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500 jaar Reformatie:
Licht en schaduw

Hoe de protestantse boodschap de wereld veranderde en de geest 
van haar tijd trotseerde.

In de wereld zult u verdrukking hebben  •  Jezus is onvergelijkbaar



 NIEUWS VANUIT DOORN

‘Met heel uw hart’

Lea en ik lezen sinds kort in een Duits boek dat vooral over het belangrijkste gebod gaat. In Mattheüs 22 gaat 
het over een wetgeleerde die Jezus met een vraag wilde verzoeken. Vanaf vers 37 lezen we het antwoord wat de 
Heere Jezus daarop gaf: ‘U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel 
uw verstand.’

De auteur schrijft  al in het begin dat we bij onze bekering een nieuw hart van God krijgen. Vanaf dit moment 
woont de Heilige Geest in ons, Die ons laat zien wat in Gods ogen goed of kwaad is. Als elke christen God van 
ganser harte liefheeft, zal deze zich ook steeds afvragen: ‘Vindt God dat goed?’

We vinden heel veel dingen wel goed, terwijl deze God heel verdrietig maken. Als we onze Heere dus met heel 
ons hart liefhebben, zullen we niets willen doen dat Hem teleurstelt. Laten we er daarom naar streven om het 
belangrijkste gebod met heel ons hart, met heel onze ziel en met heel ons verstand na te leven.

Zoals in het laatste nummer aankondigden, hebben we inmiddels al het nieuwe boek ‘De Pastorale Brieven’ van 
Norbert Lieth uitgegeven. Daarbij legt hij de uitspraken van de beide Timotheüsbrieven en de Titusbrief vers voor 
vers uit. Wie wil groeien in het persoonlijke geloofsleven en de Bijbel beter wil leren verstaan, heeft met dit boek 
een praktische, christocentrische hulp in handen.

Er zullen trouwens binnenkort ook opnames van het Bijbelstudieweekend in ‘Het Vierhouterbos’ op ons YouTu-
be-kanaal staan. Norbert Lieth gaf daar drie lezingen door uit bovengenoemd boek over het gedeelte van de 
Titusbrief. Misschien kon u er niet bij zijn en heeft u zo toch de gelegenheid om deze spreekbeurten nu nog te 
beluisteren.

In onze spoedig wederkomende Heiland verbonden,

uw Raphael en Lea Roos
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Inhoud Groetwoord dooR GeRRit van Koppen

Van uw Voorzitter
onlangs had ik een gesprek, waarin er echt ge-
tornd werd aan Gods Woord. de oorzaak was 
traditie. ik herkende dit uit mijn eigen leven, ge-
loven wat de ander zegt, zonder er echt Gods 
Woord op na te slaan. eigenlijk missen we dan 
veel van de grootheid en heerlijkheid van God. 
Graven in de schatten van Gods Woord geeft 
ons vaak nieuwe inzichten, die ons rijker en 
rijper maken in ons geloofsleven. Het is een 
bijzondere genade dat wij heel de Bijbel als 
de onfeilbare Bron mogen kennen. de Hee-
re God spreekt hierin tot ons, Zijn schepse-
len. Ruim 3000 keer staat er in de Bijbel: Zo 
spreekt de Heere. alles wat wij moeten weten 
heeft de Heere ons bekend gemaakt. de apos-
tel paulus schreef op het laatst van zijn leven 
als het ware een zwanenzang. Hij wist dat hij 
nog maar kort te leven had. dat spoedig zijn 
hoofd van zijn romp gescheiden zou worden. 
Hij zegt tegen timotheüs, dit wil ik nog aan je 
kwijt: Heel de Schrift is door God ingegeven en 
is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weer-
leggen, te verbeteren en op te voeden in de 
rechtvaardigheid, opdat de mens die God toe-
behoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk 
volkomen toegerust (2 timotheüs 3:16).  al-
les wat wij moeten weten heeft de Heere in 
Zijn Woord bekendgemaakt. Het Woord van 
God is meer dan genoeg voor ons dagelijks le-
ven en onze dienst aan de Heere. dat wij met 
niets minder tevreden zullen zijn dan met Gods 
Woord. van de gelovigen van Berea wordt po-
sitief gesproken: want zij ontvingen het Woord 
met grote bereidwilligheid en onderzochten 
dagelijks de Schriften om te zien of die dingen 

zo waren (Handelingen 17:11). de apostel Jo-
hannes zegt dat wij het getuigenis van mensen 
aannemen, maar dat het getuigenis van God 
groter is. onderwerpen u en ik ons aan wat de 
Schrift zegt?
als wij dan heel de Schrift als waarheid nemen 
(Sola Scriptura), mogen we weten uitsluitend 
door genade gered te zijn (Sola Gracia), door 
geloof alleen uit God geboren te zijn (Sola Fi-
de) en dat het om Christus alleen gaat (So-
lus Christus). vanzelfsprekend moet het dan zo 
zijn dat God alleen de eer toekomt (Soli deo 
Gloria).
de Heere is de allerhoogste, de allerbeste, de 
allermooiste. Hij leeft Zichzelf. alles wat Hij 
doet, doet Hij tot meerdere eer van Zichzelf. ie-
der die genoemd is naar Mijn naam, die heb ik 
tot Mijn eer geschapen (Jesaja 43:7). in efeze 
1 lezen wij tot 3 keer toe het refrein: tot lof van 
Zijn heerlijkheid. Hebben wij de eer van God 
op het oog of onze eigen zegeningen? Gericht 
zijn op de eer van God zal ons Zijn zegeningen 
doen smaken. dat wij met alles wat in ons is 
ons onderwerpen aan Gods Woord, dan komt 
God aan Zijn eer en wij tot Zijn doel.
van harte beamen we de psalm: Zijn 
naam moet eeuwig eer ontvangen.                                                                     
Zullen wij ook in dit jaar, zolang onze Heiland 
nog wegblijft, elkaar daarin opwekken? 

in onze spoedig wederkomende Heer verbon-
den,

Gerrit van Koppen                                                                      
Voorzitter van 

Middernachtsroep Nederland                         
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500 jaar reformatie: 
licht en schaduw

 ook in Zürich valt het 
zaad van de Reforma-
tie in goede aarde. 
in 1518 wordt Ulrich 
Zwingli uit Wildhaus, 
priester in einsiedeln, 
als wereldgeestelijke 
aangesteld aan de 
Grossmünster-kerk. 
Hier moet hij voor de 
mensen gaan preken.

hoe de protestantse boodschap de wereld veranderde en 
de geest van haar tijd trotseerde. een uiteenzetting en een 
oproep, om opnieuw het licht van het evangelie te laten 
oplichten en de tijdgeest te weerstaan.
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j ezus zendt Zijn leerlingen de hele 
wereld in: “Ga dan heen, onderwijs 
al de volken; U bent het licht van de 

wereld. U bent het zout van de aarde; 
maar als het zout zijn smaak verloren 
heeft, waarmee zal het gezouten wor-
den? Het deugt nergens meer voor dan om 
weggeworpen te worden en door mensen 
vertrapt te worden” (vgl. Mat. 28:18,19; 
5:13). Vermoedelijk beleven we precies 
dit in onze dagen. De hele wereld, ook 
de westerse, maakt een ingrijpende ve-
randering mee. De oude recepten van de 
intellectuele elites zijn uitgewerkt. Ook 
de Europese kerk, voor zover ze de main-
stream volgt, wordt veracht en vertrapt – 
niet in de laatste plaats door de voeten van 
degenen, die haar massaal verlaten. De 
protestantse kerk, eens geroepen om zout 
en licht te zijn, weet vaak zelf niet meer, 
wie ze is en wat ze moet. Ze maakt zich 
vooral zorgen om haar eigen overleven. 
De Landskerk van Zürich bijv. discussieert 
tien jaar lang over geld, percentages forma-
tieplaatsen en eigen structuren.

Omstreeks het jaar 1500 is de kerk 
verbonden met geld, geesteloosheid en 
politiek. Sinds de 13e, 14e eeuw klimt de 
katholieke kerk op tot de eerste finan-
ciële macht van Europa (pausschap in 
Avignon). De hele armoedebeweging is 
een machtig protest tegen deze dwaal-
weg. In het jaar 1500 regeert in Rome de 
Renaissance-paus Alexander VI. Met zijn 
maîtresses verwekt hij een groot aantal 
onwettige kinderen, aan wie hij lande-
rijen en vorstendommen schenkt. Van 
haar schaapjes verlangt dezelfde kerk een 
goede moraal of tenminste de afkoop van 
straffen voor zonden en vagevuurstraffen 
door het kopen van aflaatbrieven. Voor 
ongeveer een maandloon kan iedereen 
alle zonde- en doodspijn afkopen vol-
gens het motto: “Als de munt in ’t kistje 
klinkt, ’t zieltje in de hemel springt.” Met 
deze afkoopgelden vulde de kerk destijds 
schijnheilig haar kassen zoals in onze tijd 
de Europese regeringen met de miljarden 
uit de verkeersboetes.

Tegen deze huichelachtige verkeerde 
gebruiken keert zich de augustijner mon-
nik en doctor in de theologie Maarten 
Luther in Wittenberg. Deze plaats, nu 
een uur rijden met de auto vanaf Berlijn, 

was destijds een stadje met 2000 inwo-
ners aan de noordoostelijke rand van de 
Duitse beschaving. In de Bijbel belezen 
en geschoold in de leer van Augustinus, 
breekt Maarten Luther door met een des-
tijds nieuwe en revolutionaire ontdekking: 
Geen mens kan voor God standhouden, 
laat staan zich vrijkopen. Allen zijn we 
verloren, allemaal. In Paulus’ Brief aan 
de Romeinen ontdekt Luther de refor-
matorische boodschap die hem naar de 
poorten van het paradijs leidt: Wat geen 
mens kan – dat deed de levende God: Hij 
stuurde Zijn Zoon. Jezus Christus stierf 
aan het kruis en betaalde eens en voor 
altijd onze rekeningen – niet met zilver of 
goud, maar met Zijn eigen bloed! Dit alles 
deed en schenkt God ons zonder voor-
waarden – uit ondoorgrondelijke liefde. 
Wie deze boodschap van de Heilige Schrift 
vertrouwt, is voor tijd en eeuwigheid ge-
red. Niets kan hem scheiden van de liefde 
van God; het geloof in Christus is het vaste 
anker midden in de storm en ondergang.

Tot de Reformatie behoort in de eerste 
en de laatste plaats de Bijbel. In het jaar 
1500 lezen niet eens alle priesters in de 
Heilige Schrift. Maarten Luther vertaalt 
de hele Bijbel van het Oude en Nieuwe 
Testament in de Duitse taal. De taalkracht 
en het taaltalent van Luther zijn uniek en 
tot op heden ongeëvenaard. De Duitse 
Bijbel van Luther is een succes. Ze wordt 
vooral door de protestantse elite snel en 
graag gelezen. De reformator bereikt met 
zijn vertaling van het Woord van God wel-
haast het hart van zijn geliefde Duitsers. 
Zo wordt de Lutherbijbel het fundament 
voor het Nieuwhoogduits. Zonder de 
Lutherbijbel zouden Goethe noch Schil-
ler zo bekend geworden zijn. Maar de 
Lutherbijbel wordt vooral de moeder van 
de evangelisch-lutherse Kerk, want:

Alleen uit het Woord van God wordt 
de christelijke gemeente geboren. 

Alleen uit het Woord van God ontvan-
gen de verkondigers wijsheid en kracht.

Alleen het Woord van God oordeelt, 
redt en draagt de wereld.

Het fundamentele programma van alle 
Reformatie van Wittenberg tot Genève 
blijft steeds gelijk.

SOLA SCRIPTURA = Alleen de Schrift
SOLUS CHRISTUS = Alleen Christus

SOLA GRATIA = Alleen door genade
SOLA FIDE = Alleen door geloof
Daarbij zoekt Luther in de Bijbel altijd 

het midden, namelijk Jezus, en wel de 
gekruisigde. Niet op hoge woorden van 
menselijke wijsheid, ook niet diepe vro-
me belevenissen wil hij vertrouwen, maar 
alleen op het Woord van het kruis (1 Kor. 
1), dat al het menselijk roemen tenietdoet.

Omdat het Woord van God zo’n hoge 
en centrale betekenis voor het hele leven 
heeft, wordt de Reformatie de moeder van 
de “Volksschule” (lagere school, red.), en 
deze school een centraal instituut in de 
evangelische steden, landsdelen en dor-
pen. “Lezen, schrijven, bidden” zijn de 
kerncompetenties die de school ook in 
het protestantse Zwitserland moet over-
dragen. Want mensen die zelf in de Bijbel 
kunnen lezen, worden in staat gesteld 
om God te ontmoeten en Zijn Woord te 
horen. Wie de Bijbel leest, vindt redding, 
hoop en geestelijk profiel. Zo worden Bij-
bel en onderwijs de bron voor geestelijk 
menselijk kapitaal in de protestantse lan-
den van Europa.

