste 
Leidsman en voleinder van ons geloof.
daarom mogen we instemmen met het lied: 

ik ben Uw, en U bent mijn, 
liefde heeft ons vast verbonden.
in Gods ogen ben ik rein,
want Uw bloed bedekt mijn zonden.
rust en vreê geniet ik nu,
lieve Jezus, steeds in U.
Maranatha!

Gerrit van Koppen
Voorzitter van Middernachtsroep Nederland
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hoe groot is God?
de Bijbel bericht ons heel wat keren over wolken waarin God verschijnt. 
het gaat dan niet om normale wolken zoals we die aan de hemel zien, 
maar om wolken die op Gods heerlijkheid wijzen. 
een Bijbelstudie en bemoediging voor ons christen-zijn. 
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h et was avond. We kwamen aan 
bij ons doel, een gemeente in 
het noordoosten van Brazilië. Ik 

moest daar een toespraak houden over de 
wederkomst van Jezus, tekenen van de 
eindtijd en ons gedrag als christenen. De 
voorganger hield een korte inleiding en 
zei plotseling: “Vanavond kan Jezus ko-
men, want er zijn wolken aan de hemel!” 
Het scheelde maar een haar of ik was in 
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een strakblauwe hemel, zodat het land 
in een droge halfwoestijn verandert. 
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den die overgebleven zijn, samen met 
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de zee liggen” (vs. 30). Iedereen kon het 
zien en zich verbazen over de wonderlij-
ke manier waarop God Israël uit Egypte 
had bevrijd.

Deze goddelijke wolk betekende dat 
God Zijn alomtegenwoordigheid speci-
aal op één plek zichtbaar maakte. “Zodra 
Mozes de tent binnenging, gebeurde het 
dat de wolkkolom neerdaalde en bij de 
ingang van de tent bleef staan en dat de 
HERE met Mozes sprak” (Ex. 33:9). Hier 
legitimeerde God Zijn knecht Mozes met 
het indrukwekkende en voor iedereen 
in het kamp zichtbare neerdalen van de 
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sprak (Ex. 33:11; Deut. 34:10). 

Aan het begin van de tocht door de 
woestijn wilde Mozes graag de heerlijk-
heid van God zien: “Toon mij toch Uw 
heerlijkheid! Hij zei verder: U zou Mijn 
aangezicht niet kunnen zien, want geen 
mens kan Mij zien en in leven blijven. 
En het zal gebeuren, als Mijn heerlijkheid 
voorbijtrekt, dat Ik u in een kloof van de 
rots neer zal zetten en u met Mijn hand 
zal bedekken totdat Ik voorbijgegaan 
ben. En zodra Ik Mijn hand wegneem, 
zult u Mij van achteren zien, maar Mijn 
aangezicht zal niet gezien worden” (Ex. 
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enkele andere verzen zien en proberen te 
verstaan: “En de HERE sprak tot u vanuit 
het midden van het vuur; het geluid van 
de woorden hoorde u, maar een gestal-
te zag u niet, er was alleen een stem” 
(Deut. 4:12). Jezus verklaart: “Niemand 
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 Het voor onS tyPiSCHe rUiMte- en 
tiJdSBeSteL iS ietS Wat GeSCHaPen iS, net 
aLS Materie en enerGie. God ZeLf iS noG 
veeL Groter dan deZe GeSCHaPen KoSMoS, 
HiJ iS eeUWiG.
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heeft ooit God gezien; de eniggeboren 
Zoon, die in de schoot van de Vader is, die 
heeft Hem verklaard” (Joh. 1:18). En ook: 
“Niet dat iemand de Vader gezien heeft, 
behalve Hij die van God is; Hij heeft de 
Vader gezien” (Joh. 6:46). De apostel Jo-
hannes zegt hetzelfde: “Niemand heeft 
ooit God gezien” (1 Joh. 4:12). Paulus 
wijst op de noodzaak van een totale ver-
andering om überhaupt in de nabijheid 
van God te kunnen komen, want “dit zeg 
ik, broeders, dat vlees en bloed het Ko-
ninkrijk van God niet kunnen beërven, 
en de vergankelijkheid beërft de onver-
gankelijkheid niet” (1 Kor. 15:50). 

“God is Geest en wie Hem aanbidden, 
moeten Hem aanbidden in geest en waar-
heid” (Joh. 4:24). De Bijbel laat ons zien 
dat de levende God niet materieel of tij-
delijk is, maar dat God in essentie Geest 
is en bovendien boven de tijd staat. En 
deze God heeft het universum geschapen 
en eveneens de natuurkundige ‘tijd’. Dit 
voor ons typische ruimte- en tijdsbestel 
is dus iets wat geschapen is, net als ma-
terie en energie. God Zelf is nog veel 
groter dan deze geschapen kosmos, Hij 
is eeuwig. 

Wat de Bijbel met ‘eeuwig’ beschrijft, 
is een tijdloze toestand. En in een tijd-
loze toestand, dus in een altijddurende 
gelijktijdigheid, bestaat er geen ‘eerder’. 
Daarmee is ook de vraag wie God heeft 
geschapen of waar God alle informatie 
vandaan heeft gehaald, overbodig. Want 
de eeuwige, tijdloze, niet aan ruimte ge-
bonden, alwetende en eindeloos intelli-
gente God de Geest is er altijd geweest. 
Dat betekent ook dat Hem zonder uit-
zondering alles bekend is. Zelfs de aller-
kleinste kleinigheid weet Hij. Hij kent 
bijvoorbeeld elk molecuul in ons lichaam, 
in de zon en in de Andromeda nevel; ja, 
van elk afzonderlijk molecuul in het hele 
universum weet Hij hoe het er precies 
mee is. Dat is wat alwetend of eindeloos 
intelligent betekent. En dat is de God 
met wie we te maken hebben, zoals de 
wetenschapper en evangelist Werner 
Gitt eens duidelijk maakte, en Hij is uit-
eindelijk datgene waarin ons materiële 
universum is ingebed. Maar deze dingen 
zijn wetenschappelijk niet te analyseren, 
omdat ze niet van materiële aard zijn. Ze 

zijn slechts in het geloof te bevatten! De 
psalmist roept verbaasd uit: “Hij telt het 
aantal sterren, Hij noemt ze alle bij hun 
naam. Onze HERE is groot en geweldig 
in kracht, Zijn inzicht is onmetelijk” (Ps. 
147:4-5). En ook staat er: “Sla uw ogen 
op naar omhoog, en zie wie deze dingen 
geschapen heeft; Hij is het die hun leger 
voltallig tevoorschijn brengt, ze alle bij 
name roept door Zijn grote vermogen en 
Zijn sterke kracht; er ontbreekt er niet 
één» (Jes. 40:26).

Om welke reden zou dit onvoorstel-
baar machtige goddelijke Wezen, dat bo-
ven de eindeloze diepten van het heelal 
verheven is, zich uitgerekend in ons in-
teresseren? Psalm 8 houdt zich met dit 
probleem bezig: “Als ik Uw hemel zie, 
het werk van Uw vingers, de maan en de 
sterren, die U hun plaats gegeven hebt, 
wat is dan de sterveling, dat U aan hem 
denkt, en het mensenkind, dat U naar 
hem omziet?» (vs. 3-4).

De Bijbel toont ons duidelijk dat God 
ons mensen niet min of meer toevallig 
in het universum heeft gevonden, maar 
veeleer de hele kosmos met zijn naar 
schatting 1080 verschillende atomen om-
wille van ons mensen geschapen heeft. 
Bovendien zijn we naar het beeld van 
God geschapen. Dat wil zeggen dat we 
veel goddelijke kenmerken vertonen, 
zoals taal, creativiteit en wiskundig den-
ken. We kunnen geheel nieuwe dingen 
maken. Dat kan een dier allemaal niet! 
Alleen is de mens, zo vertelt ons de Bij-
bel, ook zeer diep gevallen. Hij heeft zich 
namelijk ooit willens en wetens van God 
afgekeerd. Daarop heeft God de gehele 
kosmos vervloekt, die Hij ooit “zeer 
goed” had genoemd. En vanwege deze 
vloek zien we alle verschrikkingen in de 
wereld. Daarom zijn wij mensen meer op 
dieren gaan lijken en is er van het god-
delijke dat we ooit hadden nog maar een 
schim over. Maar het hoopvolle van dit 
dilemma is dat de vloek eens opgeheven 
zal worden en dat het dan weer wordt 
zoals oorspronkelijk de bedoeling was. 

En nu werkt deze geweldige, alomte-
genwoordige, alwetende en almachtige 
God individueel aan de harten van de 
mensen die Hem aannemen, Hem gelo-
ven en vertrouwen. “Want God, die ge-

zegd heeft dat het licht uit de duisternis 
zou schijnen, is degene die in onze harten 
geschenen heeft tot verlichting met de 
kennis van de heerlijkheid van God in 
het aangezicht van Jezus Christus” (2 Kor. 
4:6). En zo is de tegenwoordigheid van 
God tegenwoordig door het geloof grijp-
baar en verandert zij ons leven.

De zeer intelligente koning Salomo 
vroeg zich met het oog op de grootheid en 
verhevenheid van God af: “Maar zou God 
werkelijk op de aarde wonen?” (1 Kon. 
8:27). En later zei hij: “Het huis dat ik 
ga bouwen, zal groot zijn, want onze God 
is groter dan alle andere goden. Wie zou 
echter kracht hebben om voor Hem een 
huis te bouwen? Voorzeker, de hemel, 
ja, de allerhoogste hemel, kan Hem niet 
bevatten” (2 Kron. 2:5-6). Salomo sloeg 
de spijker op de kop. Al 3000 jaar gele-
den, toen andere volken de zon, dieren, 
bomen en stenen als goden aanbaden, 
wist Israël veel beter: alles wat we zien 
is wel door God geschapen, maar is niet 
God Zelf. 

God is nog veel groter dan het heel-
al, waarvan men tegenwoordig schat dat 
het een straal van 70 miljard lichtjaren 
heeft. Onze zon heeft een diameter van 
1.392.000 km, wat 109 keer zo vele is als 
die van de Aarde (12.756 km), en onze 
maan haalt net de 3476 km. De afstand 
van de Aarde naar de maan bedraagt 
384.400 km en naar de zon 149.600.000 
km. Het licht van de zon (de lichtsnelheid 
bedraagt 299.792,458 km per seconde) 
heeft 8 minuten en 19 seconden nodig 
om ons te bereiken. Als een lichtstraal 
de zon zou omcirkelen, heeft hij er 14,6 
seconden voor nodig. 

Dit jongleren met getallen kan ons als 
denksteuntje helpen bij de grote sprong 
naar de superplaneet VY Canis Majoris. 
Een lichtstraal die deze planeet wil om-
cirkelen, heeft daar niet minder dan 8,5 
uur voor nodig. Om dit beter te begrij-
pen kunnen we het beste in een vliegtuig 
stappen en met 900 km/uur om onze zon 
heen vliegen. Deze reis duurt non-stop 
een half jaar; bij VY Canis Majoris 1165 
jaar. Als we de aarde als een euromunt 
voorstellen, is VY Canis Majoris een reus-
achtige kogel met een diameter van 10 
km. En als VY Canis Majoris er als een 
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basketbal uit zou zien, zou onze zon nog 
kleiner zijn dan een stofje. 

Er zijn dus zonnen die miljoenen keer 
zo groot zijn en miljoenen keer zo veel 
licht geven als onze zon. De astronomen 
kennen tegenwoordig sommige van deze 
superplaneten. Ze heten Eta Carinae, Be-
telgeuze, HR 5171 A, Antares A, V 354 
Cephei, Cassiopeia, R 136a1 en Mira. 
Als je al blind wordt wanneer je wat lan-
ger recht in onze zon kijkt, wat zou er 
dan gebeuren als je maar een blik sloeg 
op de miljoenen keer sterkere VY Canis 
Majoris? En dat behoort allemaal tot de 
schepping van God! Daarom staat er: “Hij 
die als enige onsterfelijkheid bezit en een 
ontoegankelijk licht bewoont; Hem heeft 
geen mens gezien en niemand kan Hem 
ook zien. Hem zij eer en eeuwige kracht!” 
(1 Tim. 6:16). En over Jezus Christus staat 
geschreven: “Die Hij erfgenaam gemaakt 
heeft van alles, door wie Hij ook de wereld 
gemaakt heeft. Hij, die de afstraling van 
Gods heerlijkheid is en de afdruk van Zijn 
zelfstandigheid, die alle dingen draagt door 
Zijn krachtig woord” (Heb. 1:2-3). 

De Heer Jezus is de afstraling van Zijn 
heerlijkheid en de nauwkeurige afdruk 
van Zijn zelfstandigheid, Zijn wezen. 
Daarom vroeg de Heer Jezus Zijn twijfe-
lende discipelen: “Ben Ik zo’n lange tijd 
bij u, en u kent Mij niet, Filippus? Wie 

Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien; 
en hoe kunt u dan zeggen: Laat ons de 
Vader zien?” (Joh. 14:9). Ergens anders 
lezen we: “Jezus nu riep en zei: Wie in 
Mij gelooft, gelooft niet in Mij maar in 
Hem die Mij gezonden heeft. En wie Mij 
ziet, ziet Hem die Mij gezonden heeft” 
(Joh. 12:44-45). Alles wat Jezus Christus 
heeft gezegd, hoe Hij is opgetreden en 
wat Hij tenslotte voor ons gedaan heeft, 
weerspiegelt heel precies Gods hart, 
Gods wezen en Gods bedoelingen met 
ons! Is dat niet heerlijk? 

In plaats van diep na te denken over 
het God-en-Geest-wezen en van deze 
reusachtige tijdloze Onbegrijpelijke kip-
penvel te krijgen, mogen we naar Jezus 
kijken. Dan weten we ook precies wat 
liefde, barmhartigheid en offervaardig-
heid betekenen. De Heer Jezus zegt uit 
naam van de Vader: “Laat uw hart niet in 
beroering raken; u gelooft in God, geloof 
ook in Mij. In het huis van Mijn Vader 
zijn veel woningen; als dat niet zo was, 
zou Ik het u gezegd hebben. Ik ga heen 
om een plaats voor u gereed te maken. 
En als Ik heengegaan ben en plaats voor 
u gereedgemaakt heb, kom Ik terug en 
zal u tot Mij nemen, opdat u ook zult zijn 
waar Ik ben” (Joh. 14:1-3). 

Jezus Christus in menselijke gestalte is 
als het ware de ‘transformator’ van God. 

Wat dat betekent? Een voorbeeld: In de 
enorme Braziliaanse waterkrachtcentrale 
Itaipu, in de buurt van de Iguaçu water-
vallen, wordt stroom opgewekt. De 20 
turbines (er functioneren er maximaal 
18) wekken elk 700 megawatt op. De 
stroomsterkte bedraagt aanvankelijk 
6600 volt. Deze wordt dan met 345.000 
volt verder geleid en met 138.000 volt 
aan belangrijke industriële installaties 
geleverd. Een deel gaat met een zwak-
kere 13.800 volt naar dorpen en steden, 
waar het voltage voor 5000 tot 10.000 
huishoudens wordt getransformeerd naar 
110 of 220 volt, afhankelijk van de staat. 
Wat zou er gebeuren als die 13.800 volt 
direct in een huis terecht zou komen? 
Zo’n beetje alles zou doorbranden en in 
het ergste geval afbranden. Iets dergelijks 
zou met ons gebeuren als we God zouden 
zien. Onze zintuigen kunnen dat niet ver-
dragen en dan sterven we ter plekke. Van-
daar deze door Jezus Christus als trans-
formator ‘gefilterde’ tegenwoordigheid 
van God. Wat Mozes destijds mocht zien 
dan wel kon zien, was dus iets van de 
hemelse heerlijkheid van Jahwe – en dat 
was niemand anders dan Jezus Christus 
voor Zijn menswording (vgl. Fil. 2:6-9).

Deze deels zichtbare tegenwoordig-
heid van God vervulde later ook de tem-
pel: “En het gebeurde, toen de priesters 
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basketbal uit zou zien, zou onze zon nog 
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heeft van alles, door wie Hij ook de wereld 
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zelfstandigheid, die alle dingen draagt door 
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zou Ik het u gezegd hebben. Ik ga heen 
om een plaats voor u gereed te maken. 
En als Ik heengegaan ben en plaats voor 
u gereedgemaakt heb, kom Ik terug en 
zal u tot Mij nemen, opdat u ook zult zijn 
waar Ik ben” (Joh. 14:1-3). 

Jezus Christus in menselijke gestalte is 
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Itaipu, in de buurt van de Iguaçu water-
vallen, wordt stroom opgewekt. De 20 
turbines (er functioneren er maximaal 
18) wekken elk 700 megawatt op. De 
stroomsterkte bedraagt aanvankelijk 
6600 volt. Deze wordt dan met 345.000 
volt verder geleid en met 138.000 volt 
aan belangrijke industriële installaties 
geleverd. Een deel gaat met een zwak-
kere 13.800 volt naar dorpen en steden, 
waar het voltage voor 5000 tot 10.000 
huishoudens wordt getransformeerd naar 
110 of 220 volt, afhankelijk van de staat. 
Wat zou er gebeuren als die 13.800 volt 
direct in een huis terecht zou komen? 
Zo’n beetje alles zou doorbranden en in 
het ergste geval afbranden. Iets dergelijks 
zou met ons gebeuren als we God zouden 
zien. Onze zintuigen kunnen dat niet ver-
dragen en dan sterven we ter plekke. Van-
daar deze door Jezus Christus als trans-
formator ‘gefilterde’ tegenwoordigheid 
van God. Wat Mozes destijds mocht zien 
dan wel kon zien, was dus iets van de 
hemelse heerlijkheid van Jahwe – en dat 
was niemand anders dan Jezus Christus 
voor Zijn menswording (vgl. Fil. 2:6-9).

Deze deels zichtbare tegenwoordig-
heid van God vervulde later ook de tem-
pel: “En het gebeurde, toen de priesters 
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uit het heiligdom gingen, dat de wolk het 
huis van de HERE vervulde. Vanwege de 
wolk konden de priesters niet blijven 
staan om dienst te doen, want de heer-
lijkheid van de HERE had het huis van de 
HERE vervuld” (1 Kon. 8:10-11). Deze 
heerlijke tegenwoordigheid van God kon 
men natuurlijk niet echt beschrijven, 
Daar moest je persoonlijk en direct mee 
in contact komen. 