Maarten Luther rammelt aan een cor-
rupte kerk en maatschappij onder inzet 
van zijn leven. Omdat hij daarmee aan 
de taboes van de machtigen raakt, dreigt 
voor hem de brandstapel. Honderd jaar 
eerder, op 6 juli 1415, betaalde Johannes 
Hus op het Concilie van Konstanz voor 
zijn inzet ten bate van een hervorming 
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maar de mens mag niet rechter over Gods 
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om de vraag: wat is de juiste kerk? Zo’n 
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voor het katholicisme winnen. Maar 
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Op Witte Donderdag, op Goede Vrij-
dag en met Pasen 1525 wordt het eer-
ste evangelische avondmaal gevierd in 
de Grossmünster-kerk van Zürich. Ver-
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Jezus in de nacht waarin Hij werd ver-
raden, brood nam…” (1 Kor. 11:23). 
De deelnemers aan de dienst ontvangen 
ongezuurd brood (ouwel) uit een hou-
ten schaal en wijn uit een houten beker. 
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en de wijn en worden geestelijk met het 
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 tot de reformatie behoort in de eerste en de laatste 
plaats de Bijbel. in het jaar 1500 lezen niet eens alle prie-
sters in de Heilige Schrift. Maarten Luther vertaalt de hele 
Bijbel van het oude en nieuwe testament in de duitse taal. 
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mooie cantates en ontroerende muziek 
staan Gods Woord, dat weer gehoord 
moet worden, in de weg. Zwingli en la-
ter ook Calvijn verdedigen een puritein-
se vroomheid. Wat niet uitdrukkelijk in 
Gods Woord staat geschreven, dient geen 
plaats te hebben in de kerkdienst.

Zwingli is afkomstig uit een politie-
ke familie; zijn vader was burgemeester 
van Wildhaus. Zwingli is een politiek 
reformator. De Zürcher Reformatie be-
oogt praktische veranderingen. Ook 
Luther beschouwt het werk als beroep 
(van be-roepen). Benedictus van Nursia 
schonk de benediktijnerorde al in de 
vroege middeleeuwen het motto “bid en 
werk”. Voor Zwingli is het werk niet een 
last, maar dienst aan God en uitdrukking 
van geloof. Niet alleen de landbouw, ook 
handel, nijverheid, ambacht, regeren en 
onderwijzen worden als werk positief be-
oordeeld. De bedelarij die tevoren het 
stadsbeeld bepaalde, is verboden. Vlijt, 
zuinigheid, trouw beheer van zaken 
maken deel uit van de dienst aan God. 
Dankzij het nieuwe arbeidsethos komt 
de stad tot bloei. In het decennium van 
1540-1550 valt de stad een kapitaal van 
100.000 pond in de schoot, dat de re-
gering voor gebiedsuitbreidingen inzet. 
Deze nieuwe manier van geloven noemt 
men puritanisme (purus = rein), d.w.z. 
geloof en leven in het gereformeerde 
Zürich zijn “gereinigd” van on-Bijbelse 
ingrediënten. Deze trend zal zich in het 
Calvinisme eerder nog versterken.

De door de staat in beslag genomen 
kloostereigendommen dienen als basis 
voor de sociale zorg door de overheid. 
Bij de St. Pierre kerk sticht de Raad een 
gaarkeuken om de armen te voeden. De 
middeleeuwen gedogen de bedelarij, in-
terpreteerden die zelfs positief: in de be-
delaar ontmoeten we de arme Jezus, die 
moeten we helpen. Toegang tot de gaar-
keuken hebben nu alleen nog maar ar-
men en arbeidsongeschikten buiten hun 
schuld, d.w.z. zieken, ouderen, kinderen 
uit grote gezinnen, maar ook studenten. 
Leeglopers en werkschuwen vertrekken 
met lege handen. Zwingli verbiedt de be-
staande woekerrente (max. 20 %), maar 
staat als eerste zakelijke kredieten toe van 
max. 5 %. Met geld mag men werken. 

Johannes Calvijn hoort bij de tweede ge-
neratie reformatoren. Geboren in 1509, 
is Calvijn 25 jaar jonger dan Luther en 
Zwingli. Calvijn is Fransman uit het 
noorden, leerling van Luther, huma-
nist, gepromoveerd jurist, meestgelezen 
auteur van de 16e eeuw. Calvijn is de 
lichamelijk zwakste, maar qua invloed 
de sterkste van alle reformatoren. 4300 
bewaard gebleven brieven getuigen van 
zijn Europese netwerk. Calvijn geldt als 
oecumenicus onder de reformatoren. Met 
Melanch thon en katholieke theologen 
probeert hij oprecht om de geloofsscheu-
ring te overwinnen.

Calvijn sticht in Genève de Academie. 
Door deze kaderschool gaan honderden, 
ja duizenden geloofsvluchtelingen, die 
onder de bescherming van het sterke 
Bern door Calvijn worden onderwezen, 
gevormd en geprofileerd. De Schot John 
Knox, als geloofsvluchteling ontsnapt aan 
de Franse galeischepen, ontvangt in Ge-
nève zijn vorming. Hij verlaat de stad van 
Calvijn met het gebed: “Heere, geef mij 
Schotland of ik sterf!” Schotland valt hem 
ten deel. Een miljoen Fransen, een groot 
deel van de adel en de hoger opgeleiden, 
opent zich voor het calvinisme (Hugeno-
ten). Zo ontstaat een vastberaden, strijd-
baar en aan het Bijbelwoord geprofileerd 
protestantisme in Frankrijk, Holland, 
Engeland, Hongarije, maar ook in Zwit-
serland. Genève wordt het protestantse 
Rome genoemd. Als de krachten van het 
lutheranisme verslappen en de katholieke 
kerk tot de tegenaanval overgaat, gebruikt 
God het calvinistische protestantisme om 
de Reformatie te redden.

Calvijns opvatting betreffende de kerk 
is voor zijn tijd uniek, ja, een baanbre-
kende daad. De Geneefse reformator is 
de ontwerper van de scheiding der mach-
ten. Tegenover de operatieve kerkleiding 
plaatst hij de Synode als wetgevende ver-
gadering. De kerk van Calvijn kent noch 
bisschoppen noch prelaten. Ze wordt 
geleid door vier ambten die hij aan het 
NT ontleent: ouderlingen, predikanten, 
doctores (docenten theologie), en diake-
nen leiden de kerk. In Calvijns kerkorde 
evenals in zijn geloofsleer (Institutie) 
verschijnt een kenmerkende zin, die je 
verder in de hele 16e eeuw niet vindt: 

“Niemand kiest een ambt, tenzij hij door 
de gemeente daartoe gekozen is.” Deze 
zin is een vroege kiem voor de latere Eu-
ropese democratie. Meer nog: Calvijns 
kerkleer met de scheiding der machten 
wordt door bemiddeling van calvinisti-
sche kolonisten en door de Engelse Pres-
byteriaan John Locke voorbeeld voor de 
Amerikaanse grondwet in de 18e eeuw. 
In het calvinisme sluimert de explosieve 
kracht, die reeds in de 17e eeuw in En-
geland de revolutie en de parlementaire 
democratie inluidt.

De Geneefse Reformatie ontvangt door 
Johannes Calvijn puriteinse accenten, 
zoals we ze al bij Zwingli tegenkomen. 
Meer nog. Het geloofsleven van de re-
formator uit Genève zelf is niet zonder 
ascetische trekken. De drukbezette man 
is vaak zo erg verdiept in zijn werk dat 
hij vergeet te eten, wat niet bevorder-
lijk is voor zijn gezondheid. Calvijn kan 
letterlijk met Paulus zeggen: „Ik oefen 
mijn lichaam op harde wijze en maak het 
dienstbaar, opdat ik niet misschien, na 
anderen gepredikt te hebben, zelf ver-
werpelijk word” (1 Kor. 9:27). Zo leeft 
Calvijn in Genève en bedwingt in grote 
zwakheid zijn sterke libertarische tegen-
standers in de regering. Wie Calvijn daar-
om wettelijkheid verwijt, heeft hem niet 
begrepen. Deze reformator doceert niet 
alleen, maar hij leeft ook de evangelische 
theologie van het kruis uit. Daarom is 
hem bij alle fouten die hij maakt, een 
volmacht en tegenwoordigheid van geest 
gegeven, die zijns gelijke zoekt.

In het Calvinisme van de 16e en 17e 
eeuw versterken puriteinse kenmerken 
zich verder, die   Calvijn reeds eigen wa-
ren. De calvinist distancieert zich van de 
bedrijvigheid van deze wereld. Dansver-
maak, carnaval en wereldlijke spelen zijn 
voor hem een gruwel. Hij leeft zuinig, 
bescheiden en solide, is gedurende de 
week uiterst arbeidzaam en ijverig tot eer 
van God, hij neemt de zondag in acht en 
zorgt voor zijn gezin.

Het spreekt vanzelf dat een puriteinse 
levenswijze van dit soort normaal gespro-
ken niet tot losbandigheid en armoede 
leidt, integendeel. Rijkdom geldt in het 
calvinisme niet als zonde; reeds Abra-
ham was “zeer rijk, aan vee, aan zilver 
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Peter Tschopp noemt Calvijn “vader van 
de Geneefse bankensector”. Calvijn staat 
(net als Zwingli) toe dat zakelijke kredie-
ten tegen een maximum-rente van 5 % 
worden verstrekt.

Omstreeks het jaar 1500 kan het mo-
nolithische machtsblok China de navel 
van de wereld worden genoemd. Reeds 
als Europa in de middeleeuwen nog in 
een soort schemertoestand leeft, vinden 
de Chinezen in de elfde eeuw het mecha-
nisch uurwerk uit, gevolgd door de druk-
pers, het buskruit, het papier, de zaaima-
chine, het kompas, de kruiwagen en zelfs 
een klein voorwerp als de tandenborstel. 
China bezit in de middeleeuwen een zee-
waardige oorlogsvloot, waarvan de reus-
achtige schepen in de 15e eeuw naar de 
oostkust van Afrika varen. Omstreeks het 
jaar 1500 denkt niemand aan een wereld-
heerschappij van het kleine Europa. En 
toch klimt Engeland in de 17e eeuw op tot 
de eerste zeemogendheid van de wereld. 
Terwijl China uiteenvalt door zijn zelfvol-
daanheid en onveranderlijkheid, beleeft 
Engeland een (calvinistische) revolutie 
en wordt in het jaar 1689, wereldwijd, de 
eerste parlementaire democratie. Maar 
democratie en vrijheid creëren ruimte 
voor eigendom, wetenschappelijk onder-
zoek, innovatie en concurrentie.

In 2011 publiceerde Niall Ferguson, 
wereldberoemd historicus van Harvard 
en Oxford, een boek met de titel “Be-
schaving. Het Westen en de rest”. Ook 
Ferguson ziet in de calvinistische arbeids-
ethiek de beslissende voedingsbodem en 
motor voor de onverwachte democrati-
sche, industriële en militaire vooruitgang 
van het Westen. 

De kracht van het (calvinistische) pro-
testantisme heeft de snelle vooruitgang 
van het kleine Europa tot een voorstad 
van de wereld mogelijk gemaakt. Toen 
Engeland en het continent in de 20e 
eeuw hun hoogtepunt achter zich lie-
ten, bereikte het protestantse Ameri-
ka (dankzij steeds nieuwe opwekkin-
gen) zijn volle geestelijke kracht. Pas 
vanaf de jaren zestig begint aan deze 

en aan de andere kant de kerke-
lijke neergang; die wordt op de 

voet gevolgd door de culturele 
en politieke achteruitgang.

Drieërlei schaduwen van het protestan-
tisme zullen op deze plaats nog beknopt 
worden uiteengezet.

1. Met de Reformatie is een duurzame 
en tot op heden niet herstelde scheuring, 
ja, een splijting, binnengedrongen in de 
westerse christenheid. Vanzelfsprekend 
waren er in de christenheid sinds lang 
voor de Reformatie talloze kerkscheurin-
gen. Reeds in de 11e eeuw gaan de oos-
terse en de westerse kerk niet in vrede 
uiteen. De bewegingen van de Engelse 
Wycliff-aanhangers, de tsjechische Hus-
sieten en de Waldenzers konden in de 
late Middeleeuwen alleen worden onder-
drukt door geweld van staatswege. De 
kettervervolgingen zijn een eeuwenoude 
zwarte bladzijde van de kerkgeschiede-
nis. In zoverre is de Reformatie weer posi-
tief te beoordelen, omdat ze als individu-
aliserende geloofsbeweging juist ook een 
pluralisering van de godsdienstcultuur 
mogelijk maakte, die door het piëtisme 
in de 18e eeuw nog is versterkt.

2. Een belangrijk gevolg van Refor-
matie en tegenreformatie zijn de talloze 
Europese godsdienstoorlogen, waarvan 
de Dertigjarige Oorlog (1618–1648) met 
zijn bitter verdriet, met pest en ellende 
de verschrikkelijkste is. In hun grootste 
nood en uitzichtloosheid proosten de 
mensen op de gezondheid van de dui-
vel. Het zijn niet de meest goddelozen, 
maar vaak de verstandige en oplettende 
mensen die wegens alle verschrikkingen, 
die de geloofsoorlogen veroorzaakten, 
niet weten waar ze met de Bijbel en 
het christendom aan toe zijn. Zo zijn de 
godsdienstoorlogen de diepste bron voor 
het ontstaan van het westere scepticisme 
en atheïsme. Voor de hand ligt deze ont-
wikkeling in Frankrijk, dat aan het eind 
van de 18e eeuw geestelijk doodgebloed 
is. Ook hier kan de schuld niet eenzijdig 
naar de Reformatie worden geschoven; 
integendeel, in eerste instantie is het de 
verharding van het confessionele tijd-
perk, die over en weer heeft geleid tot 
zeer ernstige afwijzingen. 

3. De derde schaduw hangt samen met 
de tweede en treft het neo-protestantis-
me nogal wat sterker dan de katholieke 
kerk. De moderne mens in Europa valt 
ten prooi aan het scepticisme. In plaats 

 de Lutherbijbel wordt 
het fundament voor het 
nieuwhoogduits.  
 
Zonder de Lutherbijbel 
zouden Goethe noch 
schiller zo bekend 
geworden zijn.

en aan goud” (Gen. 13:2), omdat God 
hem zegende. Reeds Zwingli en later de 
calvinisten geloven dat eerlijk verworven 
rijkdom dient te worden opgevat als een 
teken van de persoonlijke verkiezing. 
Maar de zekerheid van de verkiezing is 
de sterkste motivatie die een mens kan 
krijgen. Genade en verkiezing zijn het 
geheim van de geschiedenis, zegt de 
cultuurfilosoof Ernst Troeltsch. Niemand 
minder dan Max Weber heeft er 100 jaar 
geleden al op gewezen, dat de puriteinse 
levenswijze smeerolie is voor een voor-
spoedige overheid met een florerende 
economie, ja, dat het calvinisme met zijn 
“ascese binnen de wereld” de eigenlij-
ke motor voor de vooruitgang van het 
Westen en van het kapitalisme geweest 
is. Inderdaad zijn prestatie, onderwijs 
en kennis (lezen!) in het calvinistische 
protestantisme buitengewoon positief be-
kendstaande termen, zodat zich in protes-
tantse gebieden al vroeg en op bijzondere 
wijze een geestelijk menselijk kapitaal 
kon opstapelen. In Genève zelf leggen 
calvinisten de grondslag voor de banken-
sector evenals die van de uurwerk- en 
textielindustrie, evenzo onderhouden 
ze oplettend contact met de handel in 
grondstoffen. De Geneefse econoom prof. 



8 Middernachtsroep  02.2017

Focus op de BijBel

Peter Tschopp noemt Calvijn “vader van 
de Geneefse bankensector”. Calvijn staat 
(net als Zwingli) toe dat zakelijke kredie-
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van te geloven in God, geloven de Euro-
peanen meer en meer liever in zichzelf. 
Vanuit het geïndividualiseerde geloof bij 
Luther ontwikkelt zich een grenzeloos 
seculier individualisme, dat wil zeggen 
egoïsme. In plaats van het Bijbelwoord te 
vertrouwen, ontwikkelt zich als neo-pro-
testants gewas een methodische Bijbel-
kritiek. De Europese (protestantse) mens 
voelt zich boven God verheven. Met het 
verlies van het Woord van God sterven 
de Europese kerken, het neo-protestan-
tisme verliest zijn zoutende kracht voor 
de maatschappij. Vooral sinds de zestiger 
jaren – in Duitsland al eerder – begint 
de gehele kracht van het Westen (eerst 
nauwelijks nog merkbaar) af te nemen. 
Het protestantisme is bezig, zijn eigen 
successen te verwoesten.

Sterven vandaag in Europa de kerken, 
dan wordt morgen het hele continent in 
de ondergang meegesleurd. Want Europa 
heeft zich door de Bijbel ontwikkeld, het 
zou het verlies van deze boodschap op 
den duur niet kunnen overleven.

Al in 1990 heeft paus Johannes Pau-
lus II opgeroepen tot een nieuwe beke-
ring van Europa. Had hij niet gelijk? Het 
neo-protestantisme schudde daarover 
niet-begrijpend het hoofd. Intussen heeft 
de tijdgeest onze jeugd verder naar zijn 
beeld gevormd, onze media geleid, tussen 
mannen en vrouwen een klassenstrijd 
ontketend, de geboorte van miljoenen 
kinderen geweigerd, van kinderen de 
moeders en vaders weggenomen en 
voor jong-volwassenen de zoektocht naar 
hun identiteit bemoeilijkt. Europa – ooit 
voorstad van de wereld – is een speel-
bal van de machten geworden; het heeft 
zijn roeping verraden, omdat het (door 
het neo-protestantisme) zelf is verraden. 
Het heeft geen gehoor geschonken aan de 
stem van de goede Herder, maar aan ver-
leidelijke ideologieën en onrealistische 
culturele idealen. Dat is de diepste schuld 
van het protestantisme – ten opzichte van 
God en het hele continent.

Door de Reformatie heeft God vooral 
de Europese volken van het noorden en 
het westen, bovenal Duitsland en Zwitser-
land, geroepen en gezegend. Waarom de 
Reformatie in de 16e eeuw geen volledige 
doorbraak en diepgaande verandering in 

kerk, cultuur en politiek beschoren was, 
blijft Gods geheim. Als evangelische ker-
ken, van welke kleur dan ook, feestelijk 
de 500 jaar sinds de Reformatie herden-
ken, dan doen ze het met grote dank; de 
Reformatie heeft ons de heiligheid van 
Gods Woord, de vreugde van de heilsze-
kerheid en tenslotte democratie, weten-
schap en welvaart geschonken. Maar we 
vieren het jubileum ook in het teken van 
boetedoening over geloofsstrijd en do-
delijke betweterigheid aan beide kanten 
van de grenzen tussen geloofsgemeen-
schappen. De overmoedigheid van het 
neo-protestantisme heeft niet alleen ons 
continent en de hele wereld veelvuldig 
tot aan de afgrond toe bedreigd; het heeft 
door pseudowetenschappelijke kritiek op 
de Bijbel de kerk beroofd van haar licht 
dat ze nodig heeft, om te overleven en 
voor de wereld een zegen te zijn.

500 jaar Reformatie zijn een aanspo-
ring, om binnen de ruimte van de kerken 
en daarbuiten de platgetreden banen van 
de tijdgeest te verlaten. God belooft Zijn 
kerk: “U bent het licht van de wereld, 
laat uw licht schijnen! Laat ons daarom 
het Evangelie weer opnieuw en vrolijk 
belijden! Het is de kracht van God die 
verandert – gisteren en vandaag.  
  ARMIN SIERSZyN

Het calvinisme
een drijvende maatschappelijke 
kracht was in europa na de Refor-
matie het calvinisme (vaak worden 
de begrippen “calvinistisch” en “ge-
reformeerd”/“reformatorisch” door 
elkaar gebruikt). naar aanleiding van 
een kerkelijk geschil formuleerden in 
de 17e eeuw de aanhangers van Cal-
vijn in dordrecht (nederland) de vijf 
essentiële punten van hun opvatting 
over het heil: 1. de mens is volle-
dig verdorven en zoekt God niet. 2. 
God kiest onvoorwaardelijk bepaal-
de mensen voor het eeuwige leven, 
de anderen laat Hij in hun verloren 
toestand staan. 3. Jezus Christus is 
alleen voor de uitverkorenen gestor-
ven. 4. Gods genade is onweerstaan-
baar; als Hij zondaren roept, zullen 
ze geloven. 5. de uitverkorenen blij-
ven standvastig in het geloof en kun-
nen niet verloren gaan. – veel vrije 
kerken en vrijkerkelijke organisaties 
(zoals bijv. de Middernachtsroep) 
kunnen zich niet in alle punten aan-
sluiten bij deze opvatting over het 
christelijk geloof. Maar ook al heeft 
de calvinistische heilsopvatting niet 
alle protestanten overtuigd, de cal-
vinistische arbeidsethiek (zoals uit-
eengezet in het artikel) heeft een 
krachtige invloed op de westerse 
christenheid kunnen ontwikkelen. 
   mnr

 als de krachten van 
het lutheranisme 
verslappen en de 
katholieke kerk tot 
de tegenaanval 
overgaat, gebruikt 
God het calvinistische 
protestantisme om de 
Reformatie te redden.

Johannes Calvin.
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de Zwitserse theoloog dr. armin sierszyn 
over reformatie, tijdgeest, vervolging en 
de toekomst van het europees protestan-
tisme. een interview.

was de reformatie noodzakelijk of had ze 
voorkomen kunnen worden?
Aan de vooravond van de Reformatie 
spreekt men al sinds 100 jaar over de 
noodzaak van een totale hervorming van 
de kerk. Wycliffe in Engeland en Hus in 
Tsjechië zijn eerste weerlichten. Sinds 
1456 brengen de Duitse standen hun ge-
wichtige bezwaren naar voren. Op het 
laatst worden de aan te pakken proble-
men zo enorm groot, dat de kerk nood-
zakelijkerwijs op een catastrofe afstevent. 
De ellende van het pausschap, concilies 
zonder resultaten, opbloeiende steden en 
universiteiten, het humanisme, radicale 
geesten, zedeloze geestelijken, sociale 
nood van de boeren en een diep religieus 
verlangen eisen tenslotte hun rechten op. 
Wanneer de Reformatie losbarst, herkent 
het pausschap eerst de tekenen der tijd 
niet. En de keizer moet de protestanten 
steeds weer laten begaan, omdat de Tur-
ken voor Wenen staan en hij aangewezen 
is op hun militaire kracht.

hoe kunnen vrije kerken er in onze tijd 
toe bijdragen om de tijdgeest te bestrij-
den en het evangelie op de standaard te 
zetten?
De sterkste kracht tegen de tijdgeest is 
het gebed tot onze Heere Jezus Chris-

tus. Daarbij behoort een levenswandel 
die overeenkomt met Gods geboden. Ver-
der moet de wereld merken dat wij blijde 
mensen van de Heiland zijn, omdat het 
Evangelie sterker is dan alles. 

luther beschouwde de reformatie eerder 
als een teken van het naderende laatste 
oordeel. In veel vrije kerken overheerst 
tegenwoordig ook de mening dat we aan 
het eind van de laatste dagen leven. Is 
een vernieuwde reformatie in het westen 
eigenlijk mogelijk dan wel waard om na te 
streven?
Luther verwachtte het naderende einde 
van de wederkomst van Christus. Deson-
danks handelt hij welgemoed en drinkt 
tussendoor met zijn medewerker Melanch-
thon ook wel graag eens een Wittenbergs 
biertje. Van hem komt de uitspraak: “Als 
Christus morgen zou komen, dan zou ik 
desondanks vandaag nog een appelboom 
planten.” – “Doe daarmee zaken, totdat 
Ik kom”, zegt de Heere (Luk. 19:13, red.).

vrije kerken proberen eerder om zich 
van de evangelische en reformatorische 
kerken te distantiëren. Maar zouden er 
gebieden zijn, waar wij – ondanks alle 
confessionele verschillen – weer opnieuw 
van een luther, Zwingli of Calvijn zouden 
moeten leren?
Sinds meer dan 40 jaar ben ik als pre-
dikant werkzaam in de reformatorische 
kerk. Ik kan goed begrijpen, dat christe-
lijke broers en zussen ontdaan zijn over 
veel gebeurtenissen in de landskerken, 

IntervIew

“de sterkste kracht 
tegen de tijdgeest is het 
gebed tot onze 
heere jezus Christus”

Portret
dr. armin Sierszyn is een Zwitser-
se theoloog, predikant in Bauma en 
dekaan in het Zürcher oberland. Hij 
studeerde theologie in Zürich, Bethel 
en Marburg en is aan de universi-
teit van erlangen gepromoveerd tot 
doctor in de theologie. daarnaast is 
hij emeritus hoogleraar voor kerk-
geschiedenis aan de StH Bazel. Zijn 
speciale onderzoeksgebieden zijn 
historische en praktische theologie, 
Bijbelse hermeneutiek en Zwitserse 
locale en regionale geschiedenis.