Iets dergelijks gebeurde toen Jezus bij 
het tolhuis de tollenaar Mattheüs aan-
sprak en hem opriep Hem na te volgen 
(Mak. 2:14). Mattheüs realiseerde zich 
bliksemsnel dat het een heel bijzonder 
Iemand was die hem aansprak, want “het 
Woord is vlees geworden en heeft onder 
ons gewoond, en wij hebben Zijn heer-
lijkheid gezien” (Joh. 1:14). 

Jezus verscheen in de gestalte van een 
knecht en werd als een mens (Fil. 2:6), 
maar op de berg van de verheerlijking 
kwam het weer tot een van de zeldzame 
openbaringen van de hemelse dimensie: 
“En Hij werd voor hun ogen van gedaante 
veranderd; Zijn gezicht straalde als de zon 
en zijn kleren werden wit als het licht. 
En zie, aan Hem verschenen Mozes en 
Elia, die met Hem spraken … Terwijl hij 
nog sprak, zie, een lichtende wolk over-
schaduwde hen; en zie, een stem uit de 
wolk zei: Dit is Mijn geliefde zoon, in 
wie Ik Mijn welbehagen heb; luister naar 
Hem” (Mat. 17:2,3,5). Hier worden ons 
vier buitengewone dingen verteld: Jezus 
straalde in de hemelse heerlijkheid zo 
helder als de zon. – Dat is een licht, een 
energiebron die wij zo niet kennen. – 
Toen verschenen Mozes en Elia en spra-
ken met Jezus. En de ‘aloude’ lichte wolk 
van de gefilterde tegenwoordigheid van 
God omhulde de hele bergtop en de stem 
van God was te horen. Wat een verheven 
moment! Het was echt niet zomaar dat 
Jezus Christus plotseling zo helder als de 
zon begon te stralen. In Openbaring lezen 
we over het heerlijke hemelse Jeruzalem: 
“En de stad heeft de zon en de maan niet 
nodig om haar te beschijnen, want de 
heerlijkheid van God verlicht haar, en het 
Lam is haar lamp” (Op. 21:23).

Bij de berg Sinaï beleefde Israël een 
belangrijke etappe van zijn bijzondere 
ontstaansgeschiedenis. Daar gebeurde 

iets unieks, wat Israël van alle andere 
volken onderscheidde. God Zelf noem-
de het een Godsbewijs: “Vraag immers 
toch naar de vorige dagen, die vóór u 
geweest zijn, vanaf de dag dat God de 
mens op aarde geschapen heeft, van het 
ene einde van de hemel tot het andere 
einde van de hemel, of zoiets indrukwek-
kends ooit gebeurd is, of dat zoiets ooit 
gehoord is: Heeft ooit een volk de stem 
van God horen spreken vanuit het mid-
den van het vuur, zoals ú gehoord hebt, 
en het leven behouden? Of heeft God 
ooit getracht om voor Zich een volk uit 
het midden van een ander volk weg te 
halen, met beproevingen, met tekenen, 
met wonderen en met strijd, met sterke 
hand, met uitgestrekte arm en met grote 
ontzagwekkende daden, zoals de HERE, 
uw God, dat alles met u in Egypte voor 
uw ogen gedaan heeft? Daarom moet u 
heden weten en ter harte nemen dat 
de HERE God is, boven in de hemel en 
beneden op de aarde, niemand anders!” 
(Deut. 4:32-34,39). 

Met het geweldige gebeuren bij de 
Sinaï onderstreepte God zichtbaar Zijn 
komst, Zijn tegenwoordigheid en Zijn 
bijzondere spreken met Mozes. Het was 
een begin met tekenen om het hele volk 
te tonen hoe serieus de uitverkiezing 
“vóór alle andere volken” was: “En het 
gebeurde op de derde dag, toen het mor-
gen werd, dat er op de berg donderslagen, 
bliksemflitsen en een zware wolk waren, 
en zeer sterk bazuingeschal, zodat al het 
volk dat in het kamp was, beefde. Mo-
zes leidde het volk uit het kamp, God 
tegemoet. Zij stonden onder aan de berg. 
De berg Sinaï was geheel in rook gehuld, 
omdat de HERE er in vuur neerdaalde. De 
rook ervan steeg omhoog als de rook van 
een oven, en heel de berg beefde hevig. 
Het bazuingeschal werd gaandeweg zeer 
sterk. Mozes sprak en God antwoordde 
hem met een stem“ (Ex. 19:16-18). 

Deze bijzondere gebeurtenissen heb-
ben de volken in en rondom Kanaän on-
der de indruk gebracht en bang gemaakt 
(vgl. Num. 14:11-16). Dat bewijst het 
commentaar van Rachab, toen zij de 
beide verspieders beschermde: “Ik weet 
dat de HERE u dit land gegeven heeft en 
dat de schrik voor u op ons gevallen is, 

de zwaarste strijd is die tegen 
de menselijke traagheid, die 
onder het mom van toegeeflijk-
heid, verzoeningsgezindheid en 
mildheid het slechte en onwaar-
achtige verschoont en zich aan 
de strijd wil onttrekken.

rICarda huCh (1864–1947), 
sChrIjfster

Gehoord is niet hetzelfde als 
begrepen, begrepen is niet het-
zelfde als mee eens, mee eens 
is niet hetzelfde als toegepast 
en toegepast is niet hetzelfde 
als onthouden.

Konrad lorenz (1903–1989), 
GedraGsonderzoeKer

de straten van goud zullen maar 
weinig indruk op ons maken en 
de harpklanken van de enge-
len zullen ons maar een beetje 
blij maken in vergelijking met 
de Koning in het midden van de 
troon. Hij is het die onze blikken 
en gedachten op Zich zal rich-
ten, die onze liefde zal ontvou-
wen en al onze geheiligde ge-
voelens op het hoogste niveau 
van onophoudelijke aanbidding 
zal brengen. We zullen Jezus 
zien!

Charles haddon sPurGeon 
(1834–1892), voorGanGer

Met alle moeite die we doen 
om sommige fouten te verber-
gen kunnen we ze ook makkelijk 
afleren. 

MIChelanGelo (1475–1564), 
sChIlder
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en dat al de inwoners van dit land weg-
gesmolten zijn van angst voor u. Want wij 
hebben gehoord dat de HERE het water 
van de Schelfzee voor uw ogen heeft doen 
opdrogen, toen u uit Egypte ging. En ook 
wat u hebt gedaan met de twee koningen 
van de Amorieten, Sihon en Og, die aan 
de andere zijde van de Jordaan waren, 
die u met de ban geslagen hebt. Toen 
wij dat hoorden, smolt ons hart weg van 
angst, en vanwege u bestaat er geen moed 
meer in iemand, want de HERE, uw God, 
is een God boven in de hemel en bene-
den op de aarde” (Joz. 2:9-11). Ook aan 
de angst van de machtige Moabitische 
koning Balak en de oudsten van Midian, 
toen ze de profeet Bileam tegen elke prijs 
lieten komen om Israël door middel van 
een magische vloek te verzwakken (Num. 
22-24), getuigt van hun vrees voor deze 
geweldige God.

De wolkkolom bepaalde wanneer en 
waarheen het volk tijdens de unieke 
woestijntocht trok. Er werd een volk ge-
reedgemaakt. “De HERE ging voor hen 
uit, overdag in een wolkkolom om hen 
de weg te wijzen, en ‘s nachts in een 
vuurkolom om hun licht te geven, zodat 
zij dag en nacht verder konden trekken” 
(Ex. 13:21; vgl. Deut. 9:15-23). God leid-
de en beschermde Israël zoals een herder 
zijn kudde schapen. Door de beweging 
van de wolk- en de vuurkolom trainde Hij 
het in gehoorzaamheid, doorzettingsver-
mogen, vertrouwen en bereidwilligheid. 
Deze beschrijving is een klein voorproefje 
van de heerlijke tegenwoordigheid van 
God op Zijn heilige berg Sion als de aarde 
weer aan de hemelse dimensie gekoppeld 
zal worden: “Dan zal de HERE over elke 
plaats op de berg Sion en over de samen-
komsten ervan overdag een wolk schep-
pen en rook, en ’s nachts een schijnsel 
van vlammend vuur; ja, over alles wat 
heerlijk is, zal een beschutting zijn” (Jes. 
4:5). Daarom verscheen er op de Pink-
sterdag een vuur in de vorm van vurige 
tongen op de discipelen om de bijzondere 
tegenwoordigheid van God en Zijn inwo-
ning in alle gelovigen als teken zichtbaar 
te maken (Hand. 2:3).

De heerlijkheid van God in een wolk 
zien we ook bij Ezechiël: “Toen zag ik, 
en zie, en stormwind kwam uit het noor-

den, een grote wolk, flitsend vuur en een 
lichtglans eromheen. En uit het midden 
ervan kwam iets als de schittering van 
edelmetaal, uit het midden van het vuur” 
(Ez. 1:4). 

Bij Ezechiël vinden we geweldige pro-
fetische openbaringen. Hij zag de inval 
(in de eindtijd) van vijandelijke legers 
in het herstelde Israël en Gods vernieti-
gende oordeel over Gog uit het uiterste 
noorden. Hij somt nauwkeurige details op 
over de vierde tempel in het wereldwijde 
vrederijk met zijn zetel in Sion, en het 
nieuwe Jeruzalem van Ezechiël 47 en 48 
past precies op Openbaring 21. En dan 
zijn er nog mensen die vragen waar een 
toekomstig Israël dan in het Nieuwe Tes-
tament voorkomt! 

Ezechiël zag de (gefilterde) komst van 
God in de wolk van de heerlijkheid (Ez. 
1). De openbaring van God, Zijn bijzon-
dere spreken met Israël en het bekend-
maken van Zijn wil lopen als een rode 
draad door de Bijbel. Bij de goddelijke 
openbaring krijgen de zondeval, de ver-
lorenheid van de mens en de noodzaak 
van verlossing veel ruimte. Omdat God 
ons liefheeft en zoekt, heeft Hij Zijn te-
genwoordigheid, die tegenwoordig on-
zichtbaar en ontoegankelijk voor ons is, 
altijd weer aanschouwelijk doorgegeven, 
en wel bijna uitsluitend via het volk Isra-
el. Maar ook wij mogen weten dat onze 
Heer Jezus de hemel voor ons geopend 
heeft en met Zijn offerdood garandeert 
dat Hij weer terugkomt en ons ophaalt.

Gaan we naar de wolken van God in 
het Nieuwe Testament: de hemelvaart 
van Jezus kunnen we ook heel eenvou-
dig de opname van Jezus noemen. Meer 
gedetailleerde bijzonderheden erover 
vinden we in het boek Handelingen: 
“En nadat Hij dit gezegd had, werd Hij 
opgenomen terwijl zij het zagen, en 
een wolk onttrok Hem aan hun ogen” 
(Hand. 1:9). Een andere Bijbelvertaling 
formuleert het zo: “Er kwam een wolk 
die Hem wegnam”. De Heer Jezus steeg 
dus niet steeds hoger, zoals een vliegtuig 
dat je nazwaait totdat het in de wolken 
verdwijnt. De hemelvaart van Jezus heeft 
niets met afstand te maken; Hij is niet 
naar het eind van ons heelal gereisd om 
daar de hemel van God te bereiken! Nee 

hoor, er kwam een wolk en die onttrok 
Hem aan het gezicht, een beetje zoals een 
portaal in een sciencefiction film: het ziet 
er geleiachtig en flikkerend uit en als je 
er doorheen gaat, kom je in een andere 
wereld of tijd terecht. De wolken van God 
duiken daar op waar de hemel opengaat. 
Daar worden de anders ontoegankelijke 
goddelijke dimensies toegankelijk ge-
maakt. Daarom lezen we in de klassieke 
verzen over de Opname van de voltallige 
Gemeente: “Daarna zullen wij, de leven-
den die overgebleven zijn, samen met 
hen opgenomen worden in de wolken, 
naar een ontmoeting met de Heer in de 
lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heer 
zijn” (1 Thes. 4:17). 

Deze wolken hebben niets, maar dan 
ook helemaal niets met onze wolken, 
regenwolken of gecondenseerde water-
damp te maken. Nee, het gaat om een 
venster naar de hemel, naar de dimen-
sies van God. Terwijl de Opname van 
de Gemeente in een oogwenk (één keer 
knipperen met je oog) plaatsvindt, blik-
semsnel dus, lezen we in Openbaring 
11 over een andere opname, namelijk 
die van maar twee personen, de twee 
getuigen, die na hun dienst van precies 
drieënhalf jaar door de wereldheerser 
worden gedood en na drieënhalve  dag 
door goddelijk ingrijpen op spectaculaire 
wijze opstaan en dan naar de hemel wor-
den geroepen: “En zij hoorden een luide 
stem uit de hemel tegen hen zeggen: Kom 
hier omhoog! En zij gingen omhoog naar 
de hemel, in de wolk, en hun vijanden 
keken hen na” (Op. 11:12). Het naar de 
hemel gaan van de beide getuigen kan 
nauwkeurig geobserveerd en door de 
media wereldwijd uitgezonden worden. 
Hier gaat het niet over de Gemeente. Het 
gaat over twee Joodse profeten en over 
een wolk die hier weer als portaal van de 
hemel fungeert. 

Deze gebeurtenis vindt in een bijzon-
dere tijd plaats, binnen slechts zeven jaar. 
Hoewel deze tijd zo kort duurt, wordt 
hij op veel plaatsen in de Bijbel geprofe-
teerd en geschilderd. Deze zeven jaren 
kunnen pas na het wegnemen van de 
Gemeente en na de afsluiting van het 
tijdperk van de Gemeente plaatsvinden. 
De zeven apocalyptische jaren vormen de 
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Christus, die het 
beeld van God is

de heerlijkheid van de Here zal ge-
openbaard worden, en alle vlees te-
zamen zal het zien. – niemand heeft 
ooit God gezien; de eniggeboren 
Zoon, die in de schoot van de vader 
is, die heeft Hem ons verklaard. 
en het Woord is vlees geworden en 
heeft onder ons gewoond, en wij 
hebben Zijn heerlijkheid gezien, een 
heerlijkheid als van de eniggebore-
ne van de vader, vol van genade en 
waarheid.
Wie Mij gezien heeft, heeft de vader 
gezien! – die de afstraling van Gods 
heerlijkheid is en de afdruk van Zijn 
zelfstandigheid. – God is geopen-
baard in het vlees.
in Hem hebben wij de verlossing, 
door Zijn bloed, de vergeving van 
de zonden. Hij is het beeld van de 
onzichtbare God, de eerstgeborene 
van heel de schepping. – Want hen 
die Hij van tevoren gekend heeft, 
heeft Hij er ook van tevoren toe 
bestemd om aan het beeld van Zijn 
Zoon gelijkvormig te zijn, opdat Hij 
de eerstgeborene zou zijn onder vele 
broeders.
en zoals wij het beeld van de stof-
felijke gedragen hebben, zo zullen 
wij ook het beeld van de Hemelse 
dragen.

2 Kor. 4:4; Jes. 40:5; Joh. 1:18,14; 
Joh. 14:9; Heb. 1:3; 1 tim. 3:16; Kol. 
1:14-15; rom. 8:29; 1 Kor. 15:49. Uit 
het boekje met overdenkingen Licht für 
den Tag.

70ste jaarweek van Daniël en sluiten het 
heilsplan van God met Israël af. Petrus 
vat dit in zijn tweede preek kort samen: 
“Hem [Jezus Christus – red.] moet de he-
mel ontvangen tot de tijden waarin alle 
dingen worden hersteld, waarover God 
gesproken heeft bij monde van al Zijn 
heilige profeten door de eeuwen heen” 
(Hand. 3:21). 

De bekronende afsluiting noemt Je-
zus Christus tegenover de hogepriester: 
“Maar Ik zeg u: Van nu aan zult u de 
Zoon des mensen zien zitten aan de rech-
terhand van de kracht van God en zien 
komen op de wolken van de hemel” (Mat. 
26:64). In deze beslissende confrontatie 
met de geestelijke overheid wijst de Heer 
Jezus op de Zoon des mensen over wie 
de profeet Daniël heeft gezegd: “Ik keek 
toe in de nachtvisioenen, en zie, er kwam 
met de wolken van de hemel Iemand als 
een Mensenzoon. Hij kwam tot de Oude 
van dagen en men deed Hem voor Zijn 
aangezicht naderbij komen” (Dan. 7:13). 

De hogepriester begreep ogenblikke-
lijk wat Jezus bedoelde, namelijk de god-
delijke Messias. Jammer genoeg verwierp 
hij hier de laatste gelegenheid om Jezus 
als de gezonden Heiland te erkennen. 
Met het scheuren van zijn hogepriester-
lijke kleding kon hij de verwerping van 
Jezus niet duidelijker bezegelen en viel 
er voor een zeer lange tijd een sluier van 
verharding over het uitverkoren volk. Het 
religieuze opperhoofd zal zeker Psalm 
104 hebben gekend: “Hij hult Zich in 
het licht als in een mantel, Hij spant de 
hemel uit als een tentkleed. Hij maakt 
de zoldering van Zijn hemelzalen op de 
wateren, maakt van de wolken Zijn wa-
gen, wandelt op de vleugels van de wind” 
(vs. 2-3), maar hij wilde het in geen geval 
met Jezus Christus in verband brengen. 
Deze wolken betekenen dat de hemel 
zal opengaan en de aarde aan de hemel 

aangesloten zal worden als Jezus Christus 
als de hemelse Koning en Heerser terug-
komt: “En dan zal aan de hemel het teken 
van de Zoon des mensen verschijnen; en 
dan zullen al de stammen van de aarde 
[land Israël – red.] rouw bedrijven, en zij 
zullen de Zoon des mensen zien, als Hij 
op de wolken van de hemel komt met gro-
te kracht en heerlijkheid” (Mat. 24:30). 