 Maarten Luther:  
“als Christus morgen zou 
komen, dan zou ik deson-
danks vandaag nog een 
appelboom planten.”
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het gaat mijzelf vaak niet anders; in mijn 
kerk hoor ik bij een kritische minderheid. 
Anderzijds hebben noch een kerkvoogdij 
noch de kerkenraad mij ooit bij de vrije 
verkondiging van het evangelie belem-
merd, en nooit kwam de gedachte bij 
me op om in een vrije kerk te werken. 
Daarom zie ik me niet in staat om vrije 
kerken adviezen te geven. De kracht van 
de reformatoren is hun onverbrekelijke 
trouw aan het Woord van God.

Is er iets wat wij beter niet van de refor-
matoren moeten overnemen?
Natuurlijk hebben de reformatoren er ook 
wel naast gezeten. Zwingli en Bullinger 
bijv. zijn met on-Bijbelse strengheid tegen 
de Dopers opgetreden. Anderzijds laat de 
ramp van het Rijk van de Wederdopers in 
Münster (1536) zien dat ook de weder-
dopers niet volmaakt waren, en dat hun 
weg tenminste in het Europa van de 16e 
eeuw nog te vroeg kwam.

de apostel paulus maakt eerder een 
pessimistische indruk wat de toekomst 
van de christenen hier op aarde betreft. 
hij spreekt in de pastorale brieven over 
geloofsafval en over het feit dat allen die 
vroom willen leven in de heere, worden 
vervolgd. hoe is deze beoordeling in over-
eenstemming te brengen met de zegen, 
die de reformatie heeft gebracht?
Het tijdperk van de Reformatie ziet veel 
vervolgingen. Denk alleen maar aan de Hu-
genoten in Frankrijk, België of Nederland 
(ook vrouwen hebben hier getuigenis af-
gelegd van hun geloof, bijv. Marie Durand 
in Aigues Mortes!). In katholieke landen 
zijn ontelbare evangelische verkondigers 
en meer dan 1000 wederdopers verbrand. 
Waar de meest elementaire basiseisen van 
het Evangelie en van de Verlichting ook 
politiek ingang vonden, ontwikkelde zich 
een lange tijd van geloofs- en gewetens-
vrijheid – ook voor vrije kerken. In onze 
tijd zijn er in Europa eerste aanwijzingen 
dat in de toekomst, met de versterking van 
de islam, deze tijd van vrede zou kunnen 
worden afgelost door een nieuw tijdperk 
van vervolgingen.

hoe beoordeelt u de verdere ontwikkeling 
van het westerse en vooral protestantse 
christendom voor de toekomst?
Op korte termijn zal de invloed van het 
Europese protestantisme blijven afne-
men. De dalende waterstanden van de 
landskerken zullen ook voor de vrije 
kerken niet onbelangrijk blijven, omdat 
daardoor het hele klimaat ten opzichte 
van het christendom zich verder zal aan-
scherpen. Anderzijds kan Europa, dat op 
een Bijbels fundament is opgericht, een 
volledig verdwijnen van het christelijk 
geloof uit de openbare ruimte op de lange 
duur niet overleven. Europa kiest sinds 
decennia voor Gods vloek door in strijd 
met de meest elementaire Bijbelse gebo-
den te leven. Alleen een christelijke op-
wekking kan Europa op den duur redden 
van een ernstige bedekking. Bid mee dat 
de levende God zich nog eens over ons 
continent ontfermt.

hartelijk dank voor het gesprek.

fInanCIële verantwoordInG

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

algemeen  8.816,26-
Literatuur  696,57-
Beth Shalom  6.527,96-
directe hulp israel  130,00-
Zuid-amerika  35,00-
eHBo-hulp  512,70-
peetouderschap Bolivia  330,00-
MR Uruquay  930,00-
internaat Bolivia  122,50-

totaal  18.100,99-

in de maand dec 2016 maakten wij de 
volgende kosten:

afdracht bestemmingsgiften  2.060,20
periodieken MR en nUi  5.304,90
organisatiekosten *  8.589,68
inkoop literatuur  496,37
verkoop literatuur  2.380,34-

totaal  14.070,81

batig saldo  4.030,18-

* salarissen/huisvesting
* kantoorkosten en pR
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fInanCIële verantwoordInG
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totaal  14.070,81

batig saldo  4.030,18-

* salarissen/huisvesting
* kantoorkosten en pR
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Eruit gElicht

Knieval voor de islam

e ind november van het afgelopen 
jaar haalde de beslissing van Duit-

se bisschoppen de voorpagina’s, om 
hun kruisen voor een bezoek aan de 
Tempelberg in Jeruzalem af te doen. 
Ze deden dit met het oog op hun is-
lamitische gastheren. In de Neue Zür-
cher Zeitung van 25 november 2016 
vraagt de katholieke theoloog prof. 
dr. Jan-Heiner Tück zich af, of dit het 

juiste gebaar was: “Juist in het Oriënt, 
waar begrippen als respect en eer nog 
steeds belangrijk zijn, verliest diegene 
aanzien, die het aan het nodige zelf-
respect laat ontbreken.” Het feit dat de 
religieuze waardigheidsbekleders afza-
gen van datgene, wat hun identiteit als 
christenen uitmaakt, zou door moslims 
ook kunnen worden uitgelegd als teken 
van zwakheid van karakter. mnr

Zwingli een cultuur-
barbaar?

w ie zich tegenwoordig bezighoudt 
met de Zwitserse reformator 

Huldrych Zwingli, komt veel negatieve 
vooroordelen over zijn persoon tegen. In 
een artikel op nzz.ch vat Niklaus Peter 
samen: “Zwingli was een antihumanis-
tisch en cultuurvijandig type, saai, zonder 
humor, onbeschaafd en vijand van zinge-
not, star en bovendien bereid tot geweld-
pleging, eigenlijk een soort taliban avant 
la lettre.” Twee nieuwe boeken over de 
reformator uit Zürich moeten dit beeld nu 
corrigeren. Het ene is geschreven door 
de kerkhistoricus Peter Opitz en het an-
dere door de oud-linkse journalist Franz 
Rueb. Zo was het juist Zwingli, zoals 
Peter schrijft, die het huurlingenwezen 
(voor geld voor andere heren vechten) 
sterk veroordeelde. Zwingli had plezier 
in muziek en onderwijs, hij speelde “alle 
Renaissance-instrumenten” zoals “luit, 
harp, viool, ‘Rabögli’ (driesnarige mini-
atuur-viool), trompetviool, fluit, trom-
melfluit, klaroen, doedelzak – alleen de 
alpenhoorn” ontbrak –, hij schreef “be-
geleidende muziek voor een blijspel van 
Aristophanes”, componeerde liederen 
en stichtte de “eerste muziekschool van 
Zürich”. mnr 

onverschilligheid ten opzichte van syrië

a ls in Israël een zak rijst omvalt, 
gaat de hele wereld tekeer. Men-

sen in het Westen gaan de straat op 
om tegen de enige democratie in het 
Midden-Oosten te demonstreren. Maar 
verbazingwekkend onverschillig blijft 
zowel de seculiere maatschappij als 
de christelijke gemeenschap van het 
Westen, als het gaat om de onvoor-
stelbare rampspoed van de mensen in 
Syrië. Carsten Luther merkt voor Zeit 
Online op: “Niemand komt in verzet 
tegen het geweld in Syrië, de daders 
hoeven niets te vrezen. De onmenselij-
ke misdaden van deze oorlog gebeuren 
niet in stilte, maar onder de ogen van 
iedereen. Leidende figuren en instellin-
gen, van wie we eens hadden verwacht 
dat ze zulke gruwelen zouden voorko-
men: ze richten niets uit.” Waarom is 
dat zo? En waarom zijn Europeanen 
zo onverschillig, als het om het leed 
van de Syriërs gaat? Luther’s ontmas-
kerende antwoord: “Ze kunnen geen 
medelijden tonen voor de onschuldige 
mannen, vrouwen en kinderen, alleen 
omdat naast hen extremisten sterven, 
die toch ook moorden en martelen.” 

Als journalist heeft Luther ook geen ant-
woord op de gruwelen, maar hij meent: 
“Ik wens alleen dat deze mensen niet 
worden vergeten, en dat we van hun 
noodlot iets leren, zo snel mogelijk.” De 

aleppo …
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Malta stelt 
therapieën voor 
homoseksuelen 
strafbaar

M alta is het eerste (en waarschijn-
lijk niet het laatste) Europese 

land dat de therapievormen strafbaar 
stelt, die zich ermee bezighouden 
om homoseksuelen van hun seksue-
le geaardheid te bevrijden. Wie dit 
probeert, moet rekening houden met 
gevangenisstraf. Dit zou ook degenen 
kunnen betreffen die met Bijbelse 
pastorale zorg gelovigen willen hel-
pen, die zich weliswaar aangetrokken 
voelen tot hetzelfde geslacht, maar 
desondanks gehoorzaam willen zijn 
aan Gods geboden. mnr 

de betekenis van de 
triomftocht in 2 Kor. 
2:14

In 2 Korintiërs, waarin Paulus iets over 
het lijden van de gelovigen schrijft, 

spreekt hij ook over het feit dat God 
“ons in Christus altijd doet triomferen”. 
De theoloog Scott Hafemann geeft in zijn 
uitleg interessante achtergrondinforma-
tie bij het destijds actuele beeld van een 
triomftocht, die Paulus waarschijnlijk 
voor ogen had: Rome hield steeds weer 
pompeuze triomftochten, waarin de 
triomfator (een generaal of keizer) zijn 
buit vertoonde; daar hoorden ook krijgs-
gevangenen bij. Met het rondleiden van 
de gevangenen lieten de Romeinse triom-
fators hun totale overwinning zien. Aan 
het eind van zo’n parade werden de ge-
vangenen vaak in het openbaar afgeslacht 
als offer voor de goden. Het opmerkelijke 
aan 2 Kor. 2:14 is nu dat Paulus zich en 
de gelovigen (“ons”) met deze rondge-
leide gevangenen van de triomfator – in 
dit geval God de Heer – vergelijkt. In 
2 Kor. 2:14 gaat het er dus niet om dat 
christenen zich van de ene overwinning 
naar de andere haasten, maar dat God 
hen door het kostbaar bloed van Jezus 
Christus heeft “veroverd” en nu als Zijn 
“buit” rondleidt. mnr

aleppo …

antisemitische 
posters in cs Zürich

In het centraal station Zürich hin-
gen een tijdlang elf antisemitische 

posters, die Netanyahu zittend op 
een stoel weergeven, terwijl Vrouwe 
Europa zijn blote voeten kust. Boven 
Netanyahu staat de tekstballon: “Wij 
breken het volkerenrecht door land-
roof, verdrijving, apartheid … Onze 
joker: Het slechte geweten van Eu-
ropa.” Met andere woorden: Deze 
poster, gelanceerd door een pro-Pa-
lestijnse organisatie, beweerde, dat 
Israël de ergste misdaden tegen de 
mensheid zou plegen en daarbij de 
herinnering aan de holocaust als 
dekmantel zou gebruiken. Ondanks 
protesten meenden de Zwitserse 
Spoorwegen (SBB) dat ze juridisch 
gebonden waren en de posters op 
grond van de vrijheid van menings-
uiting moesten laten hangen. mnr

ryrie’s bijbelcollectie voor meer dan 
7,3 miljoen dollar verkocht

toen de gerenommeerde Bijbelleraar 
Charles C. Ryrie afgelopen jaar, kort 

voor zijn 92e verjaardag overleed, liet hij 
ook een grote, uiterst waardevolle verza-
meling oude Bijbels en manuscripten na. 
De theoloog Daniel B. Wallace bericht 
over de veiling van deze zeldzame schat-
ten. Zo werd o.a. een Wycliffe-Bijbel voor 
1,4 miljoen dollar geveild (veel meer dan 

verwacht), een King-James-Bijbel uit het 
jaar 1611 voor 320.000 dollar (veel min-
der dan verwacht), een editie van het eer-
ste gepubliceerde Griekse Nieuwe Testa-
ment van Erasmus (1516) voor 24.000 
dollar en vele andere unieke Bijbels en 
documenten meer. In totaal werd de bij-
belcollectie van dr. Ryrie voor 7.341.818 
Amerikaanse dollars verkocht.  mnr

vraag die wij ons als christenen moe-
ten stellen: Huilen wij ook mee met 
de huilende mensen in Syrië? Bidden 
wij voor hen? Of laat het gebeuren 
ons koud, omdat het “alleen maar” 
een islamitisch conflict is? mnr
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In perspectIef

ChrIstelIjK leven

In de wereld zult u verdrukking hebben

  Jezus kent niet alleen 
onze angsten, maar 
Hij houdt ook de hulp 
in de angsten gereed; 
ja, Hij kent de moge-
lijke uitweg daaruit.

vid’s aanzet voor een oplossing vinden we 
in zijn “dagboek”, in de Psalmen, waar 
hij zegt: “Hoor, Heere, mijn stem als ik 
roep; wees mij genadig en antwoord mij. 
Mijn hart zegt tegen U wat U Zelf zegt: 
Zoek Mijn aangezicht” (Ps. 27:7). 

In zijn angst gaat David naar God, ja 
zoekt heel bewust de nabijheid en de 
troost van God: “Ik zoek Uw aangezicht, 
Heere, verberg Uw aangezicht niet voor 
mij. Wijs Uw dienaar niet af in toorn, U 
bent mijn hulp geweest; laat mij niet in de 
steek en verlaat mij niet, o God van mijn 
heil” (Ps 27:8-9). En terwijl hij dit doet, 

mag hij ervaren, zoals hij zelf zegt: “Als ik 
toch niet had geloofd dat ik de goedheid 
van de Heere zou zien in het land van 
de levenden, ik was vergaan. Wacht op 
de Heere, wees sterk, en Hij zal uw hart 
sterk maken; ja, wacht op de Heere!» (Ps. 
27:13–14). Wat een troost, ook al zouden 
we door alle mensen worden verlaten: 
God is er. Hij verlaat ons niet. Bij Hem 
mogen wij onze toevlucht vinden, en Hij 
leidt ons op de rechte baan.

Daarin mogen we ons oefenen; 
onze blik op Jezus richten, naar Hem 
kijken, naar de Beginner en Voltooier 
van ons geloof! Daarbij moeten we le-
ren om anders te denken."maar wordt 
hervormd door de vernieuwing van 
uw denken" (Rom. 12:2 NBG). Laten 

we er daarom op letten, hoe en wat 
we denken, omdat immers ons den-
ken uiteindelijk ons handelen bepaalt.

Realistisch beschouwd ziet de toe-
komst er misschien niet bepaald roos-
kleurig uit. Maar met Jezus Christus naast 
ons hebben we Zijn geweldige belofte: 
“Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin 
en het Einde, zegt de Heere, Die is en Die 
was en Die komt, de Almachtige” (Op. 
1:8). Als kinderen van God zijn we nu 
eenmaal niet aan het noodlot overgelaten 
of een speelbal van de natuur. Nee, ons 
leven is in Gods hand. Hij is het begin 
en het einde, ook van ons leven. Hij is de 
Heere – ook over onze noden en angsten, 
en Hij komt terug.

Het is zoals een oude spreuk luidt: 
“Zoek Jezus en Zijn licht, al het andere 
helpt je niet!” Als christenen hebben we 
een geweldige troost en een heerlijke ver-
wachting. Een gedicht van een zendeling, 
in het jaar 1935 in China door commu-
nisten neergeschoten, getuigt daarvan; 
hij schrijft: 

“Angst – waarvoor angst?
Angst ervoor dat de geest verlost en vrij
van nood, in volmaakte vrede zij?
Ervoor dat de strijd en de spanning 

eindigt,
dat God plotseling alles omkeert?
Daarvoor zou je angst hebben?
Angst – waarvoor angst?
Dat je het aangezicht ziet van de Hei-

land?
Dat Zijn ‘welkom thuis’ jou blij be-

groet?
Angst dat de heerlijke schijn van Zijn 

wonden, jou
schenkt een eeuwig begenadigd-zijn?
Daarvoor zou je angst hebben?
Angst – waarvoor angst?
Een flits – een schot – je hart dat 

breekt, donker

jezus Christus spreekt: “In de wereld zult 
u verdrukking hebben, maar heb goede 
moed: Ik heb de wereld overwonnen” 
(joh. 16:33). een bemoediging. 

a ngst heeft vele gezichten. Daar is 
de angst om je baan te verliezen of 
niet meer te kunnen voldoen aan 

de eisen van de huidige prestatiemaat-
schappij. De angst dat in de toekomst 
de pensioenen niet meer gegarandeerd 
zouden kunnen zijn. Of de angst voor 
ziekte, een ouderdom met gebreken. 
Maar dan ook de toenemende angst voor 
het vreemde, ja de sluipende toename 
van het aantal vreemdelingen. Sinds 
2015 heeft Duitsland veel meer dan een 
miljoen asielzoekers opgevangen, aan de 
toeloop waarvan ook nu nog geen eind 
komt. Dit wakkert angsten aan, ook al 
willen sommige politici dat niet inzien. 
Het is de angst, waar dat allemaal toe zal 
leiden, de angst voor het ongewisse en de 
toename van de islamisering van Europa 
met alle gevolgen daarvan die vandaag al 
merkbaar zijn. 

Voor een groot deel hoort angst bij ons 
leven, zoals Jezus zegt: “In de wereld zult 
u verdrukking hebben” (HSV). (Opm. In 
de Duitse Elberfelder Bibel staat: “In der 
Welt habt ihr Angst”). Maar daarbij blijft 
Hij niet stilstaan, integendeel, Hij voegt 
eraan toe: “Maar heb goede moed, Ik heb 
de wereld overwonnen” (Joh. 16:33). Je-
zus is er. Hij kent niet alleen onze ang-
sten, maar Hij houdt ook de hulp in de 
angsten gereed; ja, Hij kent de mogelijke 
uitweg daaruit.

Ook koning David kende angst. Zo was 
hij als herdersjongen veracht, wordt door 
zijn vrouw publiekelijk bespot, als koning 
door z’n eigen zoon van de troon gestoten 
en zijn leven met de dood bedreigd. Da-
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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 ook 
u zult zijn waar Ik ben” (Joh. 14:2–3). 
Christus wil dat wij naar Hem kijken, he-
melwaarts, dat we niet bij onze proble-
men blijven stilstaan, maar omhoog kij-
ken, naar de bestemming, waar we echt 
thuis zijn, ja, dat we Hem verwachten, er 
rekening mee houden dat Hij terugkomt. 
Het zou vandaag kunnen zijn!

In elke wedergeborene woont Jezus 
Christus door Zijn Heilige Geest. Hij is er 
en gaat nooit meer weg: “En Ik zal de Va-
der bidden, en Hij zal u een andere Troos-
ter geven, opdat Hij bij u blijft tot in eeu-
wigheid” (Joh. 14:16; vgl. v. 18). Alleen 
God zelf kan – midden in de angst – Zijn 
leerlingen vrede schenken: “Vrede laat 

Ik u, Mijn vrede geef ik u” (Joh. 14:27). 
Dit is een tweevoudige vrede. Ener-
zijds vrede met God, omdat de schuld 
vergeven is, het verleden in het reine 
gebracht is en de toekomst in Zijn hand 
ligt. Het is de vrede waarover we lezen: 
“Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, 
hebben vrede bij God door onze Heere 
Jezus Christus” (Rom. 5:1). Anderzijds 
is het de vrede die God ons steeds weer 
aanbiedt, ook in de moeilijke situaties 
van ons leven. Het is de vrede waarover 
Paulus zegt: “En laat de vrede van God 
heersen in uw harten” (Kol. 3:15). Deze 
vrede was het die Stefanus in het aange-
zicht van de dood mocht ervaren (Hand. 
7), die Petrus in de gevangenis vredig 
liet slapen (Hand. 12) en die Paulus in 
gevangenschap liet zingen (Hand. 16). 
Bovendien zei Jezus tegen Zijn leerlin-

In de hemel – louter licht!
In leven en sterven met Hem verbon-

den zijn,
als één, die deel heeft aan Zijn wonden.
Daarvoor zou je angst hebben?
Angst – waarvoor angst?
Voor dat jouw dood een overwinning 

behaalt,
die voor jou in ‘t leven – slechts ver-

langen bleef?
Met bloed gedoopt een steenachtige 

plaats,
dat bloeiende oogst tevoorschijn komt 

daar?
Daarvoor zou je angst hebben?”
Bij Zijn laatste Paschaviering, vóór het 

verraad, de verloochening, de vreselijke 
kruisdood en het verlaten-worden door 
God Zijn Vader, zei Jezus tegen Zijn leer-
lingen: “Deze dingen heb Ik tot u gespro-
ken, opdat u in Mij vrede zult hebben. 
In de wereld zult u verdrukking hebben, 
maar heb goede moed: Ik heb de wereld 
overwonnen” (Joh. 16:33). Daarmee 
herinnerde Christus Zijn leerlingen uit-
drukkelijk aan de gebeurtenissen en Zijn 
woorden die het laatste Paschamaal met 
hen vergezelden. Jezus wil graag dat we 
de laatste uren van Zijn lijdensweg steeds 
voor onze geestelijke ogen hebben (vgl. 
Joh. 13–17). 

Omdat onze Heere weet dat wij men-
sen met angsten, moeilijkheden, aan-
vechtingen en beperkingen zijn, deed Hij 
het volgende voor Zijn leerlingen: “Jezus 
stond op van de maaltijd, legde Zijn kle-
ren af, nam een linnen doek en deed die 
om Zijn middel. Daarna goot Hij water in 
de waskom en begon de voeten van de 
discipelen te wassen en af te drogen met 
de linnen doek die Hij om Zijn middel 
had” (Joh. 13:4–5). 

De Heere deed hier de dienst van de 
laagste slaaf. Daarmee wil Hij ons als het 
ware zeggen: “Ook al weet ik wie je bent 
en ik je zwakheid ken, ben ik toch be-
reid om je te dienen, bereid om jou als 
laagste slaaf de voeten te wassen, iedere 
dag opnieuw. Ik ben bereid om het vuil 
van de straat van je af te wassen, jouw 
misstappen en zonden te vergeven.”

Hij roept ons toe: “In het huis van 
Mijn Vader zijn veel woningen; als dat 
niet zo was, zou Ik het u gezegd hebben. 

 Het is de angst, waar dat allemaal toe zal leiden, de 
angst voor het ongewisse en de toename van de islami-
sering van europa met alle gevolgen daarvan, die van-
daag al merkbaar zijn.
Foto: Biddende moslims in turijn, italië
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ChrIstelIjK leven

In de wereld zult u verdrukking hebben

  Jezus kent niet alleen 
onze angsten, maar 
Hij houdt ook de hulp 
in de angsten gereed; 
ja, Hij kent de moge-
lijke uitweg daaruit.

vid’s aanzet voor een oplossing vinden we 
in zijn “dagboek”, in de Psalmen, waar 
hij zegt: “Hoor, Heere, mijn stem als ik 
roep; wees mij genadig en antwoord mij. 
Mijn hart zegt tegen U wat U Zelf zegt: 
Zoek Mijn aangezicht” (Ps. 27:7). 

In zijn angst gaat David naar God, ja 
zoekt heel bewust de nabijheid en de 
troost van God: “Ik zoek Uw aangezicht, 
Heere, verberg Uw aangezicht niet voor 
mij. Wijs Uw dienaar niet af in toorn, U 
bent mijn hulp geweest; laat mij niet in de 
steek en verlaat mij niet, o God van mijn 
heil” (Ps 27:8-9). En terwijl hij dit doet, 

mag hij ervaren, zoals hij zelf zegt: “Als ik 
toch niet had geloofd dat ik de goedheid 
van de Heere zou zien in het land van 
de levenden, ik was vergaan. Wacht op 
de Heere, wees sterk, en Hij zal uw hart 
sterk maken; ja, wacht op de Heere!» (Ps. 
27:13–14). Wat een troost, ook al zouden 
we door alle mensen worden verlaten: 
God is er. Hij verlaat ons niet. Bij Hem 
mogen wij onze toevlucht vinden, en Hij 
leidt ons op de rechte baan.

Daarin mogen we ons oefenen; 
onze blik op Jezus richten, naar Hem 
kijken, naar de Beginner en Voltooier 
van ons geloof! Daarbij moeten we le-
ren om anders te denken."maar wordt 
hervormd door de vernieuwing van 
uw denken" (Rom. 12:2 NBG). Laten 

we er daarom op letten, hoe en wat 
we denken, omdat immers ons den-
ken uiteindelijk ons handelen bepaalt.

Realistisch beschouwd ziet de toe-
komst er misschien niet bepaald roos-
kleurig uit. Maar met Jezus Christus naast 
ons hebben we Zijn geweldige belofte: 
“Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin 
en het Einde, zegt de Heere, Die is en Die 
was en Die komt, de Almachtige” (Op. 
1:8). Als kinderen van God zijn we nu 
eenmaal niet aan het noodlot overgelaten 
of een speelbal van de natuur. Nee, ons 
leven is in Gods hand. Hij is het begin 
en het einde, ook van ons leven. Hij is de 
Heere – ook over onze noden en angsten, 
en Hij komt terug.