Allen zullen Jezus Christus, de Messias 
van Israël, zien: “Zie, Hij komt met de 
wolken, en elk oog zal Hem zien, ook 
zij die Hem doorstoken hebben. En alle 
stammen van de aarde zullen rouw over 
Hem bedrijven. Ja, Amen” (Op. 1:7). 
Hier leven we nog door het geloof en 
niet in aanschouwen: “Nu immers kijken 
wij door middel van een spiegel in een 
raadsel, maar dan van aangezicht tot aan-
gezicht. Nu ken ik ten dele, maar dan zal 
ik kennen, zoals ik zelf gekend ben” (1 
Kor. 13:12). En ook: “Geliefden, nu zijn 
wij kinderen van God, en het is nog niet 
geopenbaard wat wij zullen zijn. Maar 
wij weten dat, als Hij geopenbaard zal 
worden, wij Hem gelijk zullen zijn; want 
wij zullen Hem zien zoals Hij is” (1 Joh. 
3:2). Daarom kijken we in alle beperkin-
gen, zorgen, leed en angsten en in het zo 
snel voorbij trekkende mensenleven naar 
voren en naar boven. Want het einddoel 
is: “En geen enkele vervloeking zal er 
meer zijn. En de troon van God en  het 
Lam zal daar [in de stad van God, het 
hemelse Jeruzalem – red.]  zijn, en Zijn 
dienstknechten zullen Hem dienen, en 
zullen Zijn aangezicht zien, en Zijn naam 
zal op hun voorhoofd zijn” (Op. 22:3-4). 
De hemelse bekroning en het doel van 
God zal dan zijn: “En wanneer alle dingen 
aan Hem onderworpen zijn, dan zal ook 
de Zoon Zelf Zich onderwerpen aan Hem 
die alle dingen aan Hem onderworpen 
heeft, opdat God alles in allen zal zijn” 
(1 Kor. 15:28). REINHOLD FEDEROLF
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en dat al de inwoners van dit land weg-
gesmolten zijn van angst voor u. Want wij 
hebben gehoord dat de HERE het water 
van de Schelfzee voor uw ogen heeft doen 
opdrogen, toen u uit Egypte ging. En ook 
wat u hebt gedaan met de twee koningen 
van de Amorieten, Sihon en Og, die aan 
de andere zijde van de Jordaan waren, 
die u met de ban geslagen hebt. Toen 
wij dat hoorden, smolt ons hart weg van 
angst, en vanwege u bestaat er geen moed 
meer in iemand, want de HERE, uw God, 
is een God boven in de hemel en bene-
den op de aarde” (Joz. 2:9-11). Ook aan 
de angst van de machtige Moabitische 
koning Balak en de oudsten van Midian, 
toen ze de profeet Bileam tegen elke prijs 
lieten komen om Israël door middel van 
een magische vloek te verzwakken (Num. 
22-24), getuigt van hun vrees voor deze 
geweldige God.

De wolkkolom bepaalde wanneer en 
waarheen het volk tijdens de unieke 
woestijntocht trok. Er werd een volk ge-
reedgemaakt. “De HERE ging voor hen 
uit, overdag in een wolkkolom om hen 
de weg te wijzen, en ‘s nachts in een 
vuurkolom om hun licht te geven, zodat 
zij dag en nacht verder konden trekken” 
(Ex. 13:21; vgl. Deut. 9:15-23). God leid-
de en beschermde Israël zoals een herder 
zijn kudde schapen. Door de beweging 
van de wolk- en de vuurkolom trainde Hij 
het in gehoorzaamheid, doorzettingsver-
mogen, vertrouwen en bereidwilligheid. 
Deze beschrijving is een klein voorproefje 
van de heerlijke tegenwoordigheid van 
God op Zijn heilige berg Sion als de aarde 
weer aan de hemelse dimensie gekoppeld 
zal worden: “Dan zal de HERE over elke 
plaats op de berg Sion en over de samen-
komsten ervan overdag een wolk schep-
pen en rook, en ’s nachts een schijnsel 
van vlammend vuur; ja, over alles wat 
heerlijk is, zal een beschutting zijn” (Jes. 
4:5). Daarom verscheen er op de Pink-
sterdag een vuur in de vorm van vurige 
tongen op de discipelen om de bijzondere 
tegenwoordigheid van God en Zijn inwo-
ning in alle gelovigen als teken zichtbaar 
te maken (Hand. 2:3).

De heerlijkheid van God in een wolk 
zien we ook bij Ezechiël: “Toen zag ik, 
en zie, en stormwind kwam uit het noor-

den, een grote wolk, flitsend vuur en een 
lichtglans eromheen. En uit het midden 
ervan kwam iets als de schittering van 
edelmetaal, uit het midden van het vuur” 
(Ez. 1:4). 

Bij Ezechiël vinden we geweldige pro-
fetische openbaringen. Hij zag de inval 
(in de eindtijd) van vijandelijke legers 
in het herstelde Israël en Gods vernieti-
gende oordeel over Gog uit het uiterste 
noorden. Hij somt nauwkeurige details op 
over de vierde tempel in het wereldwijde 
vrederijk met zijn zetel in Sion, en het 
nieuwe Jeruzalem van Ezechiël 47 en 48 
past precies op Openbaring 21. En dan 
zijn er nog mensen die vragen waar een 
toekomstig Israël dan in het Nieuwe Tes-
tament voorkomt! 

Ezechiël zag de (gefilterde) komst van 
God in de wolk van de heerlijkheid (Ez. 
1). De openbaring van God, Zijn bijzon-
dere spreken met Israël en het bekend-
maken van Zijn wil lopen als een rode 
draad door de Bijbel. Bij de goddelijke 
openbaring krijgen de zondeval, de ver-
lorenheid van de mens en de noodzaak 
van verlossing veel ruimte. Omdat God 
ons liefheeft en zoekt, heeft Hij Zijn te-
genwoordigheid, die tegenwoordig on-
zichtbaar en ontoegankelijk voor ons is, 
altijd weer aanschouwelijk doorgegeven, 
en wel bijna uitsluitend via het volk Isra-
el. Maar ook wij mogen weten dat onze 
Heer Jezus de hemel voor ons geopend 
heeft en met Zijn offerdood garandeert 
dat Hij weer terugkomt en ons ophaalt.

Gaan we naar de wolken van God in 
het Nieuwe Testament: de hemelvaart 
van Jezus kunnen we ook heel eenvou-
dig de opname van Jezus noemen. Meer 
gedetailleerde bijzonderheden erover 
vinden we in het boek Handelingen: 
“En nadat Hij dit gezegd had, werd Hij 
opgenomen terwijl zij het zagen, en 
een wolk onttrok Hem aan hun ogen” 
(Hand. 1:9). Een andere Bijbelvertaling 
formuleert het zo: “Er kwam een wolk 
die Hem wegnam”. De Heer Jezus steeg 
dus niet steeds hoger, zoals een vliegtuig 
dat je nazwaait totdat het in de wolken 
verdwijnt. De hemelvaart van Jezus heeft 
niets met afstand te maken; Hij is niet 
naar het eind van ons heelal gereisd om 
daar de hemel van God te bereiken! Nee 

hoor, er kwam een wolk en die onttrok 
Hem aan het gezicht, een beetje zoals een 
portaal in een sciencefiction film: het ziet 
er geleiachtig en flikkerend uit en als je 
er doorheen gaat, kom je in een andere 
wereld of tijd terecht. De wolken van God 
duiken daar op waar de hemel opengaat. 
Daar worden de anders ontoegankelijke 
goddelijke dimensies toegankelijk ge-
maakt. Daarom lezen we in de klassieke 
verzen over de Opname van de voltallige 
Gemeente: “Daarna zullen wij, de leven-
den die overgebleven zijn, samen met 
hen opgenomen worden in de wolken, 
naar een ontmoeting met de Heer in de 
lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heer 
zijn” (1 Thes. 4:17). 

Deze wolken hebben niets, maar dan 
ook helemaal niets met onze wolken, 
regenwolken of gecondenseerde water-
damp te maken. Nee, het gaat om een 
venster naar de hemel, naar de dimen-
sies van God. Terwijl de Opname van 
de Gemeente in een oogwenk (één keer 
knipperen met je oog) plaatsvindt, blik-
semsnel dus, lezen we in Openbaring 
11 over een andere opname, namelijk 
die van maar twee personen, de twee 
getuigen, die na hun dienst van precies 
drieënhalf jaar door de wereldheerser 
worden gedood en na drieënhalve  dag 
door goddelijk ingrijpen op spectaculaire 
wijze opstaan en dan naar de hemel wor-
den geroepen: “En zij hoorden een luide 
stem uit de hemel tegen hen zeggen: Kom 
hier omhoog! En zij gingen omhoog naar 
de hemel, in de wolk, en hun vijanden 
keken hen na” (Op. 11:12). Het naar de 
hemel gaan van de beide getuigen kan 
nauwkeurig geobserveerd en door de 
media wereldwijd uitgezonden worden. 
Hier gaat het niet over de Gemeente. Het 
gaat over twee Joodse profeten en over 
een wolk die hier weer als portaal van de 
hemel fungeert. 

Deze gebeurtenis vindt in een bijzon-
dere tijd plaats, binnen slechts zeven jaar. 
Hoewel deze tijd zo kort duurt, wordt 
hij op veel plaatsen in de Bijbel geprofe-
teerd en geschilderd. Deze zeven jaren 
kunnen pas na het wegnemen van de 
Gemeente en na de afsluiting van het 
tijdperk van de Gemeente plaatsvinden. 
De zeven apocalyptische jaren vormen de 
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Christus, die het 
beeld van God is

de heerlijkheid van de Here zal ge-
openbaard worden, en alle vlees te-
zamen zal het zien. – niemand heeft 
ooit God gezien; de eniggeboren 
Zoon, die in de schoot van de vader 
is, die heeft Hem ons verklaard. 
en het Woord is vlees geworden en 
heeft onder ons gewoond, en wij 
hebben Zijn heerlijkheid gezien, een 
heerlijkheid als van de eniggebore-
ne van de vader, vol van genade en 
waarheid.
Wie Mij gezien heeft, heeft de vader 
gezien! – die de afstraling van Gods 
heerlijkheid is en de afdruk van Zijn 
zelfstandigheid. – God is geopen-
baard in het vlees.
in Hem hebben wij de verlossing, 
door Zijn bloed, de vergeving van 
de zonden. Hij is het beeld van de 
onzichtbare God, de eerstgeborene 
van heel de schepping. – Want hen 
die Hij van tevoren gekend heeft, 
heeft Hij er ook van tevoren toe 
bestemd om aan het beeld van Zijn 
Zoon gelijkvormig te zijn, opdat Hij 
de eerstgeborene zou zijn onder vele 
broeders.
en zoals wij het beeld van de stof-
felijke gedragen hebben, zo zullen 
wij ook het beeld van de Hemelse 
dragen.

2 Kor. 4:4; Jes. 40:5; Joh. 1:18,14; 
Joh. 14:9; Heb. 1:3; 1 tim. 3:16; Kol. 
1:14-15; rom. 8:29; 1 Kor. 15:49. Uit 
het boekje met overdenkingen Licht für 
den Tag.

70ste jaarweek van Daniël en sluiten het 
heilsplan van God met Israël af. Petrus 
vat dit in zijn tweede preek kort samen: 
“Hem [Jezus Christus – red.] moet de he-
mel ontvangen tot de tijden waarin alle 
dingen worden hersteld, waarover God 
gesproken heeft bij monde van al Zijn 
heilige profeten door de eeuwen heen” 
(Hand. 3:21). 

De bekronende afsluiting noemt Je-
zus Christus tegenover de hogepriester: 
“Maar Ik zeg u: Van nu aan zult u de 
Zoon des mensen zien zitten aan de rech-
terhand van de kracht van God en zien 
komen op de wolken van de hemel” (Mat. 
26:64). In deze beslissende confrontatie 
met de geestelijke overheid wijst de Heer 
Jezus op de Zoon des mensen over wie 
de profeet Daniël heeft gezegd: “Ik keek 
toe in de nachtvisioenen, en zie, er kwam 
met de wolken van de hemel Iemand als 
een Mensenzoon. Hij kwam tot de Oude 
van dagen en men deed Hem voor Zijn 
aangezicht naderbij komen” (Dan. 7:13). 

De hogepriester begreep ogenblikke-
lijk wat Jezus bedoelde, namelijk de god-
delijke Messias. Jammer genoeg verwierp 
hij hier de laatste gelegenheid om Jezus 
als de gezonden Heiland te erkennen. 
Met het scheuren van zijn hogepriester-
lijke kleding kon hij de verwerping van 
Jezus niet duidelijker bezegelen en viel 
er voor een zeer lange tijd een sluier van 
verharding over het uitverkoren volk. Het 
religieuze opperhoofd zal zeker Psalm 
104 hebben gekend: “Hij hult Zich in 
het licht als in een mantel, Hij spant de 
hemel uit als een tentkleed. Hij maakt 
de zoldering van Zijn hemelzalen op de 
wateren, maakt van de wolken Zijn wa-
gen, wandelt op de vleugels van de wind” 
(vs. 2-3), maar hij wilde het in geen geval 
met Jezus Christus in verband brengen. 
Deze wolken betekenen dat de hemel 
zal opengaan en de aarde aan de hemel 

aangesloten zal worden als Jezus Christus 
als de hemelse Koning en Heerser terug-
komt: “En dan zal aan de hemel het teken 
van de Zoon des mensen verschijnen; en 
dan zullen al de stammen van de aarde 
[land Israël – red.] rouw bedrijven, en zij 
zullen de Zoon des mensen zien, als Hij 
op de wolken van de hemel komt met gro-
te kracht en heerlijkheid” (Mat. 24:30). 

Allen zullen Jezus Christus, de Messias 
van Israël, zien: “Zie, Hij komt met de 
wolken, en elk oog zal Hem zien, ook 
zij die Hem doorstoken hebben. En alle 
stammen van de aarde zullen rouw over 
Hem bedrijven. Ja, Amen” (Op. 1:7). 
Hier leven we nog door het geloof en 
niet in aanschouwen: “Nu immers kijken 
wij door middel van een spiegel in een 
raadsel, maar dan van aangezicht tot aan-
gezicht. Nu ken ik ten dele, maar dan zal 
ik kennen, zoals ik zelf gekend ben” (1 
Kor. 13:12). En ook: “Geliefden, nu zijn 
wij kinderen van God, en het is nog niet 
geopenbaard wat wij zullen zijn. Maar 
wij weten dat, als Hij geopenbaard zal 
worden, wij Hem gelijk zullen zijn; want 
wij zullen Hem zien zoals Hij is” (1 Joh. 
3:2). Daarom kijken we in alle beperkin-
gen, zorgen, leed en angsten en in het zo 
snel voorbij trekkende mensenleven naar 
voren en naar boven. Want het einddoel 
is: “En geen enkele vervloeking zal er 
meer zijn. En de troon van God en  het 
Lam zal daar [in de stad van God, het 
hemelse Jeruzalem – red.]  zijn, en Zijn 
dienstknechten zullen Hem dienen, en 
zullen Zijn aangezicht zien, en Zijn naam 
zal op hun voorhoofd zijn” (Op. 22:3-4). 
De hemelse bekroning en het doel van 
God zal dan zijn: “En wanneer alle dingen 
aan Hem onderworpen zijn, dan zal ook 
de Zoon Zelf Zich onderwerpen aan Hem 
die alle dingen aan Hem onderworpen 
heeft, opdat God alles in allen zal zijn” 
(1 Kor. 15:28). REINHOLD FEDEROLF
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Eruit gElicht

Is benut westerse 
geloofscrisis

In een interview met Spiegel Onli-
ne meent  de Amerikaanse antro-

poloog Scott Atran dat het Westen 
IS niet alleen in militair opzicht kan 
overwinnen. “Wat kennelijk niemand 
begrijpt”, benadrukt hij, is dat IS 
“voor veel jonge mensen uit Europa 
een zeer aantrekkelijke optie is om 
bepaalde dromen te verwerkelijken”. 
Het is de ‘heilsbelofte’ van IS die de 
aanhangers “lokt”. “Men zet een 
belofte tegenover onze lethargie”, 
namelijk een nieuwe wereldorde on-
der het vaandel van de profeet, waar 
iedereen een helder gedefinieerde 
rol speelt. Volgens Atran moeten we 
“toegeven dat onze cultuur zich in 
een crisis bevindt”. Er mist iets. “Ons 
idee dat de mensen al verzadigd zijn 
als ze in grote winkelcentra inkopen 
kunnen doen en in een restaurantje 
kunnen zitten of een zekere 38-urige 
werkweek hebben, is een dwaalleer 
geworden. Veel mensen willen ook 
graag voor iets strijden.” mnr

honderden vluchtelingen laten zich dopen

de “kerkbanken raken weer vol”, zo 
berichten Duitstalige media. Volgens 

berichten van de Tagesschau in februari 
willen “alleen al dit jaar 600 vluchtelin-
gen” in Hamburg zich laten dopen, zo 

schrijft Johannes Weil voor livenet.ch. 
“Veel bekeerlingen geven aan dat ze te-
leurgesteld zijn in de islam, zegt Albert 
Babajan, de voorganger van een Iraanse 
gemeente in Hamburg.” mnr

syfilis komt terug

e igenlijk leek syfilis ingedamd 
en zo’n beetje uitgestorven, 

maar nu komt hij in de westerse 
wereld terug. De reden is de af-
wezige seksuele moraal, of zoals 
Spiegel Online schrijft, de “terug-
loop van de veilige seks”. Pikant 
detail: “De homoscene wordt het 
hardst getroffen”. Zo ontstond 
“vermoedelijk het grootste deel 
van de infecties (84%) toen man-
nen seks met mannen hadden”, 
zo staat er onder andere met een 
verwijzing naar een onderzoek in 
Berlijn. mnr 

Israëlische mannen leven langer 

u it de jongste statistieken van de 
OESO blijkt dat de mannen in Israël 

het langst leven. De levensverwachting 
is in Israël toch al erg hoog. Gisela Dachs 
schrijft op Zeit Online dat je over de re-
denen ervan slechts kunt speculeren. 
“Deskundigen wijzen op een samenspel 
van veelomvattende gezondheidsvoorzie-
ningen, moderne preventieve geneeskun-
de, de genetische mix, een evenwichtig 
Mediterraan dieet”, en – zo benadrukt de 
socioloog Gad Yair van de Hebreeuwse 
universiteit te Jeruzalem: “sociaal kapi-

taal”. Volgens Yair is “directe intimiteit” 
typisch voor de Israëlische maatschappij. 
Mensen raken snel met elkaar in gesprek, 
de sociale bindingen in de maatschappij 
zijn sterk – “wat tot meer communicatie 
in het dagelijks leven en tot minder de-
pressiviteit leidt. Statistisch kan Israël in 
elk geval bogen op het laagste zelfmoord-
cijfer van de westerse landen: slechts zes 
van de 100.000 Israëli’s doden zichzelf. 
Dat is minder dan de helft van het cijfer 
in landen als Zweden, Frankrijk en Duits-
land”.  mnr 
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wetenschappelijk blad excuseert zich wegens 
verwijzing naar schepper

spiegel Online bericht over een “ar-
tikel voor het gerenommeerde we-

tenschappelijk blad PLOS One”, waarin 
“Chinese onderzoekers over de bijzonde-
re biomechanica van de hand in het dage-
lijks leven» schrijven en vaststellen dat de 
hand “het ontwerp van de Schepper is”. 
Na massale kritiek haalden de uitgevers 
het artikel terug en verontschuldigden ze 
zich ervoor. Frank Patalong schrijft in het 

artikel in Spiegel dat “de evolutie van de 
hand” goed is onderzocht en gaat er als 
vanzelfsprekend van uit dat de (vermeend 
domme) schrijvers zich met hun verwij-
zing naar een Schepper moeten vergis-
sen. “Haal die dwazen van jullie site af!”, 
schreef iemand op het internetforum van 
het blad. “Jullie verliezen met de minuut 
aan geloofwaardigheid.” – Wie zijn hier 
nu de dwazen? mnr

Miljardenbusiness wapenhandel

a fgelopen november kondigde de Ame-
rikaanse wapenindustrie een levering 

van lucht-grond-munitie aan Saoedi-Ara-
bië ter waarde van 1,29 miljard dollar aan. 
Het is bekend dat er elk jaar geweldige 
hoeveelheden wapens en munitie van de 
VS naar het Midden-Oosten gaan. Ook Eu-

ropa doet er aan mee, al houden de Euro-
peanen hun transacties meer geheim dan 
de Amerikanen. Feit is echter dat men elk 
jaar steeds nauwkeurigere, duurdere en 
dodelijkere bewapeningsmiddelen uitge-
rekend daarheen stuurt waar de meeste 
crisishaarden branden. mnr

doorbraak tegen aids?

a ids geldt als ongeneeslijk. Maar nu 
zijn Duitse onderzoekers er voor 

het eerst in geslaagd om, “hi-virussen 
uit menselijke cellen te verwijderen”, 
zo schrijft n-tv.de. De onderzoekers 
plannen nu “een eerste onderzoek met 

hiv-patiënten”; maar voordat het zo ver 
is, “zijn er nog enkele horden te ne-
men”. Het onderzoek is weliswaar toe-
gestaan, maar de financiële middelen– 
“rond de 15 miljoen euro” – ontbreken 
nog. mnr

de Amerikaanse president Barack Oba-
ma wil in het laatste jaar van zijn 

ambtstermijn de vredesplannen voor het 
Midden-Oostennieuw leven inblazen, zo 
meldt The Wall Street Journal. Het is de 
bedoeling om concreet naar de tweestaten-
oplossing toe te werken. Er zijn meerdere 
mogelijke scenario’s; een ervan is van Israël 
te eisen dat het Oost-Jeruzalem erkent als 
hoofdstad van een Palestijnse staat.     mnr

staat de verdeling van jeruzalem gepland?
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Eruit gElicht

Is benut westerse 
geloofscrisis

In een interview met Spiegel Onli-
ne meent  de Amerikaanse antro-

poloog Scott Atran dat het Westen 
IS niet alleen in militair opzicht kan 
overwinnen. “Wat kennelijk niemand 
begrijpt”, benadrukt hij, is dat IS 
“voor veel jonge mensen uit Europa 
een zeer aantrekkelijke optie is om 
bepaalde dromen te verwerkelijken”. 
Het is de ‘heilsbelofte’ van IS die de 
aanhangers “lokt”. “Men zet een 
belofte tegenover onze lethargie”, 
namelijk een nieuwe wereldorde on-
der het vaandel van de profeet, waar 
iedereen een helder gedefinieerde 
rol speelt. Volgens Atran moeten we 
“toegeven dat onze cultuur zich in 
een crisis bevindt”. Er mist iets. “Ons 
idee dat de mensen al verzadigd zijn 
als ze in grote winkelcentra inkopen 
kunnen doen en in een restaurantje 
kunnen zitten of een zekere 38-urige 
werkweek hebben, is een dwaalleer 
geworden. Veel mensen willen ook 
graag voor iets strijden.” mnr

honderden vluchtelingen laten zich dopen

de “kerkbanken raken weer vol”, zo 
berichten Duitstalige media. Volgens 

berichten van de Tagesschau in februari 
willen “alleen al dit jaar 600 vluchtelin-
gen” in Hamburg zich laten dopen, zo 

schrijft Johannes Weil voor livenet.ch. 
“Veel bekeerlingen geven aan dat ze te-
leurgesteld zijn in de islam, zegt Albert 
Babajan, de voorganger van een Iraanse 
gemeente in Hamburg.” mnr

syfilis komt terug

e igenlijk leek syfilis ingedamd 
en zo’n beetje uitgestorven, 

maar nu komt hij in de westerse 
wereld terug. De reden is de af-
wezige seksuele moraal, of zoals 
Spiegel Online schrijft, de “terug-
loop van de veilige seks”. Pikant 
detail: “De homoscene wordt het 
hardst getroffen”. Zo ontstond 
“vermoedelijk het grootste deel 
van de infecties (84%) toen man-
nen seks met mannen hadden”, 
zo staat er onder andere met een 
verwijzing naar een onderzoek in 
Berlijn. mnr 

Israëlische mannen leven langer 

u it de jongste statistieken van de 
OESO blijkt dat de mannen in Israël 

het langst leven. De levensverwachting 
is in Israël toch al erg hoog. Gisela Dachs 
schrijft op Zeit Online dat je over de re-
denen ervan slechts kunt speculeren. 
“Deskundigen wijzen op een samenspel 
van veelomvattende gezondheidsvoorzie-
ningen, moderne preventieve geneeskun-
de, de genetische mix, een evenwichtig 
Mediterraan dieet”, en – zo benadrukt de 
socioloog Gad Yair van de Hebreeuwse 
universiteit te Jeruzalem: “sociaal kapi-

taal”. Volgens Yair is “directe intimiteit” 
typisch voor de Israëlische maatschappij. 
Mensen raken snel met elkaar in gesprek, 
de sociale bindingen in de maatschappij 
zijn sterk – “wat tot meer communicatie 
in het dagelijks leven en tot minder de-
pressiviteit leidt. Statistisch kan Israël in 
elk geval bogen op het laagste zelfmoord-
cijfer van de westerse landen: slechts zes 
van de 100.000 Israëli’s doden zichzelf. 
Dat is minder dan de helft van het cijfer 
in landen als Zweden, Frankrijk en Duits-
land”.  mnr 
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spiegel Online bericht over een “ar-
tikel voor het gerenommeerde we-

tenschappelijk blad PLOS One”, waarin 
“Chinese onderzoekers over de bijzonde-
re biomechanica van de hand in het dage-
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In perspectIef

de vertelling van Peter Pan is helaas een 
treffend voorbeeld van onze tijd. een 
oproep. 

P eter Pan is het klassieke verhaal 
van een jongen die niet volwas-
sen wil worden. Hij moet altijd 

lol maken – hij mag zich vooral niet ver-
velen. En als dit toch een keer dreigt te 
gebeuren, komt er snel een verandering 
van het toneel en krijgen we een kort 
uitstapje naar het heelal. Het model 
‘Peter Pan’ lijkt tegenwoordig ook de 
trend van onze maatschappij te zijn. 
Men wil niet meer volwassen worden. 
Misschien kent u ook mr. Bean wel, die 
onhandige Engelsman die van het ene 
ongeluk in het andere struikelt. Ook hij 
heeft zijn kindheid nog steeds niet af-
gelegd – zelfs zijn teddybeer begeleidt 
hem in al zijn avonturen. Weer anderen 
lijken op de gemummificeerde Michael 
Jackson. Die deed er alles aan om maar 
niet volwassen te moeten worden. Maar 
waar komt dit krampachtige aan de eeu-
wige jeugd willen vasthouden vandaan? 
Dit niet volwassen willen worden? 

In Zuid-Amerika, waar we enkele jaren 
hebben gewoond, observeerden we het 
volgende: de jonge generatie moest al 
heel vroeg, van klein af aan, verantwoor-
delijkheid nemen. Je had bijvoorbeeld 
een gezin waarvan de talrijke kinderen 
van een betere schoolopleiding moesten 
afzien om zo de oudste een betere oplei-
ding mogelijk te maken. Het hele gezin 
moest meehelpen om de financiële kant 
van de zaak zeker te stellen. In een ander 
land (waar christenen het niet gemakke-
lijk hebben) moet de jonge generatie een 
duidelijke keus maken: wil ik christen 
zijn (met alle consequenties van dien) of 
laat het voor wat het is? Ook zij moeten al 
heel vroeg verantwoordelijkheid nemen. 
Wij op onze breedtegraad daarentegen 
lijken meer op Peter Pan, de jongen die 
niet volwassen wil worden. En waar-
om zouden we ook? We hebben alles, 
kennen geen nood en lijden niet onder 
vervolging. En we hoeven ook niet naar 
een concreet doel toe te werken. Zelfs de 
student kan zijn semester nog een keer 
doen, kan een ‘eeuwige student’ worden. 
Men wordt niet volwassen! Maar wat be-
tekent ‘volwassen worden’ eigenlijk? Ik 

geloof vooral één ding: verantwoordelijk-
heid nemen. Verantwoordelijkheid voor 
jezelf, je gezin, je zaak, je omgeving, de 
maatschappij.

Helaas is de hier beschreven ontwik-
keling ook onder christenen vast te stel-
len. Hoeveel van ons lijken niet op Peter 
Pan op diens reis naar Nooitgedachtland. 
Het doel van hun leven is plezier, actie 
en nog eens fun! Als het deze mensen 
dan eens een keer tegenzit, doen ze net 
als Peter Pan: ze gaan snel iets anders 
doen en duiken in een andere wereld 
onder. De wereld van het vergeten, van 
de muziek, de film en internet. De wereld 
van de fictie, de schijn, een droomwe-
reld à la Hollywood, want ze willen geen 
verantwoordelijkheid nemen. Ze willen 
niet volwassen worden. Ze willen niet 
het leven het hoofd bieden. Maar daar 
worden wij christenen juist wel toe op-
geroepen! De Bijbel zegt dat ieder van 
ons verantwoordelijkheid draagt. En wel 
in velerlei opzicht: voor wat betreft ons 
lichaam (Rom. 12:1), onze tijd (Ef. 5:16), 
ons spreken (Mat. 12:36), ons denken 
(2 Kor. 10:5), ons gezin (Ef. 6:1-4), ons 
land en de regering (Rom. 13:1-7), Gods 

leven 

Peter Pan en onze tijd
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zendingsopdracht (Mat. 28:19) en Zijn 
Gemeente (Hand. 20:28; Heb. 10:25). 
God heeft daarmee een helder vastgelegd 
doel voor ogen. In Galaten 4:19 staat 
erover: “…totdat Christus gestalte in u 
[gemeente, gezin enz.] krijgt!”

Wat wordt er van deze verantwoorde-
lijkheid die God ons heeft opgelegd, toch 
weinig waargemaakt! Ik geloof dat een 
van de mogelijke oorzaken is dat onze 
maatschappij en dus ook wij (ook wij 
christenen) verantwoordelijkheid gede-
legeerd heeft. We kennen allemaal wel 
de smoes (en dat is gedelegeerde verant-
woordelijkheid): “Daar kan ik toch niets 
aan doen! Ik ben nu eenmaal zo.“ De 
opvoeding, het ouderlijk huis, je sociale 
netwerk, je jeugdige leeftijd – daar ligt 
het allemaal aan. Maar niet aan mij! Zulk 
gedrag is niets anders dan gedelegeerde 
verantwoordelijkheid. Met andere woor-
den, men wil niet volwassen worden! De 
Bijbel laat ons in Romeinen 14:12 dan 
toch wel een heel andere weg zien: “Zo 
zal dan nu ieder van ons voor zichzelf 
rekenschap geven aan God”. Voor God 
is ieder van ons persoonlijk verantwoor-
delijk. In Lukas 2:42 wordt verteld dat 
Jezus op 12-jarige leeftijd werd meege-
nomen om in Jeruzalem het Pascha te 
vieren. Dit gebeurtenis leert ons dat 
Jozef en Maria (zoals binnen het ortho-
doxe jodendom gebruikelijk is) Jezus van 
kindsbeen af hebben geleerd om Zijn 
verantwoordelijkheid ten opzichte van 
de wet te nemen. Binnen het orthodoxe 
jodendom viert een jongen met 13 jaar 
zijn Bar Mitswa. Daarmee legt hij zijn 
kindheid af en betreedt hij de leeftijd 
van de volwassenheid. Daarmee is hij 
volledig verantwoordelijk ten opzichte 
van de wet: hij is volwassen. Voor ons 
mag het een hint zijn om onze kinderen, 
de jeugd van onze gemeente en alle ons 
toevertrouwde personen er van jongs af 
aan aan te laten wennen om verantwoor-
delijkheid te nemen en op verantwoorde 
wijze te leven. Voor God, voor hun eigen 
leven, voor het gezin, de gemeente en 
ook de maatschappij. Want ons leven 
behoort iets ter verheerlijking van God 
te worden en te zijn. Moge de Heer ons 
daarbij veel genade schenken!

 SAMUEL RINDLISBACHER

hoe Is dat Bedoeld?

ezechiël 40-48
zal er in het vrederijk een echte tempel 
zijn?

s oms vinden we het antwoord 
door logische conclusies te trek-
ken. In Zacharia 14:4 lezen we 

over de komst van de grote hemelse 
Koning: “Op die dag zullen Zijn voeten 
staan op de olijfberg, die voor Jeruzalem 
ligt, ten oosten ervan. Dan zal de Olijf-
berg in tweeën gespleten worden.” In 
vers 8 staat dan aansluitend: “Op die 
dag zal het geschieden dat er levend 
water vanuit Jeruzalem zal stromen, 
de ene helft ervan naar de zee in het 
oosten en de andere helft ervan naar 
de zee in het westen: ‘s zomers en ‘s 
winters zal het plaatsvinden.” 

Bij de wederkomst van Jezus naar 
deze aarde zullen er grote veranderin-
gen plaatsvinden, ook wat het aardop-
pervlak betreft. In de geciteerde ver-
zen wordt ons geopenbaard dat er in 
Jeruzalem een grote bron van levend 
water zal openbreken en dat een deel 
van het water naar de Middellandse Zee 
en een ander deel naar de Dode Zee 
zal stromen. De profeet Ezechiël, die 
eveneens veel details over de eindtijd 
noemt, toont ons waar deze bron pre-
cies zal liggen: “Daarna bracht hij mij 
terug naar de ingang van het huis. En 
zie, er stroomde water uit, van onder 
de drempel van het huis naar het oos-
ten, want de voorkant van het huis lag 
naar het oosten. Het water stroomde 
naar beneden van onder de rechterzijde 
van het huis, ten zuiden van het altaar” 
(Ez. 47:1).

Waar komt het water vandaan? Het 
komt van onder de tempel. En een deel 
van dit water stroomt naar de Dode Zee: 
“Hij zei tegen mij: Dit water stroomt 
weg naar het oostelijke gebied en 
stroomt in de vlakte naar beneden en 

komt in de zee. In de zee uitgestort, 
wordt het water gezond. Het zal ge-
beuren dat alle levende wezens die er 
wemelen, overal waar een van beide 
beken naartoe komt, zullen leven. Daar 
zal zeer veel vis zijn, omdat dit water 
daarheen komt, en alles waarheen deze 
beek komt, zal gezond worden en le-
ven. Verder zal het gebeuren dat er 
vissers langs zullen staan vanaf Engedi 
tot En-Eglaim. Er zullen droogplaatsen 
voor sleepnetten zijn. Hun vis zal van 

elke soort zijn, zeer talrijk, zoals de vis 
in de Grote Zee” (Ez. 47:8-11). 

Er waren en er zijn geen vissers in 
Engedi, want het water van de Dode 
Zee bezit een dermate hoge concen-
tratie aan zout en mineralen dat wa-
terplanten en vissen er niet kunnen 
overleven. De Bijbel vertelt dat het 
water van de Dode Zee door het water 
uit Jeruzalem zo verandert dat er zelfs 
bij Engedi veel vissen zullen leven. De 
Dode Zee is een realiteit en het levens-
vijandige water ervan eveneens. Dus 
is de berg van de Here met de tempel 
evenzeer werkelijkheid, want daarvan-
daan zal het water komen dat de Dode 
Zee weer leven zal geven.

 REINHOLD FEDEROLF

de Bijbel vertelt dat het water van de dode 
Zee door het er in stromende water uit 
Jeruzalem zo veranderd wordt dat er vissen 
zullen leven.
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lol maken – hij mag zich vooral niet ver-
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‘Peter Pan’ lijkt tegenwoordig ook de 
trend van onze maatschappij te zijn. 
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Misschien kent u ook mr. Bean wel, die 
onhandige Engelsman die van het ene 
ongeluk in het andere struikelt. Ook hij 
heeft zijn kindheid nog steeds niet af-
gelegd – zelfs zijn teddybeer begeleidt 
hem in al zijn avonturen. Weer anderen 
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Jackson. Die deed er alles aan om maar 
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waar komt dit krampachtige aan de eeu-
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In Zuid-Amerika, waar we enkele jaren 
hebben gewoond, observeerden we het 
volgende: de jonge generatie moest al 
heel vroeg, van klein af aan, verantwoor-
delijkheid nemen. Je had bijvoorbeeld 
een gezin waarvan de talrijke kinderen 
van een betere schoolopleiding moesten 
afzien om zo de oudste een betere oplei-
ding mogelijk te maken. Het hele gezin 
moest meehelpen om de financiële kant 
van de zaak zeker te stellen. In een ander 
land (waar christenen het niet gemakke-
lijk hebben) moet de jonge generatie een 
duidelijke keus maken: wil ik christen 
zijn (met alle consequenties van dien) of 
laat het voor wat het is? Ook zij moeten al 
heel vroeg verantwoordelijkheid nemen. 
Wij op onze breedtegraad daarentegen 
lijken meer op Peter Pan, de jongen die 
niet volwassen wil worden. En waar-
om zouden we ook? We hebben alles, 
kennen geen nood en lijden niet onder 
vervolging. En we hoeven ook niet naar 
een concreet doel toe te werken. Zelfs de 
student kan zijn semester nog een keer 
doen, kan een ‘eeuwige student’ worden. 
Men wordt niet volwassen! Maar wat be-
tekent ‘volwassen worden’ eigenlijk? Ik 

geloof vooral één ding: verantwoordelijk-
heid nemen. Verantwoordelijkheid voor 
jezelf, je gezin, je zaak, je omgeving, de 
maatschappij.