Het is zoals een oude spreuk luidt: 
“Zoek Jezus en Zijn licht, al het andere 
helpt je niet!” Als christenen hebben we 
een geweldige troost en een heerlijke ver-
wachting. Een gedicht van een zendeling, 
in het jaar 1935 in China door commu-
nisten neergeschoten, getuigt daarvan; 
hij schrijft: 

“Angst – waarvoor angst?
Angst ervoor dat de geest verlost en vrij
van nood, in volmaakte vrede zij?
Ervoor dat de strijd en de spanning 

eindigt,
dat God plotseling alles omkeert?
Daarvoor zou je angst hebben?
Angst – waarvoor angst?
Dat je het aangezicht ziet van de Hei-

land?
Dat Zijn ‘welkom thuis’ jou blij be-

groet?
Angst dat de heerlijke schijn van Zijn 

wonden, jou
schenkt een eeuwig begenadigd-zijn?
Daarvoor zou je angst hebben?
Angst – waarvoor angst?
Een flits – een schot – je hart dat 

breekt, donker

jezus Christus spreekt: “In de wereld zult 
u verdrukking hebben, maar heb goede 
moed: Ik heb de wereld overwonnen” 
(joh. 16:33). een bemoediging. 

a ngst heeft vele gezichten. Daar is 
de angst om je baan te verliezen of 
niet meer te kunnen voldoen aan 

de eisen van de huidige prestatiemaat-
schappij. De angst dat in de toekomst 
de pensioenen niet meer gegarandeerd 
zouden kunnen zijn. Of de angst voor 
ziekte, een ouderdom met gebreken. 
Maar dan ook de toenemende angst voor 
het vreemde, ja de sluipende toename 
van het aantal vreemdelingen. Sinds 
2015 heeft Duitsland veel meer dan een 
miljoen asielzoekers opgevangen, aan de 
toeloop waarvan ook nu nog geen eind 
komt. Dit wakkert angsten aan, ook al 
willen sommige politici dat niet inzien. 
Het is de angst, waar dat allemaal toe zal 
leiden, de angst voor het ongewisse en de 
toename van de islamisering van Europa 
met alle gevolgen daarvan die vandaag al 
merkbaar zijn. 

Voor een groot deel hoort angst bij ons 
leven, zoals Jezus zegt: “In de wereld zult 
u verdrukking hebben” (HSV). (Opm. In 
de Duitse Elberfelder Bibel staat: “In der 
Welt habt ihr Angst”). Maar daarbij blijft 
Hij niet stilstaan, integendeel, Hij voegt 
eraan toe: “Maar heb goede moed, Ik heb 
de wereld overwonnen” (Joh. 16:33). Je-
zus is er. Hij kent niet alleen onze ang-
sten, maar Hij houdt ook de hulp in de 
angsten gereed; ja, Hij kent de mogelijke 
uitweg daaruit.

Ook koning David kende angst. Zo was 
hij als herdersjongen veracht, wordt door 
zijn vrouw publiekelijk bespot, als koning 
door z’n eigen zoon van de troon gestoten 
en zijn leven met de dood bedreigd. Da-
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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 ook 
u zult zijn waar Ik ben” (Joh. 14:2–3). 
Christus wil dat wij naar Hem kijken, he-
melwaarts, dat we niet bij onze proble-
men blijven stilstaan, maar omhoog kij-
ken, naar de bestemming, waar we echt 
thuis zijn, ja, dat we Hem verwachten, er 
rekening mee houden dat Hij terugkomt. 
Het zou vandaag kunnen zijn!

In elke wedergeborene woont Jezus 
Christus door Zijn Heilige Geest. Hij is er 
en gaat nooit meer weg: “En Ik zal de Va-
der bidden, en Hij zal u een andere Troos-
ter geven, opdat Hij bij u blijft tot in eeu-
wigheid” (Joh. 14:16; vgl. v. 18). Alleen 
God zelf kan – midden in de angst – Zijn 
leerlingen vrede schenken: “Vrede laat 

Ik u, Mijn vrede geef ik u” (Joh. 14:27). 
Dit is een tweevoudige vrede. Ener-
zijds vrede met God, omdat de schuld 
vergeven is, het verleden in het reine 
gebracht is en de toekomst in Zijn hand 
ligt. Het is de vrede waarover we lezen: 
“Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, 
hebben vrede bij God door onze Heere 
Jezus Christus” (Rom. 5:1). Anderzijds 
is het de vrede die God ons steeds weer 
aanbiedt, ook in de moeilijke situaties 
van ons leven. Het is de vrede waarover 
Paulus zegt: “En laat de vrede van God 
heersen in uw harten” (Kol. 3:15). Deze 
vrede was het die Stefanus in het aange-
zicht van de dood mocht ervaren (Hand. 
7), die Petrus in de gevangenis vredig 
liet slapen (Hand. 12) en die Paulus in 
gevangenschap liet zingen (Hand. 16). 
Bovendien zei Jezus tegen Zijn leerlin-

In de hemel – louter licht!
In leven en sterven met Hem verbon-

den zijn,
als één, die deel heeft aan Zijn wonden.
Daarvoor zou je angst hebben?
Angst – waarvoor angst?
Voor dat jouw dood een overwinning 

behaalt,
die voor jou in ‘t leven – slechts ver-

langen bleef?
Met bloed gedoopt een steenachtige 

plaats,
dat bloeiende oogst tevoorschijn komt 

daar?
Daarvoor zou je angst hebben?”
Bij Zijn laatste Paschaviering, vóór het 

verraad, de verloochening, de vreselijke 
kruisdood en het verlaten-worden door 
God Zijn Vader, zei Jezus tegen Zijn leer-
lingen: “Deze dingen heb Ik tot u gespro-
ken, opdat u in Mij vrede zult hebben. 
In de wereld zult u verdrukking hebben, 
maar heb goede moed: Ik heb de wereld 
overwonnen” (Joh. 16:33). Daarmee 
herinnerde Christus Zijn leerlingen uit-
drukkelijk aan de gebeurtenissen en Zijn 
woorden die het laatste Paschamaal met 
hen vergezelden. Jezus wil graag dat we 
de laatste uren van Zijn lijdensweg steeds 
voor onze geestelijke ogen hebben (vgl. 
Joh. 13–17). 

Omdat onze Heere weet dat wij men-
sen met angsten, moeilijkheden, aan-
vechtingen en beperkingen zijn, deed Hij 
het volgende voor Zijn leerlingen: “Jezus 
stond op van de maaltijd, legde Zijn kle-
ren af, nam een linnen doek en deed die 
om Zijn middel. Daarna goot Hij water in 
de waskom en begon de voeten van de 
discipelen te wassen en af te drogen met 
de linnen doek die Hij om Zijn middel 
had” (Joh. 13:4–5). 

De Heere deed hier de dienst van de 
laagste slaaf. Daarmee wil Hij ons als het 
ware zeggen: “Ook al weet ik wie je bent 
en ik je zwakheid ken, ben ik toch be-
reid om je te dienen, bereid om jou als 
laagste slaaf de voeten te wassen, iedere 
dag opnieuw. Ik ben bereid om het vuil 
van de straat van je af te wassen, jouw 
misstappen en zonden te vergeven.”

Hij roept ons toe: “In het huis van 
Mijn Vader zijn veel woningen; als dat 
niet zo was, zou Ik het u gezegd hebben. 

 Het is de angst, waar dat allemaal toe zal leiden, de 
angst voor het ongewisse en de toename van de islami-
sering van europa met alle gevolgen daarvan, die van-
daag al merkbaar zijn.
Foto: Biddende moslims in turijn, italië
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gen – temidden van de angst: “Ik ben 
de ware Wijnstok en Mijn Vader is de 
Wijngaardenier. elke rank die in Mij 
geen vrucht draagt, neemt Hij weg; 
en elke rank die vrucht draagt, reinigt 
Hij, opdat zij meer vrucht draagt. U 
bent al rein vanwege het woord dat 
Ik tot u gesproken heb. Blijf in Mij, 
en Ik in u. Zoals de rank geen vrucht 
kan dragen uit zichzelf, als zij niet in 
de wijnstok blijft, zo ook u niet, als u 
niet in Mij blijft. Ik ben de Wijnstok, 
u de ranken; wie in Mij blijft, en ik 
in hem, die draagt veel vrucht, want 
zonder Mij kunt u niets doen” (Joh. 
15:1–5).

Wij mogen bij Hem blijven. Hij 
zorgt voor ons. Hij heeft de verant-
woordelijkheid op zich genomen. De 
Vader is verantwoordelijk voor de ver-
zorging en het geven van vrees voor 
Hem, en wijzelf kunnen gewoon bij 
Jezus blijven. Daarbij geeft Hij gelijk-
tijdig ook de garantie, dat wij, als we 
werkelijk kinderen van God zijn, de 
bestemming zullen bereiken: “Niet 
u hebt Mij uitverkoren, maar Ik heb 
u uitverkoren, en Ik heb u ertoe be-
stemd dat u zou heengaan en vrucht 
dragen, en dat uw vrucht zou blijven” 
(Joh. 15:16). 

Het blijven in Hem heeft niets 
met inspanning te maken. Veeleer 
gaat het erom met Hem door de 
dag te gaan, voor Hem te leven, 
met Hem rekening te houden, naar 
Hem toe te gaan – ook dan, als we op 
onze neus gegaan mochten zijn. Het 
is zo als Paulus het uitdrukt: “Want 
het leven is voor mij Christus en 
het sterven is voor mij winst” (Fil. 
1:21). Het is het leven uit Hem, uit 
Zijn Woord van de Bijbel, uit de ver-
binding met Hem door gebed, het 
leven uit de kracht van de in ons 
wonende Heilige Geest (ik kan het 
niet – maar Hij kan het!). 

Dit alles wens ik u van ganser har-
te. Ook al leven we midden in deze 
gevallen wereld, dat u toch in alle 
angst mag ervaren, zoals de Heere 
Jezus zegt: “Maar heb goede moed: 
Ik heb de wereld overwonnen” (Joh. 
16:33). SAMUEL RINDLISBACHER

BIjBelse profetIe

een profetische 
uitdrijving van demonen

wat de genezing van twee bezetenen door 
de heere jezus Christus ons over de eind-
tijd kan zeggen. een studie.

M attheüs 8:28–34 bericht hoe de 
Heere Jezus twee bezetenen ge-
neest. In deze gebeurtenis zijn 

enkele interessante profetische parallel-
len te ontdekken. 

Markus noemt in dezelfde aangelegen-
heid maar één bezetene; maar neem je 
de informatie die hij doorgeeft, en past 
die toe op de beide bezetenen, dan woon-
den ze in graven (grafspelonken), konden 
boeien en ketenen hen niet in bedwang 
houden, vonden ze dag en nacht geen 
rust, schreeuwden ze en sloegen zich-
zelf met stenen en werden ze door een 
legioen demonen beheerst (Mark. 5:9). 

Vandaag de dag is het zo dat het onge-
lovige Israël en de volken door de “we-
reldbeheersers en machten van de duis-
ternis” (Ef. 6:12) geregeerd worden. Ze 
hebben goddelijke bevrijding nodig door 
Jezus, en juist in de eindtijd zal in de 
ware zin van het woord de duivel “los 
zijn” (Op. 12).

De situatie van de twee bezetenen 
doet me denken aan de volken van de 
wereld enerzijds en het volk Israël an-
derzijds dat zich volgens Ez. 37:12,13 
in de graven van de volken bevond en 
daar door vreemde onbeheerste machten 

gepijnigd werd en geen rust vond. Legi-
oenen tyrannen hebben het volk van de 
Joden vervolgd, en daarbij hebben ook 
de volken zelf, bezeten door de macht 
van de duisternis, elkaar ontelbaar leed 
berokkend. Denk alleen maar aan het 
Derde Rijk en de verwoestende gevol-
gen daarvan.

Het land van de Gerasenen waar de 
Heere Jezus de beide bezetenen genas, 
hoorde bij het heidense tienstedenge-
bied, de zogenaamde “Dekapolis” (= 
“10-stad”). Het lag aan de oostelijke oe-
ver van het Meer van Galilea, waar veel 
niet-Joden woonden, die zich door de 
veroveringsveldtochten van Alexander 
de Grote daar gevestigd hadden. Het ging 
daarbij om tien gebieden die zich voor 
betere handelsrelaties aaneengesloten 
hadden. In de dagen van de Heere Jezus 
op aarde was dit bij wijze van spreken een 
aaneensluiting van Israël en de volkeren-
wereld. En hier nu gingen de demonen 
toentertijd ontzettend tekeer; het gebied 
leek op een machtcentrale van satan. 