Helaas is de hier beschreven ontwik-
keling ook onder christenen vast te stel-
len. Hoeveel van ons lijken niet op Peter 
Pan op diens reis naar Nooitgedachtland. 
Het doel van hun leven is plezier, actie 
en nog eens fun! Als het deze mensen 
dan eens een keer tegenzit, doen ze net 
als Peter Pan: ze gaan snel iets anders 
doen en duiken in een andere wereld 
onder. De wereld van het vergeten, van 
de muziek, de film en internet. De wereld 
van de fictie, de schijn, een droomwe-
reld à la Hollywood, want ze willen geen 
verantwoordelijkheid nemen. Ze willen 
niet volwassen worden. Ze willen niet 
het leven het hoofd bieden. Maar daar 
worden wij christenen juist wel toe op-
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leven 
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zendingsopdracht (Mat. 28:19) en Zijn 
Gemeente (Hand. 20:28; Heb. 10:25). 
God heeft daarmee een helder vastgelegd 
doel voor ogen. In Galaten 4:19 staat 
erover: “…totdat Christus gestalte in u 
[gemeente, gezin enz.] krijgt!”

Wat wordt er van deze verantwoorde-
lijkheid die God ons heeft opgelegd, toch 
weinig waargemaakt! Ik geloof dat een 
van de mogelijke oorzaken is dat onze 
maatschappij en dus ook wij (ook wij 
christenen) verantwoordelijkheid gede-
legeerd heeft. We kennen allemaal wel 
de smoes (en dat is gedelegeerde verant-
woordelijkheid): “Daar kan ik toch niets 
aan doen! Ik ben nu eenmaal zo.“ De 
opvoeding, het ouderlijk huis, je sociale 
netwerk, je jeugdige leeftijd – daar ligt 
het allemaal aan. Maar niet aan mij! Zulk 
gedrag is niets anders dan gedelegeerde 
verantwoordelijkheid. Met andere woor-
den, men wil niet volwassen worden! De 
Bijbel laat ons in Romeinen 14:12 dan 
toch wel een heel andere weg zien: “Zo 
zal dan nu ieder van ons voor zichzelf 
rekenschap geven aan God”. Voor God 
is ieder van ons persoonlijk verantwoor-
delijk. In Lukas 2:42 wordt verteld dat 
Jezus op 12-jarige leeftijd werd meege-
nomen om in Jeruzalem het Pascha te 
vieren. Dit gebeurtenis leert ons dat 
Jozef en Maria (zoals binnen het ortho-
doxe jodendom gebruikelijk is) Jezus van 
kindsbeen af hebben geleerd om Zijn 
verantwoordelijkheid ten opzichte van 
de wet te nemen. Binnen het orthodoxe 
jodendom viert een jongen met 13 jaar 
zijn Bar Mitswa. Daarmee legt hij zijn 
kindheid af en betreedt hij de leeftijd 
van de volwassenheid. Daarmee is hij 
volledig verantwoordelijk ten opzichte 
van de wet: hij is volwassen. Voor ons 
mag het een hint zijn om onze kinderen, 
de jeugd van onze gemeente en alle ons 
toevertrouwde personen er van jongs af 
aan aan te laten wennen om verantwoor-
delijkheid te nemen en op verantwoorde 
wijze te leven. Voor God, voor hun eigen 
leven, voor het gezin, de gemeente en 
ook de maatschappij. Want ons leven 
behoort iets ter verheerlijking van God 
te worden en te zijn. Moge de Heer ons 
daarbij veel genade schenken!

 SAMUEL RINDLISBACHER

hoe Is dat Bedoeld?

ezechiël 40-48
zal er in het vrederijk een echte tempel 
zijn?

s oms vinden we het antwoord 
door logische conclusies te trek-
ken. In Zacharia 14:4 lezen we 

over de komst van de grote hemelse 
Koning: “Op die dag zullen Zijn voeten 
staan op de olijfberg, die voor Jeruzalem 
ligt, ten oosten ervan. Dan zal de Olijf-
berg in tweeën gespleten worden.” In 
vers 8 staat dan aansluitend: “Op die 
dag zal het geschieden dat er levend 
water vanuit Jeruzalem zal stromen, 
de ene helft ervan naar de zee in het 
oosten en de andere helft ervan naar 
de zee in het westen: ‘s zomers en ‘s 
winters zal het plaatsvinden.” 

Bij de wederkomst van Jezus naar 
deze aarde zullen er grote veranderin-
gen plaatsvinden, ook wat het aardop-
pervlak betreft. In de geciteerde ver-
zen wordt ons geopenbaard dat er in 
Jeruzalem een grote bron van levend 
water zal openbreken en dat een deel 
van het water naar de Middellandse Zee 
en een ander deel naar de Dode Zee 
zal stromen. De profeet Ezechiël, die 
eveneens veel details over de eindtijd 
noemt, toont ons waar deze bron pre-
cies zal liggen: “Daarna bracht hij mij 
terug naar de ingang van het huis. En 
zie, er stroomde water uit, van onder 
de drempel van het huis naar het oos-
ten, want de voorkant van het huis lag 
naar het oosten. Het water stroomde 
naar beneden van onder de rechterzijde 
van het huis, ten zuiden van het altaar” 
(Ez. 47:1).

Waar komt het water vandaan? Het 
komt van onder de tempel. En een deel 
van dit water stroomt naar de Dode Zee: 
“Hij zei tegen mij: Dit water stroomt 
weg naar het oostelijke gebied en 
stroomt in de vlakte naar beneden en 

komt in de zee. In de zee uitgestort, 
wordt het water gezond. Het zal ge-
beuren dat alle levende wezens die er 
wemelen, overal waar een van beide 
beken naartoe komt, zullen leven. Daar 
zal zeer veel vis zijn, omdat dit water 
daarheen komt, en alles waarheen deze 
beek komt, zal gezond worden en le-
ven. Verder zal het gebeuren dat er 
vissers langs zullen staan vanaf Engedi 
tot En-Eglaim. Er zullen droogplaatsen 
voor sleepnetten zijn. Hun vis zal van 

elke soort zijn, zeer talrijk, zoals de vis 
in de Grote Zee” (Ez. 47:8-11). 

Er waren en er zijn geen vissers in 
Engedi, want het water van de Dode 
Zee bezit een dermate hoge concen-
tratie aan zout en mineralen dat wa-
terplanten en vissen er niet kunnen 
overleven. De Bijbel vertelt dat het 
water van de Dode Zee door het water 
uit Jeruzalem zo verandert dat er zelfs 
bij Engedi veel vissen zullen leven. De 
Dode Zee is een realiteit en het levens-
vijandige water ervan eveneens. Dus 
is de berg van de Here met de tempel 
evenzeer werkelijkheid, want daarvan-
daan zal het water komen dat de Dode 
Zee weer leven zal geven.

 REINHOLD FEDEROLF

de Bijbel vertelt dat het water van de dode 
Zee door het er in stromende water uit 
Jeruzalem zo veranderd wordt dat er vissen 
zullen leven.
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In perspectIef

Israëls koning david heeft zeven vijanden 
overwonnen. dit is een beeld voor de 
triomf van jezus Christus bij zijn weder-
komst, als hij terugkeert om de volken te 
richten en zijn heerschappij te vestigen. 
een uiteenzetting.

I n 2 Samuël 7:8-13 belooft de Here 
God: “Nu dan, dit moet u tegen Mijn 
dienaar zeggen, tegen David: Zo zegt 

de HERE van de legermachten: Ik heb 
u van de schaapskooi vandaan gehaald, 
van achter het kleinvee, om een leider 
over Mijn volk te zijn, over Israël. Ik was 
met u overal waar u heen ging, en heb 
al uw vijanden voor uw ogen uitgeroeid. 
Ik heb een grote naam voor u gemaakt, 
zoals de naam van de groten die op aarde 
zijn. Ik heb aan Mijn volk, aan Israël, een 
plaats toegewezen en het geplant, zodat 
het in zijn eigen gebied woont en niet 
meer heen en weer gedreven wordt. En 
onrechtvaardige mensen zullen het niet 
meer verdrukken zoals vroeger, en sinds 
de dag waarop Ik richters aangesteld heb 
over Mijn volk Israël. Maar Ik heb u rust 
gegeven van al uw vijanden. Ook maakt 
de HERE u bekend dat de HERE voor u 
een huis zal maken. Wanneer uw dagen 
voorbij zijn en u met uw vaderen ontsla-
pen bent, zal Ik uw nakomeling na u, die 
uit uw lichaam voortkomt, doen opstaan 
en Ik zal zijn koningschap bevestigen. Die 
zal voor Mijn naam een huis bouwen, 

en Ik zal de troon van zijn koningschap 
voor eeuwig bevestigen.” Hier bevestigt 
de Heer dat Hijzelf David heeft geroepen 
om koning over Zijn volk te zijn, en dat 
Hij het ook was die zijn heerschappij le-
gitimiteit verschafte en bevestigde.

In 2 Samuël 8 worden de succesvolle 
veldtochten van David beschreven. Hij 
overwon zeven volken: de Filistijnen, de 
Moabieten, de Aramese koning Hadade-
zer van Zoba, de Arameeërs van Damas-
cus, de Ammonieten, de Amalekieten en 
de Edomieten. We lezen ook dat koning 
Toi van Hamath zijn zoon Joram koning 
David tegemoet zond om hem te felicite-
ren en rijk met geschenken te overladen 
(vs. 9-10). Verder schildert het hoofdstuk 
ons hoe David zijn vijanden onderwierp 
en wat dit voor de betrokkenen bete-
kende, bijvoorbeeld voor de Filistijnen: 
“Daarna gebeurde het dat David de Filis-
tijnen versloeg en hen onderwierp; David 
nam Meteg-Amma uit de macht van de 
Filistijnen” (2 Sam. 8:1). God hielp hem 
overal waar hij heen trok en “zo regeerde 
David over heel Israël, en David deed 
recht en gerechtigheid aan heel zijn volk” 
(2 Sam. 8:15). Daarnaast beloofde God 
koning David: “Uw huis en uw koning-
schap zullen voor uw ogen voor eeuwig 
vaststaan, uw troon zal voor eeuwig zeker 
zijn” (2 Sam. 7:16). 

In de triomfantelijke overwinningen 
van David over zijn zeven vijanden kun-
nen we een profetisch schaduwbeeld zien 

van de overwinning, de triomf van Jezus 
Christus en Zijn toekomstige Koninkrijk. 
De Heer zal bij Zijn terugkeer op zeven 
verschillende plaatsen verschijnen en er 
Zijn vijanden verslaan: 

in Armageddon: Openbaring 16:16vv 
en Openbaring 19:11vv

in Jeruzalem: Zacharia 12
op de Olijfberg: Zacharia 14
in Edom Bozra: Jesaja 63:1vv 
in Teman, Paran: Habakuk 3:3 (Deut. 

33:2)
in Egypte: Jesaja 19:1vv
op de bergen van Israël tegen Gog uit 

Magog en zijn bondgenoten: Ezechiël 38 
en 39.

Het zal onvermijdelijk zijn: de over-
winning is voor de Heer! Want dan zal 
God alle vijanden voor Zijn Zoon leggen 
als een voetenbank voor Zijn voeten, Je-
zus zal als Rechter en Koning met een 
ijzeren scepter over hen heersen en Zijn 
volk recht en gerechtigheid verschaffen. 
De volken zullen naar Hem toe gaan, 
Hem eer bewijzen en Zijn naam hoog 
verheffen (Op. 19:11,15). Dan is de tijd 
gekomen waarover geschreven staat: 
“Vele volken zullen gaan en zeggen: 
Kom, laten wij opgaan naar de berg van 
de HERE, naar het huis van de God van 
Jakob; dan zal Hij ons onderwijzen aan-
gaande Zijn wegen, en zullen wij Zijn 
paden bewandelen! Want uit Sion zal de 
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dank de volgende giften:

algemeen 9.653,18-
Literatuur 613,79-
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in de maand maart 2016 maakten wij de 
volgende kosten:

afdracht bestemmingsgiften 4.605,20
periodieken Mr en nUi 5.555,38
organisatiekosten 8.135,87
inkoop literatuur 1.349,71
verkoop literatuur 1.619,95-

Totaal 18.026,21

batig saldo 2.687,12-

wet uitgaan, en het woord van de HERE 
uit Jeruzalem” (Jes. 2:3). Dan zal de ju-
belroep weerklinken: “De HERE regeert; 
laten de volken sidderen. Hij troont tus-
sen de cherubs; laat de aarde beven. De 
HERE is groot in Sion, Hij is verheven 
boven alle volken. Laten zij Uw grote en 
ontzagwekkende naam loven. Heilig is 
Hij. Loof de macht van de Koning, die 
het recht liefheeft! U hebt een billijk 
bestuur gevestigd, U hebt recht en ge-
rechtigheid gedaan in Jakob. Roem de 
HERE, onze God; buig u neer voor de 
voetbank van Zijn voeten. Heilig is Hij“ 
(Ps. 99:1-5). 

De heerschappij van Jezus Christus in 
het duizendjarig rijk zal ook tot gevolg 
hebben dat de schepping tot rust komt: 

“Een wolf en een lammetje zullen geza-
menlijk weiden, een leeuw zal stro eten 
als een rund, een slang – zijn voedsel 
zal stof zijn. Zij zullen geen kwaad doen 
en geen verderf aanrichten op heel Mijn 
heilige berg, zegt de HERE” (Jes. 65:25). 
Dan zal de Heer in recht en gerechtigheid 
over Zijn volk regeren. Onder de konink-
lijke heerschappij van Jezus, de Messias 
van Israël, zal de beloofde en zo vurig 
verlangde vrede op aarde komen.   
  NORBERT LIETH

Uittreksel uit Sporen in het leven van David, 
pag. 147-149. als u meer over de verbluffende 
profetische verwijzingen in het leven van koning 
david wilt lezen, kunt u het boek onder bestelnr. 
197167 bij onze uitgeverij in doorn bestellen.

IntervIew

erich schäfer
zendeling van zendingswerk Midder-
nachtsroep in Buenos aires (argentinië).

welk Bijbelboek lees je het liefst dan wel 
heb je het meest gelezen?
In mijn Bijbel zijn Efeze en Kolossenzen 
het meest versleten. Op deze twee boe-
ken kom ik altijd weer terug. Ze staan vol 
praktische toepassingen. Deze gedeelten 
zijn bij mij bijna kapot gelezen omdat het 
gewoon heerlijk is zoals Paulus het eens 
en nu in het christendom uiteenzet en het 
praktische erbij doorgeeft. Deze brieven 
kun je goed toepassen, ook in een gesprek 
als je op pad bent, als je met oudsten van 
de gemeente spreekt enzovoort. 

welk boek heeft je, afgezien van de Bij-
bel, het meest gevormd in je geloofsle-
ven?
Over boeken kan ik niet zo veel zeggen, 
omdat ik geen boekenwurm ben. De 
Bijbel was en is het boek dat me steeds 
weer raakt en me telkens weer impo-
neert, evenals sommige commentaren 
erop. Maar ik kan nu geen speciaal boek 
noemen dat me gevormd heeft. 

 
 
 
 
wat betekent de verwachting van de spoe-
dige wederkomst voor je in het dagelijks 
leven?
Als je verwacht dat je op elk moment weg 
en bij de Heer kunt zijn, drukt dat eigen-
lijk een stempel op de hele dag. Aan de 
ene kant is het prachtig, heerlijk. Aan de 
andere kant laat het de noodzaak zien dat 
er nog een hoop te doen valt. Dit kun je 
nog doen, anderen kunnen nog bereikt 
worden, enzovoort. Als je er niet meer 
bent, worden de traktaten vertrapt, dan 
gaat het niet meer. Het is dus van belang 
om de tijd uit te kopen. In onze gemeente 
is het ook zo dat de verwachting van de 
spoedige wederkomst, dat de Heer elk 
moment kan komen, ons wakker houdt. 
En dat drukt een stempel op onze ge-
bedsgemeenschap, onze bidstonden en 
ook de diensten; de voorganger is erdoor 
gegrepen en benadrukt: “Ja, daar moeten 
we echt op wachten. De Heer kan ieder 
moment komen.”
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overwonnen. dit is een beeld voor de 
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komst, als hij terugkeert om de volken te 
richten en zijn heerschappij te vestigen. 
een uiteenzetting.

I n 2 Samuël 7:8-13 belooft de Here 
God: “Nu dan, dit moet u tegen Mijn 
dienaar zeggen, tegen David: Zo zegt 

de HERE van de legermachten: Ik heb 
u van de schaapskooi vandaan gehaald, 
van achter het kleinvee, om een leider 
over Mijn volk te zijn, over Israël. Ik was 
met u overal waar u heen ging, en heb 
al uw vijanden voor uw ogen uitgeroeid. 
Ik heb een grote naam voor u gemaakt, 
zoals de naam van de groten die op aarde 
zijn. Ik heb aan Mijn volk, aan Israël, een 
plaats toegewezen en het geplant, zodat 
het in zijn eigen gebied woont en niet 
meer heen en weer gedreven wordt. En 
onrechtvaardige mensen zullen het niet 
meer verdrukken zoals vroeger, en sinds 
de dag waarop Ik richters aangesteld heb 
over Mijn volk Israël. Maar Ik heb u rust 
gegeven van al uw vijanden. Ook maakt 
de HERE u bekend dat de HERE voor u 
een huis zal maken. Wanneer uw dagen 
voorbij zijn en u met uw vaderen ontsla-
pen bent, zal Ik uw nakomeling na u, die 
uit uw lichaam voortkomt, doen opstaan 
en Ik zal zijn koningschap bevestigen. Die 
zal voor Mijn naam een huis bouwen, 

en Ik zal de troon van zijn koningschap 
voor eeuwig bevestigen.” Hier bevestigt 
de Heer dat Hijzelf David heeft geroepen 
om koning over Zijn volk te zijn, en dat 
Hij het ook was die zijn heerschappij le-
gitimiteit verschafte en bevestigde.

In 2 Samuël 8 worden de succesvolle 
veldtochten van David beschreven. Hij 
overwon zeven volken: de Filistijnen, de 
Moabieten, de Aramese koning Hadade-
zer van Zoba, de Arameeërs van Damas-
cus, de Ammonieten, de Amalekieten en 
de Edomieten. We lezen ook dat koning 
Toi van Hamath zijn zoon Joram koning 
David tegemoet zond om hem te felicite-
ren en rijk met geschenken te overladen 
(vs. 9-10). Verder schildert het hoofdstuk 
ons hoe David zijn vijanden onderwierp 
en wat dit voor de betrokkenen bete-
kende, bijvoorbeeld voor de Filistijnen: 
“Daarna gebeurde het dat David de Filis-
tijnen versloeg en hen onderwierp; David 
nam Meteg-Amma uit de macht van de 
Filistijnen” (2 Sam. 8:1). God hielp hem 
overal waar hij heen trok en “zo regeerde 
David over heel Israël, en David deed 
recht en gerechtigheid aan heel zijn volk” 
(2 Sam. 8:15). Daarnaast beloofde God 
koning David: “Uw huis en uw koning-
schap zullen voor uw ogen voor eeuwig 
vaststaan, uw troon zal voor eeuwig zeker 
zijn” (2 Sam. 7:16). 

In de triomfantelijke overwinningen 
van David over zijn zeven vijanden kun-
nen we een profetisch schaduwbeeld zien 

van de overwinning, de triomf van Jezus 
Christus en Zijn toekomstige Koninkrijk. 
De Heer zal bij Zijn terugkeer op zeven 
verschillende plaatsen verschijnen en er 
Zijn vijanden verslaan: 

in Armageddon: Openbaring 16:16vv 
en Openbaring 19:11vv

in Jeruzalem: Zacharia 12
op de Olijfberg: Zacharia 14
in Edom Bozra: Jesaja 63:1vv 
in Teman, Paran: Habakuk 3:3 (Deut. 

33:2)
in Egypte: Jesaja 19:1vv
op de bergen van Israël tegen Gog uit 

Magog en zijn bondgenoten: Ezechiël 38 
en 39.

Het zal onvermijdelijk zijn: de over-
winning is voor de Heer! Want dan zal 
God alle vijanden voor Zijn Zoon leggen 
als een voetenbank voor Zijn voeten, Je-
zus zal als Rechter en Koning met een 
ijzeren scepter over hen heersen en Zijn 
volk recht en gerechtigheid verschaffen. 
De volken zullen naar Hem toe gaan, 
Hem eer bewijzen en Zijn naam hoog 
verheffen (Op. 19:11,15). Dan is de tijd 
gekomen waarover geschreven staat: 
“Vele volken zullen gaan en zeggen: 
Kom, laten wij opgaan naar de berg van 
de HERE, naar het huis van de God van 
Jakob; dan zal Hij ons onderwijzen aan-
gaande Zijn wegen, en zullen wij Zijn 
paden bewandelen! Want uit Sion zal de 
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wet uitgaan, en het woord van de HERE 
uit Jeruzalem” (Jes. 2:3). Dan zal de ju-
belroep weerklinken: “De HERE regeert; 
laten de volken sidderen. Hij troont tus-
sen de cherubs; laat de aarde beven. De 
HERE is groot in Sion, Hij is verheven 
boven alle volken. Laten zij Uw grote en 
ontzagwekkende naam loven. Heilig is 
Hij. Loof de macht van de Koning, die 
het recht liefheeft! U hebt een billijk 
bestuur gevestigd, U hebt recht en ge-
rechtigheid gedaan in Jakob. Roem de 
HERE, onze God; buig u neer voor de 
voetbank van Zijn voeten. Heilig is Hij“ 
(Ps. 99:1-5). 

De heerschappij van Jezus Christus in 
het duizendjarig rijk zal ook tot gevolg 
hebben dat de schepping tot rust komt: 

“Een wolf en een lammetje zullen geza-
menlijk weiden, een leeuw zal stro eten 
als een rund, een slang – zijn voedsel 
zal stof zijn. Zij zullen geen kwaad doen 
en geen verderf aanrichten op heel Mijn 
heilige berg, zegt de HERE” (Jes. 65:25). 
Dan zal de Heer in recht en gerechtigheid 
over Zijn volk regeren. Onder de konink-
lijke heerschappij van Jezus, de Messias 
van Israël, zal de beloofde en zo vurig 
verlangde vrede op aarde komen.   
  NORBERT LIETH

Uittreksel uit Sporen in het leven van David, 
pag. 147-149. als u meer over de verbluffende 
profetische verwijzingen in het leven van koning 
david wilt lezen, kunt u het boek onder bestelnr. 
197167 bij onze uitgeverij in doorn bestellen.

IntervIew

erich schäfer
zendeling van zendingswerk Midder-
nachtsroep in Buenos aires (argentinië).

welk Bijbelboek lees je het liefst dan wel 
heb je het meest gelezen?
In mijn Bijbel zijn Efeze en Kolossenzen 
het meest versleten. Op deze twee boe-
ken kom ik altijd weer terug. Ze staan vol 
praktische toepassingen. Deze gedeelten 
zijn bij mij bijna kapot gelezen omdat het 
gewoon heerlijk is zoals Paulus het eens 
en nu in het christendom uiteenzet en het 
praktische erbij doorgeeft. Deze brieven 
kun je goed toepassen, ook in een gesprek 
als je op pad bent, als je met oudsten van 
de gemeente spreekt enzovoort. 

welk boek heeft je, afgezien van de Bij-
bel, het meest gevormd in je geloofsle-
ven?
Over boeken kan ik niet zo veel zeggen, 
omdat ik geen boekenwurm ben. De 
Bijbel was en is het boek dat me steeds 
weer raakt en me telkens weer impo-
neert, evenals sommige commentaren 
erop. Maar ik kan nu geen speciaal boek 
noemen dat me gevormd heeft. 

 
 
 
 
wat betekent de verwachting van de spoe-
dige wederkomst voor je in het dagelijks 
leven?
Als je verwacht dat je op elk moment weg 
en bij de Heer kunt zijn, drukt dat eigen-
lijk een stempel op de hele dag. Aan de 
ene kant is het prachtig, heerlijk. Aan de 
andere kant laat het de noodzaak zien dat 
er nog een hoop te doen valt. Dit kun je 
nog doen, anderen kunnen nog bereikt 
worden, enzovoort. Als je er niet meer 
bent, worden de traktaten vertrapt, dan 
gaat het niet meer. Het is dus van belang 
om de tijd uit te kopen. In onze gemeente 
is het ook zo dat de verwachting van de 
spoedige wederkomst, dat de Heer elk 
moment kan komen, ons wakker houdt. 
En dat drukt een stempel op onze ge-
bedsgemeenschap, onze bidstonden en 
ook de diensten; de voorganger is erdoor 
gegrepen en benadrukt: “Ja, daar moeten 
we echt op wachten. De Heer kan ieder 
moment komen.”
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In perspectIef

inFoBoX

Filippenzen 1:9-10
en dit bid ik dat uw liefde nog 
steeds overvloediger wordt in ken-
nis en alle fijngevoeligheid, opdat u 
kunt onderscheiden wat wezenlijk 
is, opdat u oprecht bent en zonder 
aanstoot te geven tot de dag van 
Christus!

serIe 

liefde en kennis 
horen bij elkaar
een doorlopende uitleg van de Brief aan 
de filippenzen door verschillende pre-
dikers van zendingswerk Middernachts-
roep. deel 5 - filippenzen 1:9-10.

P aulus‘ hart is vol van een groot ver-
langen: hij wil dat de gemeente van 
God in Filippi als geheel groeit, en 

eveneens elke gelovige afzonderlijk. Het 
is zijn doel hen eens “zonder aanstoot” 
voor Jezus te kunnen stellen. Hij wil hen 
ooit graag zonder enige misstap, zonder 
een ergernis, onberispelijk en volkomen 
vrij van schuld aan Jezus overdragen. Dat 
is zijn hartsverlangen.

Paulus onthult ons hier zijn hart, en 
het is het hart van een herder. Paulus is 
een herder die voor de gemeenten strijdt 
en voor elke gelovige van de Gemeente 
worstelt. Hij lijdt innerlijk mee als een 
van de gemeenteleden een verkeerde 
weg gaat. Hij huilt met hen mee en is 

met hen blij over hun vreugde. Elke 
individuele gelovige is voor Paulus een 
hartenwens.

Is dat bij ons ook zo? Strijden we in 
de gemeente voor de afzonderlijke gelovi-
gen? En deze wens van Paulus betreft niet 
alleen de gemeente in Filippi, maar ook 
de gemeente in Korinthe en de gelovigen 
in Efeze en Thessaloniki. Als voorbeeld 
lezen we in de Brief aan Efeze: “…opdat 
Hij haar in heerlijkheid voor Zich zou 
plaatsen, een gemeente zonder smet of 
rimpel of iets dergelijks, maar dat zij hei-
lig en smetteloos zou zijn!” (Ef. 5:27). 
Deze wens drijft Paulus.

Het zojuist geschilderde verlangen zet 
Paulus tot bidden aan. Hij wil de gemeen-
te in Filippi rein en smetteloos voor God 
kunnen stellen. In vers 9 schrijft hij: “En 
dit bid ik…!” De inhoud van zijn gebed is: 
“…dat uw liefde nog steeds overvloediger 
wordt!” (1:9). Paulus bidt er specifiek voor 
dat de gemeente in Filippi zal groeien. 

Doen wij dat ook? Bidden we voor de 
noden die er zijn? Bidden we voor moei-
lijkheden, voor gezinnen die problemen 
hebben?

Paulus is overweldigd door de liefde 
van God. In zijn vroegere leven was de 
apostel een Farizeeër. Hij was zelfrecht-
vaardig en zijn belangrijkste taak was het 
zo stipt mogelijk naleven van de wet. 
Tegelijkertijd was het doel van een Fa-
rizeeër het bijeen vergaren van zo veel 
mogelijk geld. Maar de liefde van God 
had hem, de moordenaar, niet meer los-
gelaten. Deze liefde had hem, de vroe-
gere vervolger van christenen en hater 
van Jezus, overwonnen. Paulus wist dat 
het de liefde van God was die hem de 
schuld had vergeven. Die had van hem, 
de vroegere trotse en zelfrechtvaardige 
Farizeeër, een boodschapper van Jezus 
Christus gemaakt. Omdat hij deze liefde 
in zijn eigen leven had ervaren, bad Pau-
lus voor de gemeente in Filippi: “…dat 
uw liefde nog steeds overvloediger wordt 
in kennis” (1:9).

Paulus last de beide begrippen ‘lief-
de’ en ‘kennis’ onlosmakelijk aan elkaar 
als hij zegt: “…dat uw liefde nog steeds 
overvloediger wordt in kennis” (1:9). 
Kennis heeft met weten te maken. Pas 
als ik weet wat Jezus gedaan heeft, kan 
ik Hem ook liefhebben. Pas als ik weet 
wie Jezus is, kan ik Hem ook met de ware 
liefde aanbidden. Paulus kende Jezus en 
wist van Hem. Hij was zo geraakt door 
de Persoon van Jezus dat hij niet anders 
kon dan Hem aanbidden. 

Hoe ben jij door Jezus geraakt? Hoe 
heeft Jezus jou te pakken gekregen? Hoe 
heb jij Jezus leren kennen? Als ik god-
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delijke kennis ontvang en deze ook per-
soonlijk in mijn leven ervaar, dan leidt 
me dat onvermijdelijk tot het aanbidden 
van God. Hoe meer ik in mijn leven het 
heilsplan van God versta, des te meer 
verheug ik me en voel ik me getroost. 
Dan blijf ik me verbazen over de Persoon 
van God, het wonder van de verlossing, 
de genade van God en de heerlijkheid 
van Jezus Christus. Dan kan ik alleen nog 
maar neervallen en aanbidden en via deze 
aanbidding groeit mijn liefde en wordt zij 
overvloedig. Daarom zegt Paulus: “…dat 
uw liefde nog steeds overvloediger wordt 
in kennis” (1:9).

Hebben we te weinig lief omdat we 
Hem niet kennen, omdat we niet hebben 
begrepen wie God is? Hebben we zo wei-
nig lief omdat Jezus zo klein voor ons is 
en we de bijbelse verbanden misschien 
nog nooit hebben onderzocht?

Overvloedige liefde toont de Heer Je-
zus ons in de gebeurtenis die de evan-
gelist Lukas ons vertelt: “En zie, een 
vrouw in de stad die een zondares was, 
kwam te weten dat Hij in het huis van 
de Farizeeër aanlag, en zij bracht een 
albasten fles met zalf mee. En staande 
achter Zijn voeten, begon zij huilend 
Zijn voeten nat te maken met tranen, 
en zij droogde ze af met het haar van 
haar hoofd, en zij kuste Zijn voeten en 
zalfde ze met de zalf» (Luk. 7:37-38). 
Haar optreden is het resultaat van wat 
zij over de Persoon van Jezus weet en 
van wat de Heer Jezus in haar leven 
heeft gedaan. Dat leidt bij haar tot een 
overvloedige liefde. Bij haar medemen-
sen stuit zij met haar optreden echter op 
onbegrip. Jezus is anders en wettigt haar 
optreden door te zeggen: “Haar zonden, 
die veel waren, zijn haar vergeven, (en 
als resultaat) …want zij heeft veel lief-
gehad” (Luk. 7:47). 

Als ik Jezus leer kennen, wie Hij is, 
wat Hij voor me gedaan heeft en wat Hij 
voor me betekent, kan ik niets anders 
meer dan overvloeien van liefde. En 
dat is precies wat deze vrouw deed. De 
hele stad kende haar als een zondares, 
maar zij had begrepen wat Jezus voor 
haar betekende. In het licht van Jezus 
zag zij haar verlorenheid, haar onmacht 
en haar schuld in. Doordat Jezus haar op 

ooghoogte en vol liefde tegemoet komt 
en haar niet veracht of verwerpt, wordt 
haar hart klaargemaakt voor het werk van 
vergeving. Zij geneest naar geest en ziel 
en haar hart stroomt over van liefde voor 
Jezus Christus.

Is onze liefde voor Jezus Christus ook 
overvloedig? Dat is precies de wens van 
de apostel Paulus voor de gelovigen in 
Filippi: “…dat uw liefde nog steeds over-
vloediger wordt!”

In vers 9 schrijft Paulus: “En dit bid 
ik, dat uw liefde nog steeds overvloediger 
wordt in kennis en alle fijngevoeligheid!” 
Hoe passen liefde, kennis en fijngevoe-
ligheid bij elkaar? Sluiten ze elkaar niet 
over en weer uit?

Een korte verklaring van de begrip-
pen: het bijbelse begrip ‘liefde’ (agape) 
heeft niets met sentimentele gevoels-
stommiteit te maken, maar wordt ons in 
1 Korinthe 13:4-7 verklaard: “De liefde 
is geduldig, zij is vriendelijk, de liefde 
is niet jaloers, de liefde pronkt niet, zij 
doet niet gewichtig, zij handelt niet on-
gepast, zij zoekt niet haar eigen belang, 
zij wordt niet verbitterd, zij denkt geen 
kwaad, zij verblijdt zich niet over de on-
gerechtigheid, maar verheugt zich over 
de waarheid, zij bedekt alle dingen, zij 
gelooft alle dingen, zij hoopt alle dingen, 
zij verdraagt alle dingen. De liefde vergaat 
nooit!“ ‘Kennis’ daarentegen heeft met 
weten te maken en doelt op het begrij-
pen, verstaan en bevatten van bijbelse 
waarheden en verbanden.

Het begrip ‘bijbelse fijngevoeligheid’ 
of beoordelingsvermogen brengt het bo-
vengenoemde bijbelse weten (kennis) en 
de bijbelse liefde bij elkaar. In het dage-
lijks leven leidt dit tot een helder bijbels 
beoordelingsvermogen. Het stelt je in 
staat om het juiste in te zien en te doen.

Hoeveel christenen zijn er niet die 
niet geestelijk kunnen beoordelen? Het 
ontbreekt hun of aan liefde (agape), of 
aan kennis van de bijbelse verbanden. 
In veel gemeenten is dit tegenwoordig 
een probleem. Men loopt over van liefde, 
maar heeft geen duidelijke bijbelse leer, 
of men heeft wel veel kennis, men weet 
alles, maar de liefde ontbreekt. Daarom 
bidt Paulus voor de gelovigen in Filippi 
dat ze allebei zullen hebben: “En dit bid 

ik dat uw liefde nog steeds overvloediger 
wordt in kennis en alle fijngevoeligheid” 
(1:9).

Liefde en kennis dienen er toe te lei-
den dat de gelovigen in het leven laten 
zien wie ze zijn. Ze dienen een getuigenis 
te zijn door licht en zout te zijn. Dat is 
een levende verwijzing naar Jezus Chris-
tus. Daardoor ben ik geen windvaan in 
de wind, die voortdurend heen en weer 
beweegt. In plaats daarvan weet ik wat 
de Bijbel leert. Ik kan er in liefde voor 
staan en zonder iemand te verachten of 
te minachten tegen hem zeggen: “Mijn 
beste broeder, kijk eens, dit is wat de 
Bijbel leert”. 

Als ik in praktijk breng wat ik zojuist 
gelezen heb, dan weet ik op het juiste 
moment het juiste te doen. Dan kan ik 
tussen goed en kwaad onderscheiden. 
Ik kan wat belangrijk is onderscheiden 
van wat niet belangrijk is. En de drijfveer 
daarbij is de liefde. Tegelijk heb ik een 
tomeloze hoop in me omdat ik elke dag 
de Opname verwacht. Paulus schrijft in 
vers 10: “…opdat u kunt onderscheiden 
wat wezenlijk is, opdat u oprecht bent 
en zonder aanstoot te geven tot de dag 
van Christus”.

Paulus houdt er elke dag rekening 
mee dat Jezus terug kan komen. Deze 
hoop op de spoedige Opname heeft hem 
zijn leven lang begeleid. De hoop op de 
Opname was voor hem een stimulans in 
zijn dagelijkse doen en laten.

Paulus is realist genoeg om te weten 
dat de strijd in het dagelijks leven verder-
gaat. Pas wanneer hij bij Jezus is, zal de 
strijd voorbij zijn. Pas wanneer hij de 
ogen sluit en in de heerlijkheid van Je-
zus weer opendoet, dan pas heeft hij het 
doel bereikt. Tot dat moment wil Paulus 
doorgaan. Hij wil aan Jezus vasthouden 
en niet moe worden.

De apostel motiveert de gelovigen in 
Filippi om net als hij te doen. Zo vouwt hij 
zijn handen en bidt hij voor zijn vrienden: 
“En dit bid ik dat uw liefde nog steeds 
overvloediger wordt in kennis en alle fijn-
gevoeligheid, opdat u kunt onderschei-
den wat wezenlijk is, opdat u oprecht 
bent en zonder aanstoot te geven tot de 
dag van Christus!” (Fil. 1:9-10)  
  NATHANAEL WINKLER
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In perspectIef

inFoBoX

Filippenzen 1:9-10
en dit bid ik dat uw liefde nog 
steeds overvloediger wordt in ken-
nis en alle fijngevoeligheid, opdat u 
kunt onderscheiden wat wezenlijk 
is, opdat u oprecht bent en zonder 
aanstoot te geven tot de dag van 
Christus!

serIe 

liefde en kennis 
horen bij elkaar
een doorlopende uitleg van de Brief aan 
de filippenzen door verschillende pre-
dikers van zendingswerk Middernachts-
roep. deel 5 - filippenzen 1:9-10.