Varkens waren in het Jodendom onrei-
ne dieren (Deut.14:8), maar de israëliti-
sche boeren in deze streek fokten varkens 
voor de Dekapolis, om bij de niet-Joden 
winst te behalen. Tegenwoordig, nu Is-
raël weer een staat in het eigen land is, 
onderhoudt het uitgebreide handelsre-
laties met de hele wereld. Interessant is 
nu, dat de Openbaring m. b. t. de tijd 

aan de oever van het meer Gennésareth
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kort voor de wederkomst van Christus 
spreekt over volkerengebieden, die als 
tien koningen worden weergegeven, die 
zich aaneensluiten en “zij zullen hun 
kracht en macht aan het [antichristelijk] 
beest overdragen” (Op. 17; 18). De Bijbel 
duidt ook aan dat in de eindtijd veel Joden 
een valse herder, namelijk de antichrist, 
zullen aannemen (Joh. 5:43; Zach.11). 
Er zou weer – nu op mondiale schaal – 
een aaneensluiting kunnen komen tussen 
Israël en de volkerenwereld (de tien ko-
ningen die het dier hun macht geven), en 
juist daar zal de machtcentrale van satan 
zijn (vgl. Op. 13).

Aan het Markusevangelie ontlenen we 
dat het legioen demonen, toen Christus 
hen uitdreef, in ongeveer 2000 varkens 
voer (Mark. 5:13). Demonen zoeken het 
onreine. In het Romeinse leger bestond 
een legioen uit 3000 en op volle sterk-
te uit 6000 soldaten. Het is zeker niet 
onbelangrijk dat de onreine geest zich 
uitgerekend “legioen” noemde, de Latijn-
se benaming voor een legereenheid van 
die Romeinen, die toch het land bezet 
hielden en onderdrukten. Uitgerekend 
naar die streek komt de Heere en laat Zijn 
goddelijke macht zien. Soortgelijk zou het 
aan het einde weer kunnen zijn. Als Zijn 
voeten op de Olijfberg staan (Zach. 14:4), 
zal Hij terugkomen naar een Joods volk 
dat zich – zoals destijds Israël en Deka-
polis – met de volken heeft vermengd. 

Demonen zijn geestelijke wezens zon-
der lichaam, die er de voorkeur aan geven 
in een ander lichaam te wonen, ook al 
zijn het lichamen van varkens. In geen 
geval willen ze naar de afgrond. Hier wer-
den dus twee mensen beheerst door drie- 
tot zesduizend demonen. De demonen 
herkenden en beleden Jezus ongetwijfeld 
als de Zoon van God; de leiders van Isra-
el daarentegen hielden zich ten opzichte 
van Hem van den domme. – Demonen 
weten vaak meer dan theologen.

Waarom vroegen de demonen de Hee-
re Jezus nu angstig: “Bent U hier geko-
men om ons te pijnigen vóór de tijd?” 
(Mat. 8:29). Demonen sidderen voor het 
komende oordeel (vgl. Jak. 2:19). Met 
de pijniging die ze noemden, verwezen 
ze naar de toekomst in de afgrond en de 
poel van vuur, die voor de duivel en zijn 

engelen bestemd is (Op. 20:10; Mat. 
25:41). Ze wisten dus dat de verschij-
ning van de Heere te maken had met het 
definitieve oordeel over hen. Ze dachten 
waarschijnlijk dat ze al vóór dit definitie-
ve oordeel ter plekke werden geoordeeld. 
Ze brachten Zijn verschijning in verband 
met het einde. Maar de Heere oordeelde 
hen nog niet, in plaats daarvan deed Hij 
iets anders.

De demonen mochten in de varkens 
gaan en stortten in de zee van Genezaret, 
die ook “het Meer van Galilea” genoemd 
wordt. Symbolisch gesproken stuurde de 
Heere hen niet de afgrond, maar de zee 
in. Als we een profetisch perspectief ac-
cepteren, dan kunnen we vaststellen dat 
de zee ook de volkerenzee kan symboli-
seren (vgl. Op. 13). Uit de Openbaring 
ontlenen we nu een verbazingwekkend 
soortgelijke volgorde voor de laatste da-
gen: de satan en zijn demonen worden 
eerst vanuit de hemel op de aarde neer-
geworpen (Op. 12:9), om zich in de vol-
kerenzee uit te woeden (Op. 12:12). Pas 
later volgt het definitieve oordeel, als Je-
zus Christus terugkomt (Op. 20:1–3,10).

Nadat Jezus Christus de bezetenen 
genezen had, “smeekten” de mensen 
in dit heidense gebied de Heere, “of Hij 
uit hun gebied wilde vertrekken” (Mat. 
8:34). Ze wezen Hem af. Dat is wel het 
verschrikkelijkste “gebed”, dat een mens 
eigenlijk kan doen. In Markus 5:15 staat 
nog dat ze “bevreesd werden” en Hem 
“begonnen te smeken uit hun gebied weg 
te gaan”. Wat was dat kenmerkend: De 
demonen vreesden de macht van Chris-
tus en het Laatste Oordeel. De mensen 
waren bevreesd voor de liefde van Jezus, 
die eigenlijk toch alle vrees uitdrijft (1 
Joh. 4:18). Toen bleven ze toch liever 
bij het onreine en onder de macht van 
de demonen.

Is dat tegenwoordig niet precies zo on-
der de volken? Jezus krijgt een afzegging, 
men weigert Hem de deur, Hij moet niet 
regeren, niet meer bepalen, men legt het 
christendom stenen in de weg, en een ge-
kerstende, westerse wereld is bovendien 
al weer bezig te vergeten, langs welke 
weg de Verlosser, de zegeningen en het 
geloof zich tot haar gewend heeft, name-
lijk via Israël. Denk alleen maar eens aan 

de UNESCO die in oktober van het afgelo-
pen jaar besloot, om het Joodse volk, welk 
historisch verband met Jeruzalem en de 
Tempelberg dan ook maar, te ontzeggen. 
Het lijkt alsof alles omgeven was door een 
mist van duisternis. En wat stellen wij 
vast? De Heere trekt zich terug en keert 
terug naar Israël. Toentertijd verliet Hij 
het heidense Tienstedengebied, om zich 
weer op Israël te richten. 

Onze wereld wordt steeds demoni-
scher en de angst en radeloosheid ne-
men dienovereenkomstig toe. Wat zijn de 
oorlog in Syrië en het terrorisme van IS 
anders dan demonisch? Wat zijn kwade 
heersers, onderdrukkers, tirannen, dic-
tatoren anders dan demonisch gestuurd? 
Over de twee bezetenen staat vóór hun 
genezing: “En [zij] waren zeer gevaarlijk 
[woedend], zodat niemand langs die weg 
voorbij kon gaan” (Mat. 8:28).

In deze tijd is het zo: de burgers dur-
ven bepaalde gebieden niet meer te be-
treden; in openbare gebouwen, stations, 
winkelcentra, luchthavens of stadions is 
men intussen bang voor gevaarlijk tekeer-
gaande personen die terreur, angst en 
schrik verspreiden. Uit de Bijbel weten 
we dat satan de staten en hun leiders 
controleert (bijv.: Tyrus, Ez. 28; Babylon, 
Jes. 14; Perzië en Griekenland, Dan. 10; 
vgl. Ef. 2:1–3; 2 Kor. 4:4). Openbaring 16 
beschrijft, hoe aan het eind de duivel de-
monische geesten naar de staatshoofden 
van de wereld uitzendt om ze te verlei-
den. De anti-christelijke wereldheerser 
en de valse profeet zullen aan het einde 
van de dagen – demonisch gestuurd – de 
wereld beheersen; de duivel zal dan zijn 
macht aan het beest overdragen (Op. 13; 
16:13). – Wie weet hoe dichtbij deze tijd 
al is.

Uit het Joodse volk kwam de Messias 
voor de verlossing van de wereld en Hij 
zal naar dit volk en Zijn land terugkeren 
als de Heere der wereld (Zach. 12; 14; 
vgl. Rom. 11:25–29). Daartegen strijdt 
satan (denk aan farao, Haman, Antio-
chus Epiphanes, Herodes, Hitler, Stalin, 
islam, antichrist). Toen Jezus de eerste 
keer kwam, kwam de macht van satan 
daartegen erg in opstand. Voordat Jezus 
terugkomt, zal dat weer gebeuren.  
  NORBERT LIETH
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gen – temidden van de angst: “Ik ben 
de ware Wijnstok en Mijn Vader is de 
Wijngaardenier. elke rank die in Mij 
geen vrucht draagt, neemt Hij weg; 
en elke rank die vrucht draagt, reinigt 
Hij, opdat zij meer vrucht draagt. U 
bent al rein vanwege het woord dat 
Ik tot u gesproken heb. Blijf in Mij, 
en Ik in u. Zoals de rank geen vrucht 
kan dragen uit zichzelf, als zij niet in 
de wijnstok blijft, zo ook u niet, als u 
niet in Mij blijft. Ik ben de Wijnstok, 
u de ranken; wie in Mij blijft, en ik 
in hem, die draagt veel vrucht, want 
zonder Mij kunt u niets doen” (Joh. 
15:1–5).

Wij mogen bij Hem blijven. Hij 
zorgt voor ons. Hij heeft de verant-
woordelijkheid op zich genomen. De 
Vader is verantwoordelijk voor de ver-
zorging en het geven van vrees voor 
Hem, en wijzelf kunnen gewoon bij 
Jezus blijven. Daarbij geeft Hij gelijk-
tijdig ook de garantie, dat wij, als we 
werkelijk kinderen van God zijn, de 
bestemming zullen bereiken: “Niet 
u hebt Mij uitverkoren, maar Ik heb 
u uitverkoren, en Ik heb u ertoe be-
stemd dat u zou heengaan en vrucht 
dragen, en dat uw vrucht zou blijven” 
(Joh. 15:16). 

Het blijven in Hem heeft niets 
met inspanning te maken. Veeleer 
gaat het erom met Hem door de 
dag te gaan, voor Hem te leven, 
met Hem rekening te houden, naar 
Hem toe te gaan – ook dan, als we op 
onze neus gegaan mochten zijn. Het 
is zo als Paulus het uitdrukt: “Want 
het leven is voor mij Christus en 
het sterven is voor mij winst” (Fil. 
1:21). Het is het leven uit Hem, uit 
Zijn Woord van de Bijbel, uit de ver-
binding met Hem door gebed, het 
leven uit de kracht van de in ons 
wonende Heilige Geest (ik kan het 
niet – maar Hij kan het!). 

Dit alles wens ik u van ganser har-
te. Ook al leven we midden in deze 
gevallen wereld, dat u toch in alle 
angst mag ervaren, zoals de Heere 
Jezus zegt: “Maar heb goede moed: 
Ik heb de wereld overwonnen” (Joh. 
16:33). SAMUEL RINDLISBACHER

BIjBelse profetIe

een profetische 
uitdrijving van demonen

wat de genezing van twee bezetenen door 
de heere jezus Christus ons over de eind-
tijd kan zeggen. een studie.

M attheüs 8:28–34 bericht hoe de 
Heere Jezus twee bezetenen ge-
neest. In deze gebeurtenis zijn 

enkele interessante profetische parallel-
len te ontdekken. 

Markus noemt in dezelfde aangelegen-
heid maar één bezetene; maar neem je 
de informatie die hij doorgeeft, en past 
die toe op de beide bezetenen, dan woon-
den ze in graven (grafspelonken), konden 
boeien en ketenen hen niet in bedwang 
houden, vonden ze dag en nacht geen 
rust, schreeuwden ze en sloegen zich-
zelf met stenen en werden ze door een 
legioen demonen beheerst (Mark. 5:9). 

Vandaag de dag is het zo dat het onge-
lovige Israël en de volken door de “we-
reldbeheersers en machten van de duis-
ternis” (Ef. 6:12) geregeerd worden. Ze 
hebben goddelijke bevrijding nodig door 
Jezus, en juist in de eindtijd zal in de 
ware zin van het woord de duivel “los 
zijn” (Op. 12).

De situatie van de twee bezetenen 
doet me denken aan de volken van de 
wereld enerzijds en het volk Israël an-
derzijds dat zich volgens Ez. 37:12,13 
in de graven van de volken bevond en 
daar door vreemde onbeheerste machten 

gepijnigd werd en geen rust vond. Legi-
oenen tyrannen hebben het volk van de 
Joden vervolgd, en daarbij hebben ook 
de volken zelf, bezeten door de macht 
van de duisternis, elkaar ontelbaar leed 
berokkend. Denk alleen maar aan het 
Derde Rijk en de verwoestende gevol-
gen daarvan.