P aulus‘ hart is vol van een groot ver-
langen: hij wil dat de gemeente van 
God in Filippi als geheel groeit, en 

eveneens elke gelovige afzonderlijk. Het 
is zijn doel hen eens “zonder aanstoot” 
voor Jezus te kunnen stellen. Hij wil hen 
ooit graag zonder enige misstap, zonder 
een ergernis, onberispelijk en volkomen 
vrij van schuld aan Jezus overdragen. Dat 
is zijn hartsverlangen.

Paulus onthult ons hier zijn hart, en 
het is het hart van een herder. Paulus is 
een herder die voor de gemeenten strijdt 
en voor elke gelovige van de Gemeente 
worstelt. Hij lijdt innerlijk mee als een 
van de gemeenteleden een verkeerde 
weg gaat. Hij huilt met hen mee en is 

met hen blij over hun vreugde. Elke 
individuele gelovige is voor Paulus een 
hartenwens.

Is dat bij ons ook zo? Strijden we in 
de gemeente voor de afzonderlijke gelovi-
gen? En deze wens van Paulus betreft niet 
alleen de gemeente in Filippi, maar ook 
de gemeente in Korinthe en de gelovigen 
in Efeze en Thessaloniki. Als voorbeeld 
lezen we in de Brief aan Efeze: “…opdat 
Hij haar in heerlijkheid voor Zich zou 
plaatsen, een gemeente zonder smet of 
rimpel of iets dergelijks, maar dat zij hei-
lig en smetteloos zou zijn!” (Ef. 5:27). 
Deze wens drijft Paulus.

Het zojuist geschilderde verlangen zet 
Paulus tot bidden aan. Hij wil de gemeen-
te in Filippi rein en smetteloos voor God 
kunnen stellen. In vers 9 schrijft hij: “En 
dit bid ik…!” De inhoud van zijn gebed is: 
“…dat uw liefde nog steeds overvloediger 
wordt!” (1:9). Paulus bidt er specifiek voor 
dat de gemeente in Filippi zal groeien. 

Doen wij dat ook? Bidden we voor de 
noden die er zijn? Bidden we voor moei-
lijkheden, voor gezinnen die problemen 
hebben?

Paulus is overweldigd door de liefde 
van God. In zijn vroegere leven was de 
apostel een Farizeeër. Hij was zelfrecht-
vaardig en zijn belangrijkste taak was het 
zo stipt mogelijk naleven van de wet. 
Tegelijkertijd was het doel van een Fa-
rizeeër het bijeen vergaren van zo veel 
mogelijk geld. Maar de liefde van God 
had hem, de moordenaar, niet meer los-
gelaten. Deze liefde had hem, de vroe-
gere vervolger van christenen en hater 
van Jezus, overwonnen. Paulus wist dat 
het de liefde van God was die hem de 
schuld had vergeven. Die had van hem, 
de vroegere trotse en zelfrechtvaardige 
Farizeeër, een boodschapper van Jezus 
Christus gemaakt. Omdat hij deze liefde 
in zijn eigen leven had ervaren, bad Pau-
lus voor de gemeente in Filippi: “…dat 
uw liefde nog steeds overvloediger wordt 
in kennis” (1:9).

Paulus last de beide begrippen ‘lief-
de’ en ‘kennis’ onlosmakelijk aan elkaar 
als hij zegt: “…dat uw liefde nog steeds 
overvloediger wordt in kennis” (1:9). 
Kennis heeft met weten te maken. Pas 
als ik weet wat Jezus gedaan heeft, kan 
ik Hem ook liefhebben. Pas als ik weet 
wie Jezus is, kan ik Hem ook met de ware 
liefde aanbidden. Paulus kende Jezus en 
wist van Hem. Hij was zo geraakt door 
de Persoon van Jezus dat hij niet anders 
kon dan Hem aanbidden. 

Hoe ben jij door Jezus geraakt? Hoe 
heeft Jezus jou te pakken gekregen? Hoe 
heb jij Jezus leren kennen? Als ik god-
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delijke kennis ontvang en deze ook per-
soonlijk in mijn leven ervaar, dan leidt 
me dat onvermijdelijk tot het aanbidden 
van God. Hoe meer ik in mijn leven het 
heilsplan van God versta, des te meer 
verheug ik me en voel ik me getroost. 
Dan blijf ik me verbazen over de Persoon 
van God, het wonder van de verlossing, 
de genade van God en de heerlijkheid 
van Jezus Christus. Dan kan ik alleen nog 
maar neervallen en aanbidden en via deze 
aanbidding groeit mijn liefde en wordt zij 
overvloedig. Daarom zegt Paulus: “…dat 
uw liefde nog steeds overvloediger wordt 
in kennis” (1:9).

Hebben we te weinig lief omdat we 
Hem niet kennen, omdat we niet hebben 
begrepen wie God is? Hebben we zo wei-
nig lief omdat Jezus zo klein voor ons is 
en we de bijbelse verbanden misschien 
nog nooit hebben onderzocht?

Overvloedige liefde toont de Heer Je-
zus ons in de gebeurtenis die de evan-
gelist Lukas ons vertelt: “En zie, een 
vrouw in de stad die een zondares was, 
kwam te weten dat Hij in het huis van 
de Farizeeër aanlag, en zij bracht een 
albasten fles met zalf mee. En staande 
achter Zijn voeten, begon zij huilend 
Zijn voeten nat te maken met tranen, 
en zij droogde ze af met het haar van 
haar hoofd, en zij kuste Zijn voeten en 
zalfde ze met de zalf» (Luk. 7:37-38). 
Haar optreden is het resultaat van wat 
zij over de Persoon van Jezus weet en 
van wat de Heer Jezus in haar leven 
heeft gedaan. Dat leidt bij haar tot een 
overvloedige liefde. Bij haar medemen-
sen stuit zij met haar optreden echter op 
onbegrip. Jezus is anders en wettigt haar 
optreden door te zeggen: “Haar zonden, 
die veel waren, zijn haar vergeven, (en 
als resultaat) …want zij heeft veel lief-
gehad” (Luk. 7:47). 

Als ik Jezus leer kennen, wie Hij is, 
wat Hij voor me gedaan heeft en wat Hij 
voor me betekent, kan ik niets anders 
meer dan overvloeien van liefde. En 
dat is precies wat deze vrouw deed. De 
hele stad kende haar als een zondares, 
maar zij had begrepen wat Jezus voor 
haar betekende. In het licht van Jezus 
zag zij haar verlorenheid, haar onmacht 
en haar schuld in. Doordat Jezus haar op 

ooghoogte en vol liefde tegemoet komt 
en haar niet veracht of verwerpt, wordt 
haar hart klaargemaakt voor het werk van 
vergeving. Zij geneest naar geest en ziel 
en haar hart stroomt over van liefde voor 
Jezus Christus.

Is onze liefde voor Jezus Christus ook 
overvloedig? Dat is precies de wens van 
de apostel Paulus voor de gelovigen in 
Filippi: “…dat uw liefde nog steeds over-
vloediger wordt!”

In vers 9 schrijft Paulus: “En dit bid 
ik, dat uw liefde nog steeds overvloediger 
wordt in kennis en alle fijngevoeligheid!” 
Hoe passen liefde, kennis en fijngevoe-
ligheid bij elkaar? Sluiten ze elkaar niet 
over en weer uit?

Een korte verklaring van de begrip-
pen: het bijbelse begrip ‘liefde’ (agape) 
heeft niets met sentimentele gevoels-
stommiteit te maken, maar wordt ons in 
1 Korinthe 13:4-7 verklaard: “De liefde 
is geduldig, zij is vriendelijk, de liefde 
is niet jaloers, de liefde pronkt niet, zij 
doet niet gewichtig, zij handelt niet on-
gepast, zij zoekt niet haar eigen belang, 
zij wordt niet verbitterd, zij denkt geen 
kwaad, zij verblijdt zich niet over de on-
gerechtigheid, maar verheugt zich over 
de waarheid, zij bedekt alle dingen, zij 
gelooft alle dingen, zij hoopt alle dingen, 
zij verdraagt alle dingen. De liefde vergaat 
nooit!“ ‘Kennis’ daarentegen heeft met 
weten te maken en doelt op het begrij-
pen, verstaan en bevatten van bijbelse 
waarheden en verbanden.

Het begrip ‘bijbelse fijngevoeligheid’ 
of beoordelingsvermogen brengt het bo-
vengenoemde bijbelse weten (kennis) en 
de bijbelse liefde bij elkaar. In het dage-
lijks leven leidt dit tot een helder bijbels 
beoordelingsvermogen. Het stelt je in 
staat om het juiste in te zien en te doen.

Hoeveel christenen zijn er niet die 
niet geestelijk kunnen beoordelen? Het 
ontbreekt hun of aan liefde (agape), of 
aan kennis van de bijbelse verbanden. 
In veel gemeenten is dit tegenwoordig 
een probleem. Men loopt over van liefde, 
maar heeft geen duidelijke bijbelse leer, 
of men heeft wel veel kennis, men weet 
alles, maar de liefde ontbreekt. Daarom 
bidt Paulus voor de gelovigen in Filippi 
dat ze allebei zullen hebben: “En dit bid 

ik dat uw liefde nog steeds overvloediger 
wordt in kennis en alle fijngevoeligheid” 
(1:9).

Liefde en kennis dienen er toe te lei-
den dat de gelovigen in het leven laten 
zien wie ze zijn. Ze dienen een getuigenis 
te zijn door licht en zout te zijn. Dat is 
een levende verwijzing naar Jezus Chris-
tus. Daardoor ben ik geen windvaan in 
de wind, die voortdurend heen en weer 
beweegt. In plaats daarvan weet ik wat 
de Bijbel leert. Ik kan er in liefde voor 
staan en zonder iemand te verachten of 
te minachten tegen hem zeggen: “Mijn 
beste broeder, kijk eens, dit is wat de 
Bijbel leert”. 

Als ik in praktijk breng wat ik zojuist 
gelezen heb, dan weet ik op het juiste 
moment het juiste te doen. Dan kan ik 
tussen goed en kwaad onderscheiden. 
Ik kan wat belangrijk is onderscheiden 
van wat niet belangrijk is. En de drijfveer 
daarbij is de liefde. Tegelijk heb ik een 
tomeloze hoop in me omdat ik elke dag 
de Opname verwacht. Paulus schrijft in 
vers 10: “…opdat u kunt onderscheiden 
wat wezenlijk is, opdat u oprecht bent 
en zonder aanstoot te geven tot de dag 
van Christus”.

Paulus houdt er elke dag rekening 
mee dat Jezus terug kan komen. Deze 
hoop op de spoedige Opname heeft hem 
zijn leven lang begeleid. De hoop op de 
Opname was voor hem een stimulans in 
zijn dagelijkse doen en laten.

Paulus is realist genoeg om te weten 
dat de strijd in het dagelijks leven verder-
gaat. Pas wanneer hij bij Jezus is, zal de 
strijd voorbij zijn. Pas wanneer hij de 
ogen sluit en in de heerlijkheid van Je-
zus weer opendoet, dan pas heeft hij het 
doel bereikt. Tot dat moment wil Paulus 
doorgaan. Hij wil aan Jezus vasthouden 
en niet moe worden.

De apostel motiveert de gelovigen in 
Filippi om net als hij te doen. Zo vouwt hij 
zijn handen en bidt hij voor zijn vrienden: 
“En dit bid ik dat uw liefde nog steeds 
overvloediger wordt in kennis en alle fijn-
gevoeligheid, opdat u kunt onderschei-
den wat wezenlijk is, opdat u oprecht 
bent en zonder aanstoot te geven tot de 
dag van Christus!” (Fil. 1:9-10)  
  NATHANAEL WINKLER
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Zendingswerk

Het Arabische 
zendingswerk
onze duits-egyptische medewerker 
elia Morise is onvermoeibaar op pad 
in de wereld om arabischtalige men-
sen met het evangelie te bereiken. 
de gratis arabische distributie-cd ‘de 
Koning van de vluchtelingen’ heeft al 
veel mensen bereikt. hieronder volgt 
de vertaling van de evangeliebood-
schap die elia Morise op de cd heeft 
ingesproken.

DOOR ELIA MORISE

M ijn geliefde luisteraars, ik ben blij 
dat ik jullie in de komende minuten 

een persoonlijke boodschap kan doorge-
ven die een buitengewoon geschenk voor 
jullie bevat. Deze boodschap is vooral 
bedoeld voor iedereen die op zoek naar 
rust, vrijheid en veiligheid zijn vaderland 
heeft moeten verlaten en naar een ander 
continent heeft moeten vluchten.

We beginnen deze boodschap met een 
geestelijk lied (het eerste lied: ‘U bent 
wonderbaar in Uw liefde’, door Naguib 
Labib uit Egypte).

Ik vind het fijn om uit de heilige Schrift 
over de Koning van de vluchtelingen voor 
te lezen. Hij moest op zoek naar een vei-
lige plek vluchten. Dat staat in het Evan-
gelie van Mattheüs, in hoofdstuk 2, de 
verzen 1 tot 15: 

“Toen nu Jezus geboren was in Beth-
lehem, in Judea, in de dagen van koning 
Herodes, zie, wijzen uit het oosten kwa-
men in Jeruzalem aan en zeiden: Waar 
is de pasgeboren Koning van de Joden? 
Want wij hebben Zijn ster in het oos-
ten gezien en zijn gekomen om Hem 
te aanbidden! Toen koning Herodes dit 
hoorde, raakte hij in verwarring en heel 
Jeruzalem met hem. En nadat hij alle 
overpriesters en Schriftgeleerden van het 
volk bijeen had laten komen, wilde hij 
van hen weten waar de Christus geboren 
zou worden. Zij zeiden tegen hem: In 
Bethlehem, in Judea, want zo staat het 
geschreven door de profeet: En u, Beth-
lehem, land van Juda, bent beslist niet de 
minste onder de vorsten van Juda, want 
uit u zal de Leidsman voortkomen die 
Mijn volk Israël weiden zal. Toen riep 

Herodes de wijzen onopgemerkt bij zich 
en vroeg hun nauwkeurig naar de tijd dat 
de ster verschenen was; en hij stuurde 
hen naar Bethlehem en zei: Ga erheen en 
doe nauwkeurig onderzoek naar dat Kind, 
en als u het gevonden hebt, bericht het 
mij, zodat ook ik kom om het te aanbid-
den. En nadat zij de koning aangehoord 
hadden, gingen zij op weg. En zie, de 
ster die zij in het oosten gezien hadden, 
ging hun voor, totdat hij boven de plaats 
kwam te staan waar het Kind was. Toen 
zij de ster zagen, verheugden zij zich met 
zeer grote vreugde. En toen zij in het 
huis kwamen, vonden zij het Kind met 
Maria, Zijn moeder, en zij vielen neer en 
aanbaden het. Zij openden hun schatkis-
ten en brachten Hem geschenken: goud 
en wierook en mirre. En nadat zij door 
een aanwijzing van God in een droom 
gewaarschuwd waren om niet terug te 
keren naar Herodes, keerden zij langs een 
andere weg terug naar hun land.

Nadat zij vertrokken waren, zie, een 
engel van de Here verschijnt Jozef in een 
droom en zegt: Sta op, en neem het Kind 
en Zijn moeder met u mee, en vlucht 
naar Egypte, en blijf daar totdat ik het u 
zal zeggen, want Herodes zal het Kind 
zoeken om het om te brengen! Hij stond 
dan op, nam het Kind en zijn moeder in 
de nacht met zich mee en vertrok naar 
Egypte. En hij bleef daar tot de dood van 
Herodes, opdat vervuld werd wat door 
de Here gesproken is door de profeet: 
Uit Egypte heb Ik Mijn Zoon geroepen.”

Mijn geliefde luisteraars, het lijkt wel 
alsof de geschiedenis zich herhaalt. In het 
verhaal dat ik heb voorgelezen, moest de 
heilige familie (daarmee bedoel ik Jozef, 
Maria en het Kind Jezus) vluchten van-

de Koning van de vluchtelingen
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wege gevaar. De bedreiging was Herodes, 
die uit angst om zijn troon had besloten 
alle kinderen om het leven te brengen. 
Zo wilde hij ervoor zorgen dat geen van 
hen Jezus zou zijn. Daarom vroeg hij ook 
waar Jezus, die Christus genoemd wordt, 
geboren zou worden.

Momenteel beleven jullie een soortge-
lijke situatie. Jullie hebben je vaderland, 
waar jullie geboren zijn, verlaten. Jullie 
hebben familie en vrienden verlaten. Jul-
lie hebben jullie land met al zijn feestda-
gen en andere gelegenheden die jullie 
hebben gevierd, verlaten. Menigeen van 
jullie is ook zijn inkomen kwijtgeraakt. En 
veel jongelui die ik heb ontmoet konden 
ook de studie waaraan ze waren begon-
nen, niet afmaken. 

Dat is het leven zonder Godvrezend-
heid.

Het eerste of allernoodzakelijkste wat 
jullie nu nodig hebben is een vriend die 
met jullie meevoelt en jullie situatie be-
grijpt. Een vriend die precies hetzelfde 
heeft beleefd. En ik vind geen andere 
vriend dan de Heer Jezus Christus, die pre-
cies dezelfde weg is gegaan en Zelf heeft 
gesmaakt wat het is om een vluchteling te 
zijn. Hij moest met Zijn familie het land 
verlaten en naar een ander land gaan.

We weten maar al te goed dat er grote 
moeilijkheden op je afkomen als je je va-
derland moet verlaten en naar een ander 
land moet vluchten. Je moet bijvoorbeeld 
een andere taal leren om in je nieuwe land 
je leven te kunnen leiden. Je komt in een 
ander klimaat, waar je niet aan gewend 
bent. Je bent in een andere cultuur, die 
je moet begrijpen om zonder wrijving en 
zonder misverstanden in de maatschappij 
te kunnen leven. Bovendien moet je ook 
ander voedsel uitproberen en accepteren. 
Ja, het is een nieuw begin op een nieuwe 
plek met nieuwe uitdagingen. En juist 
hier wil ik benadrukken dat de gevluch-
te Koning al deze uitdagingen Zelf heeft 
meegemaakt. Hij heeft jullie leven beleefd. 
Daarom staat er in de Bijbel, in de Brief 
aan de Hebreeën, hoofdstuk 2, vers 18:

“Want waarin Hij Zelf geleden heeft, 
toen Hij verzocht werd, kan Hij hen die 
verzocht worden, te hulp komen.”

Hij heeft eenzaamheid beleefd en weet 
wat het is om een vreemdeling te zijn. On-

gerechtigheid, verachting en nood heeft 
Hij ook meegemaakt. Ja, het was niet mak-
kelijk voor Hem. Daarom kan Hij met jullie 
meevoelen. Hij begrijpt jullie nood en Hij 
kan jullie helpen door de goddelijke liefde 
die er in Zijn hart voor jullie is.

Ik geef deze boodschap aan jullie door 
opdat jullie Jezus Christus als persoonlij-
ke vriend voor jullie leven aannemen. Als 
jullie hem zouden leren kennen, zouden 
jullie Hem direct als meester voor jullie 
leven accepteren. Ik nodig jullie niet uit 
tot het christendom en ook niet tot de 
christenen, maar ik nodig jullie uit om 
tot Christus Zelf te komen. In Hem zul-
len jullie in dit nieuwe vaderland rust en 
vrede voor jullie ziel vinden.

Ik nodig jullie uit tot de Jezus van 
de liefde, die volledige geborgenheid 
schenkt. Hij is de Gever van alle goede 
dingen, maar Hij is vooral de Redder van 
de zonden voor jullie leven. De hoofd-
reden voor onze moeilijkheden is de 
zonde – via onrechtvaardige regeringen, 
onrechtvaardige wetten of ook de zonde 
in ons eigen leven. Ja, de zonde is de 
hoofdoorzaak van alle onrust en ruste-
loosheid. Het is de zonde die het leven 
van een mens met de dood beëindigt. In 
de Bijbel, in de Brief aan de Romeinen, 
hoofdstuk 6, vers 24, staat namelijk ge-
schreven:

“Want het loon van de zonde is de 
dood, maar de genadegave van God is 
eeuwig leven, door Jezus Christus, onze 
Heer.”

Jullie hoeven slechts te geloven wat 
jullie gehoord hebben. Denk er maar 
eens over na. Jullie hebben er recht op 
om eens goed na te denken. Overweeg 
eens wat jullie vanaf jullie geboorte tot de 
dag van vandaag allemaal is overkomen. 
Bedenk eens hoe moeilijk het leven is 
zonder zo’n eerlijke vriend die je nader 
staat dan een broer. Ik nodig jullie uit 
om tot deze vriend te gaan, die in het 
Evangelie van Mattheüs, in hoofdstuk 11, 
vers 28, Zelf zegt:

“Kom naar Mij toe, allen die vermoeid 
en belast bent, en Ik zal u rust geven!”

Hij nodigt jullie uit, ongeacht welke na-
tionaliteit jullie hebben, welke huidskleur 
jullie hebben, wat jullie taal is of wat jullie 
religieuze achtergrond is. Hij is voor de 

hele wereld gekomen, en daarom zegt de 
Bijbel in dat prachtige vers in het Evange-
lie van Johannes, in hoofdstuk 3, vers 16: 

“Want zo lief heeft God de wereld 
gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon 
gegeven heeft, opdat ieder die in Hem 
gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig 
leven heeft.”

Natuurlijk, jullie zoeken naar manie-
ren om rust en vreugde in dit nieuwe 
vaderland te vinden. Daarom gaan jullie 
naar allerlei verschillende instanties om 
je door de wet te laten helpen. En dat is 
natuurlijk jullie goed recht. Maar ik wil 
jullie aandacht op de echte en eeuwige 
rust en vreugde richten, namelijk op het 
eeuwige leven; Jezus heeft de toegang 
daartoe betaald met Zijn bloed, dat Hij 
aan het kruis voor jullie heeft vergoten. 
Ik wens jullie Gods zegen en barmhartig-
heid in jullie nieuwe woonplaats. 

Aan het einde van mijn boodschap bid 
ik God om jullie te genezen van alle angst-
gevoelens en alle slechte herinneringen 
die jullie met je meedragen.

(Het tweede lied: ‘Hoe kan ik Uw lief-
de vergeten. Hoe kan ik Uw kruis verge-
ten. Hoe kan ik Uw zorg vergeten‘, door 
Nizar Francis uit Haifa.)

Geliefde luisteraars, ik wil met jullie 
tot God bidden om van God vrede met 
God en jullie zelf te vragen. Jullie kunnen 
het gebed nazeggen:

“Mijn hemelse Vader, ik kom tot U met 
al mijn last en vermoeidheid en ik ben 
er zeker van dat U de toevlucht bent. Ik 
geef U mijn leven en bid om de verlos-
sing van mijn zonden en om rust op deze 
nieuwe plek. Ik bid het in de naam van 
Jezus. Amen.“

Als jullie een vraag hebben, schrijf 
hem maar op en stuur hem naar het adres 
op de cd. Jullie kunnen ook direct con-
tact met me opnemen via het emailadres 
elia@rnh.de. Ik zou het heel fijn vinden 
als jullie nog een cd of een Bijbel willen 
hebben. We sturen het jullie graag als 
geschenk toe. 

Ik neem afscheid van jullie met dit 
mooie geestelijke lied en wens jullie al-
lemaal de zegen van God. De Heer zij 
met jullie. 

(Vervolg van het lied van Nizar Fran-
cis.)
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€ 1,50

John Ankerberg & John Weldon • paperback

Sporen in het leven van David
David laat in zijn leven sporen achter, die een 
zielzorgerlijke en profetische component hebben. 
De Bijbel laat hem zien als de «man naar Gods 
hart». Daarom is het niet verwonderlijk dat God 
door de sporen die wij in zijn leven ontdekken 
profetisch wijst op het leven, lijden, sterven en de 
opstanding van Jezus. Ze voeren zelfs tot in het 
koninkrijk van Jezus Christus, tot in het
Duizendjarige Rijk.
N. Lieth • 152p. • gebonden         € 8,00 € 5,00

Hete Hangijzers
Hete hangijzers ga je liever uit de weg om je er 
niet aan te branden. Maar als je ze met kennis 
van zaken aanpakt, vind je duidelijke standpun-
ten. Dat is heel belangrijk. De Bijbel is ons door 
God gegeven: het boek dat ‘hete hangijzers’ 
aanpakt. Ook de meest gevoelige kwesties in 
ons leven. Dit boek bespreekt een aantal van 
deze gevoelige, omstreden onderwerpen. Naast 
duidelijke standpunten geeft het boek een stimu-
lans om zelf de Bijbel te gaan bestuderen.
Norbert Lieth • 192 pag. • paperback       € 3,90   

Zeven kentekenen van een wedergeborene
Er zijn ware christenen en naamchristenen, 
wedergeboren mensen en mensen die dat (nog) 
niet zijn. Velen, die zich in christelijke kringen 
bewegen, denken daar vaak helemaal niet over 
na. Dat kan noodlottig zijn!
Wat is het verschil en wat betekent
“wedergeboren”? 
Wim Malgo • 28 pag. • geniet                    € 1,50

Bijbelse antwoorden op 350 levensvragen
Christenen willen duidelijkheid over voor hen 
onbegrijpelijke Bijbelteksten. Zij strekken zich 
er naar uit, te leven volgens Bijbelse normen. 
Daarom hebben ze vragen. De schrijver van 
dit boek heeft ruim 40 jaar in de dienst van de 
verkondiging en de zielszorg gestaan. Vele dui-
zenden vragen heeft hij in deze tijd door middel 
van correspondentie en in zijn tijdschrift Mid-
dernachtsroep beantwoord. Dit boek geeft een 
doorsnee van de vele vragen die de Christenen 
vandaag bezighouden.
W. Malgo • 396 p. • gebonden   € 10,00 € 7,00

What A Friend We Have In Jezus
De nieuwe Country Gospel Music CD van onze 
Romeinse medewerker Ghighi N. Iovin.
Liederen zoals ‘Softly and Tenderly’, ‘How Great 
Thou Art’ of ‘What a Friend We Have In Jesus’ 
worden op een prachtige manier gespeeld en ge-
zongen. 
Ghighi N. Iovin • 12 track’s                      € 15,00

Profetische perspectieven uit het boek Jona
De geschiedenis van Jona is meer dan een ver-
telling. Er is een geweldige samenhang te vinden 
met de dood en de opstanding van Jezus Chris-
tus. Ga op reis in de wereld van de Bijbelse profe-
tie en ontdek dat het boek Jona een ook een pro-
fetie is met betrekking tot het herstel van Israël.
Norbert Lieth • 64 pag. • geniet                       € 1,00   
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AMen

zwitserland
We danken voor de omvattende 
structuur van seniorencentrum 
Sion, de organisatie en de ge-
meente Middernachtsroep. We 
bidden om wijsheid en genade 
dat we er op een goede manier 
gebruik van zullen maken.

uruguay
We danken voor twee nieuwe 
medewerkers in de studio in 
Montevideo en de uitbreiding 
van het werk met radio neue 
Hoffnung. We bidden voor de 
vele luisteraars in Latijns ameri-
ka, noord-amerika en europa.

duitsland
We danken voor onze vrienden-
kring in duitsland. We bidden de 
Heer om de verkondigingsreizen 
en ontmoetingsdagen van dit 
jaar voor te bereiden en te ze-
genen.

vs
We danken voor het gezegende 
lectuurwerk ondanks de aanwe-
zigheid van veel andere chris-
telijke uitgeverijen in de vS. We 
bidden om nieuwe medewerkers 
en om grensverlegging van het 
nieuwe Spaanstalige werk.

hongarije
We danken voor de trouwe 
dienst van onze medewerkers in 
het land. We bidden dat de Heer 
hen zal versterken en het zen-
dingswerk in Hongarije in juiste 
banen zal blijven leiden.

Bolivia
We danken voor de bewaring en 
dat het grote school- en inter-
naatterrein tot nu toe bewaard is 
gebleven. We bidden om beke-
ringen en geestelijke vernieuwing 
onder de scholieren en kinderen 
op ons terrein.

nederland
We danken voor de financiële 
stabilisering die de Heer ge-
schonken heeft. We bidden dat 
we door onze bijeenkomsten 
en tijdschriften velen met de 
Maranatha boodschap mogen 
bereiken.

Brazilië
We danken voor de open deuren 
en mogelijkheden ondanks de 
economische crisis. We bidden 
dat ons veelzijdige zendingswerk 
de vrucht mag dragen die de 
Heer welgevallig is.

roemenië
We danken voor het veelzijdi-
ge en vruchtbare muziek- en 
lectuurwerk. We bidden dat de 
bouw en de financiering van 
noodzakelijke nieuwe kantoor-
ruimte in 2016 mogen vorderen.

Guatemala
We danken voor de bewaring tot 
nu toe ondanks overvallen en 
economische nood. We bidden 
voor de nieuwe regering en de 
nodige veerkracht voor onze me-
dewerkers.

Italië
We danken voor onze vrijwilli-
gers die zich naast hun beroep 
voor de organisatie inzetten. 
We bidden om versterking van 
hun gelederen en om de nodige 
financiële draagkracht voor het 
zendingswerk.

argentinië
We danken voor de open deu-
ren naar andere gemeenten en 
bijbelscholen. We bidden voor 
de vele zendingsreizen met de 
Maranatha Latino-mobiel door 
het hele land.

Israël
We danken voor ons hotel 
Beth-Shalom en de reizen naar 
israël van dit jaar. We bidden de 
Heer om meer gasten te schen-
ken en ons werk in israël tot 
geestelijke zegen in het land te 
gebruiken.

Kameroen
We danken voor de onvermoei-
bare inzet van onze medewer-
kers ter plaatse. We bidden de 
Heer om hen in alle uitdagingen 
te dragen, toe te rusten en finan-
cieel te verzorgen.

enkele gebedspunten van zendingswerk Middernachtsroep.
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€ 1,50

John Ankerberg & John Weldon • paperback

Sporen in het leven van David
David laat in zijn leven sporen achter, die een 
zielzorgerlijke en profetische component hebben. 
De Bijbel laat hem zien als de «man naar Gods 
hart». Daarom is het niet verwonderlijk dat God 
door de sporen die wij in zijn leven ontdekken 
profetisch wijst op het leven, lijden, sterven en de 
opstanding van Jezus. Ze voeren zelfs tot in het 
koninkrijk van Jezus Christus, tot in het
Duizendjarige Rijk.
N. Lieth • 152p. • gebonden         € 8,00 € 5,00

Hete Hangijzers
Hete hangijzers ga je liever uit de weg om je er 
niet aan te branden. Maar als je ze met kennis 
van zaken aanpakt, vind je duidelijke standpun-
ten. Dat is heel belangrijk. De Bijbel is ons door 
God gegeven: het boek dat ‘hete hangijzers’ 
aanpakt. Ook de meest gevoelige kwesties in 
ons leven. Dit boek bespreekt een aantal van 
deze gevoelige, omstreden onderwerpen. Naast 
duidelijke standpunten geeft het boek een stimu-
lans om zelf de Bijbel te gaan bestuderen.
Norbert Lieth • 192 pag. • paperback       € 3,90   

Zeven kentekenen van een wedergeborene
Er zijn ware christenen en naamchristenen, 
wedergeboren mensen en mensen die dat (nog) 
niet zijn. Velen, die zich in christelijke kringen 
bewegen, denken daar vaak helemaal niet over 
na. Dat kan noodlottig zijn!
Wat is het verschil en wat betekent
“wedergeboren”? 
Wim Malgo • 28 pag. • geniet                    € 1,50

Bijbelse antwoorden op 350 levensvragen
Christenen willen duidelijkheid over voor hen 
onbegrijpelijke Bijbelteksten. Zij strekken zich 
er naar uit, te leven volgens Bijbelse normen. 
Daarom hebben ze vragen. De schrijver van 
dit boek heeft ruim 40 jaar in de dienst van de 
verkondiging en de zielszorg gestaan. Vele dui-
zenden vragen heeft hij in deze tijd door middel 
van correspondentie en in zijn tijdschrift Mid-
dernachtsroep beantwoord. Dit boek geeft een 
doorsnee van de vele vragen die de Christenen 
vandaag bezighouden.
W. Malgo • 396 p. • gebonden   € 10,00 € 7,00

What A Friend We Have In Jezus
De nieuwe Country Gospel Music CD van onze 
Romeinse medewerker Ghighi N. Iovin.
Liederen zoals ‘Softly and Tenderly’, ‘How Great 
Thou Art’ of ‘What a Friend We Have In Jesus’ 
worden op een prachtige manier gespeeld en ge-
zongen. 
Ghighi N. Iovin • 12 track’s                      € 15,00

Profetische perspectieven uit het boek Jona
De geschiedenis van Jona is meer dan een ver-
telling. Er is een geweldige samenhang te vinden 
met de dood en de opstanding van Jezus Chris-
tus. Ga op reis in de wereld van de Bijbelse profe-
tie en ontdek dat het boek Jona een ook een pro-
fetie is met betrekking tot het herstel van Israël.
Norbert Lieth • 64 pag. • geniet                       € 1,00   
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*  C o m p l e e t  v e r z o r g d e  v a k a n t i e s
*  A a n d a c h t  v o o r  o n z e  g a s t e n
*  P r a c h t i g e  a c c o m m o d a t i e
*  L u x e  k a m e r s / a p p a r t e m e n t e n
*  B i j b e l s t u d i e s  &  c o n f e r e n t i e s
*  U i t s t e k e n d e  k e u k e n
*  M i d d e n  i n  d e  V e l u w s e  n a t u u r

‘ t  V i e r h o u t e r b o s  i s  e e n  C h r .  v a k a n t i e -  e n  c o n f e r e n t i e h o t e l 
m i d d e n  o p  d e  V e l u w e  e n  b i e d t  u  d e  m o g e l i j k h e i d  o m  u w 
v a k a n t i e ,  c o n f e r e n t i e  o f  b i j e e n k o m s t  d o o r  t e  b r e n g e n  i n 
e e n  u n i e k e ,  p o s i t i e f  c h r i s t e l i j k e  e n  g a s t v r i j e  s f e e r .  R e e d s 
d u i z e n d e n  g a s t e n  h e b b e n  h i e r  d e  a f g e l o p e n  j a r e n  n a a r 
v o l l e  t e v r e d e n h e i d  g e l o g e e r d .  O o k  ú  h e t e n  w i j  g r a a g  v a n 
h a r t e  w e l k o m ! 

O n t m o e t  m e d e g a s t e n  i n  d e  g e z e l l i g e  s a l o n  e n  g e n i e t  v a n 
o n z e  v o o r t r e f f e l i j k e  k e u k e n  e n  d e  p r a c h t i g e  t u i n e n .  M e n s e n 
d i e  r u s t  z o e k e n  o f  j u i s t  h e t  c o n t a c t  m e t  a n d e r e  g a s t e n , 
k u n n e n  d a t  b e i d e n  v i n d e n .  M a a k  p r a c h t i g e  w a n d e l i n g e n 
o f  f i e t s t o c h t e n  d o o r  d e  V e l u w s e  n a t u u r .  G e n i e t  v a n 
b i j b e l s t u d i e s  e n  a n d e r e  a c t i v i t e i t e n .  W i j  b i e d e n  u  g e h e e l 
v e r z o r g d e  v a k a n t i e s  e n  c o n f e r e n t i e s  w a a r  c o m f o r t  e n 
p e r s o o n l i j k e  a a n d a c h t  u w  v e r b l i j f  k e n m e r k e n .

W e  h o p e n  u  i n  2 0 1 6  v o o r  h e t  e e r s t  ó f  o p n i e u w  t e  m o g e n 
b e g r o e t e n  a l s  o n z e  g a s t !

  N u n s p e t e r w e g  3 0 ,  8 0 7 6 P D  V i e r h o u t e n
  Te l .  0 5 7 7  -  4 1 1  2 0 0  
  E m a i l :  i n f o @ v i e r h o u t e r b o s . n l
  I n t e r n e t :  w w w . v i e r h o u t e r b o s . n l

         Conferenties/bijeenkomsten
   Kerken, organisaties

groepsvakanties
                  

Midweek vakanties
Volpension vanaf   
         € 232,- pp

Bustochtweek vakantie
Volpension vanaf   
         € 510,- pp

v o l l e  t e v r e d e n h e i d  g e l o g e e r d .  O o k  ú  h e t e n  w i j  g r a a g  v a n 

Bijbelstudie weekenden
Volpension vanaf   
         € 130,- pp

o f  f i e t s t o c h t e n  d o o r  d e  V e l u w s e  n a t u u r .  G e n i e t  v a n 

Zomer vakantieweken 
Volpension vanaf   
          € 470,- pp

b i j b e l s t u d i e s  e n  a n d e r e  a c t i v i t e i t e n .  W i j  b i e d e n  u  g e h e e l 

Bijbelvakantieweek
Volpension vanaf   
         € 495,- pp
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         Conferenties/bijeenkomsten

Vraag gratis onze 

nieuwe folder aan!

met al le  pri jzen,  data,  foto’s  en informatie