Het land van de Gerasenen waar de 
Heere Jezus de beide bezetenen genas, 
hoorde bij het heidense tienstedenge-
bied, de zogenaamde “Dekapolis” (= 
“10-stad”). Het lag aan de oostelijke oe-
ver van het Meer van Galilea, waar veel 
niet-Joden woonden, die zich door de 
veroveringsveldtochten van Alexander 
de Grote daar gevestigd hadden. Het ging 
daarbij om tien gebieden die zich voor 
betere handelsrelaties aaneengesloten 
hadden. In de dagen van de Heere Jezus 
op aarde was dit bij wijze van spreken een 
aaneensluiting van Israël en de volkeren-
wereld. En hier nu gingen de demonen 
toentertijd ontzettend tekeer; het gebied 
leek op een machtcentrale van satan. 

Varkens waren in het Jodendom onrei-
ne dieren (Deut.14:8), maar de israëliti-
sche boeren in deze streek fokten varkens 
voor de Dekapolis, om bij de niet-Joden 
winst te behalen. Tegenwoordig, nu Is-
raël weer een staat in het eigen land is, 
onderhoudt het uitgebreide handelsre-
laties met de hele wereld. Interessant is 
nu, dat de Openbaring m. b. t. de tijd 
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kort voor de wederkomst van Christus 
spreekt over volkerengebieden, die als 
tien koningen worden weergegeven, die 
zich aaneensluiten en “zij zullen hun 
kracht en macht aan het [antichristelijk] 
beest overdragen” (Op. 17; 18). De Bijbel 
duidt ook aan dat in de eindtijd veel Joden 
een valse herder, namelijk de antichrist, 
zullen aannemen (Joh. 5:43; Zach.11). 
Er zou weer – nu op mondiale schaal – 
een aaneensluiting kunnen komen tussen 
Israël en de volkerenwereld (de tien ko-
ningen die het dier hun macht geven), en 
juist daar zal de machtcentrale van satan 
zijn (vgl. Op. 13).

Aan het Markusevangelie ontlenen we 
dat het legioen demonen, toen Christus 
hen uitdreef, in ongeveer 2000 varkens 
voer (Mark. 5:13). Demonen zoeken het 
onreine. In het Romeinse leger bestond 
een legioen uit 3000 en op volle sterk-
te uit 6000 soldaten. Het is zeker niet 
onbelangrijk dat de onreine geest zich 
uitgerekend “legioen” noemde, de Latijn-
se benaming voor een legereenheid van 
die Romeinen, die toch het land bezet 
hielden en onderdrukten. Uitgerekend 
naar die streek komt de Heere en laat Zijn 
goddelijke macht zien. Soortgelijk zou het 
aan het einde weer kunnen zijn. Als Zijn 
voeten op de Olijfberg staan (Zach. 14:4), 
zal Hij terugkomen naar een Joods volk 
dat zich – zoals destijds Israël en Deka-
polis – met de volken heeft vermengd. 

Demonen zijn geestelijke wezens zon-
der lichaam, die er de voorkeur aan geven 
in een ander lichaam te wonen, ook al 
zijn het lichamen van varkens. In geen 
geval willen ze naar de afgrond. Hier wer-
den dus twee mensen beheerst door drie- 
tot zesduizend demonen. De demonen 
herkenden en beleden Jezus ongetwijfeld 
als de Zoon van God; de leiders van Isra-
el daarentegen hielden zich ten opzichte 
van Hem van den domme. – Demonen 
weten vaak meer dan theologen.

Waarom vroegen de demonen de Hee-
re Jezus nu angstig: “Bent U hier geko-
men om ons te pijnigen vóór de tijd?” 
(Mat. 8:29). Demonen sidderen voor het 
komende oordeel (vgl. Jak. 2:19). Met 
de pijniging die ze noemden, verwezen 
ze naar de toekomst in de afgrond en de 
poel van vuur, die voor de duivel en zijn 

engelen bestemd is (Op. 20:10; Mat. 
25:41). Ze wisten dus dat de verschij-
ning van de Heere te maken had met het 
definitieve oordeel over hen. Ze dachten 
waarschijnlijk dat ze al vóór dit definitie-
ve oordeel ter plekke werden geoordeeld. 
Ze brachten Zijn verschijning in verband 
met het einde. Maar de Heere oordeelde 
hen nog niet, in plaats daarvan deed Hij 
iets anders.

De demonen mochten in de varkens 
gaan en stortten in de zee van Genezaret, 
die ook “het Meer van Galilea” genoemd 
wordt. Symbolisch gesproken stuurde de 
Heere hen niet de afgrond, maar de zee 
in. Als we een profetisch perspectief ac-
cepteren, dan kunnen we vaststellen dat 
de zee ook de volkerenzee kan symboli-
seren (vgl. Op. 13). Uit de Openbaring 
ontlenen we nu een verbazingwekkend 
soortgelijke volgorde voor de laatste da-
gen: de satan en zijn demonen worden 
eerst vanuit de hemel op de aarde neer-
geworpen (Op. 12:9), om zich in de vol-
kerenzee uit te woeden (Op. 12:12). Pas 
later volgt het definitieve oordeel, als Je-
zus Christus terugkomt (Op. 20:1–3,10).

Nadat Jezus Christus de bezetenen 
genezen had, “smeekten” de mensen 
in dit heidense gebied de Heere, “of Hij 
uit hun gebied wilde vertrekken” (Mat. 
8:34). Ze wezen Hem af. Dat is wel het 
verschrikkelijkste “gebed”, dat een mens 
eigenlijk kan doen. In Markus 5:15 staat 
nog dat ze “bevreesd werden” en Hem 
“begonnen te smeken uit hun gebied weg 
te gaan”. Wat was dat kenmerkend: De 
demonen vreesden de macht van Chris-
tus en het Laatste Oordeel. De mensen 
waren bevreesd voor de liefde van Jezus, 
die eigenlijk toch alle vrees uitdrijft (1 
Joh. 4:18). Toen bleven ze toch liever 
bij het onreine en onder de macht van 
de demonen.

Is dat tegenwoordig niet precies zo on-
der de volken? Jezus krijgt een afzegging, 
men weigert Hem de deur, Hij moet niet 
regeren, niet meer bepalen, men legt het 
christendom stenen in de weg, en een ge-
kerstende, westerse wereld is bovendien 
al weer bezig te vergeten, langs welke 
weg de Verlosser, de zegeningen en het 
geloof zich tot haar gewend heeft, name-
lijk via Israël. Denk alleen maar eens aan 

de UNESCO die in oktober van het afgelo-
pen jaar besloot, om het Joodse volk, welk 
historisch verband met Jeruzalem en de 
Tempelberg dan ook maar, te ontzeggen. 
Het lijkt alsof alles omgeven was door een 
mist van duisternis. En wat stellen wij 
vast? De Heere trekt zich terug en keert 
terug naar Israël. Toentertijd verliet Hij 
het heidense Tienstedengebied, om zich 
weer op Israël te richten. 

Onze wereld wordt steeds demoni-
scher en de angst en radeloosheid ne-
men dienovereenkomstig toe. Wat zijn de 
oorlog in Syrië en het terrorisme van IS 
anders dan demonisch? Wat zijn kwade 
heersers, onderdrukkers, tirannen, dic-
tatoren anders dan demonisch gestuurd? 
Over de twee bezetenen staat vóór hun 
genezing: “En [zij] waren zeer gevaarlijk 
[woedend], zodat niemand langs die weg 
voorbij kon gaan” (Mat. 8:28).

In deze tijd is het zo: de burgers dur-
ven bepaalde gebieden niet meer te be-
treden; in openbare gebouwen, stations, 
winkelcentra, luchthavens of stadions is 
men intussen bang voor gevaarlijk tekeer-
gaande personen die terreur, angst en 
schrik verspreiden. Uit de Bijbel weten 
we dat satan de staten en hun leiders 
controleert (bijv.: Tyrus, Ez. 28; Babylon, 
Jes. 14; Perzië en Griekenland, Dan. 10; 
vgl. Ef. 2:1–3; 2 Kor. 4:4). Openbaring 16 
beschrijft, hoe aan het eind de duivel de-
monische geesten naar de staatshoofden 
van de wereld uitzendt om ze te verlei-
den. De anti-christelijke wereldheerser 
en de valse profeet zullen aan het einde 
van de dagen – demonisch gestuurd – de 
wereld beheersen; de duivel zal dan zijn 
macht aan het beest overdragen (Op. 13; 
16:13). – Wie weet hoe dichtbij deze tijd 
al is.

Uit het Joodse volk kwam de Messias 
voor de verlossing van de wereld en Hij 
zal naar dit volk en Zijn land terugkeren 
als de Heere der wereld (Zach. 12; 14; 
vgl. Rom. 11:25–29). Daartegen strijdt 
satan (denk aan farao, Haman, Antio-
chus Epiphanes, Herodes, Hitler, Stalin, 
islam, antichrist). Toen Jezus de eerste 
keer kwam, kwam de macht van satan 
daartegen erg in opstand. Voordat Jezus 
terugkomt, zal dat weer gebeuren.  
  NORBERT LIETH
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serIe

jezus is onvergelijkbaar

reageeert God op de nederigheid van 
Zijn Zoon.

Met de eigen vernedering van Jezus 
en met de verhoging door Zijn Vader 
wordt precies bewezen, wat Christus in 
Mattheüs 23:12 zegt: “En wie zichzelf 
zal verhogen, zal vernederd worden; en 
wie zichzelf zal vernederen, zal verhoogd 
worden.” Dat is een onomstotelijk Bijbels 
principe: “Nederigheid gaat vooraf aan 
eer” (Spr. 15:33). En zo zal God ook altijd 
in ons leven handelen, als wij ons van 
harte vernederen!

Op de ontzettende zelfontlediging van 
Jezus in de voorafgaande verzen volgt 
met een het “daarom” van God: “Daarom 
heeft God Hem ook bovenmate verhoogd” 
(Fil. 2:9a). Na de totale ontlediging de 
totale vervulling, na de vernedering de 
verhoging: “bovenmate”. Hoe kon de 
Heere dan nog meer worden verhoogd? 
Reeds voor de menswording bezat Chris-
tus immers alle goddelijke eigenschappen 
en was Hij in de Drie-enigheid Gods. Als 
God bleef Hij God! Maar door Zijn verla-
ging, Zijn lijden, Zijn sterven, ervoer en 
doorstond Hij een nieuwe dimensie. Hij 
werd God-mens.

Als zodanig werd Jezus na Zijn dood 
aan het kruis drie dagen later door de 
opstanding uit het graf tot het leven ver-
hoogd (Hand. 2:32; 5:31), veertig dagen 
later door de Hemelvaart, naar de hemel 
verhoogd (Hand. 1:9), in de hemel tot 

de rechterhand van God verhoogd (vgl. 
Hand. 2:33) en daar bidt Hij voor ons en 
vertegenwoordigt ons voor God de Vader 
(Hebr. 7:25; 9:24).

In Zijn menswording wordt Jezus “in 
alles verzocht … op dezelfde wijze [als 
wij], maar zonder zonde” (Hebr. 4:15). 
Hij leerde gehoorzaamheid, kon zich met 
ons identificeren, voelde medelijden met 
onze zwakheden en werd tenslotte onze 
hemelse Hogepriester (Hebr. 5:8; 9:24). 
Dit alles is een verhoring van Zijn gebed 
uit Johannes 17:5: “En nu verheerlijk 
Mij, U Vader, bij Uzelf, met de heerlijk-
heid die Ik bij U bezat voordat de wereld 
er was.” Het voorbeeld van Jezus laat 
zien: De weg naar boven leidt dus altijd 
eerst naar beneden. 

Adolf Schlatter zei het zo: “Zoals Jezus 
handelt en zoals God aan Hem handelt, 
dat komt met elkaar overeen in een vast, 
causaal verband. Jezus vernedert Zich, 
God verhoogt Hem. Jezus maakt Zich 
arm, God schenkt Hem de heerlijkste 
erfenis. Jezus doet in gehoorzaamheid 
ook de laatste stap en pakt het kruis op; 
God heft Hem over de hele schepping 
heen omhoog en maakt Zijn Naam tot 
de grootste en heerlijkste. Hij heeft de 
grootste Naam, aan wie de grootste macht 
en heerlijkheid gegeven is, zodat Hij over 
allen heerst.” 

“Daarom heeft God Hem ook boven-
mate verhoogd en heeft Hem een Naam 

een doorlopende uitleg van de Brief aan 
de filippenzen door verschillende pre-
dikers van Zendingswerk Middernachts-
roep. deel 14, filippenzen 2: 9–11.

f ilippenzen 2:5–11 is niet alleen het 
hoogtepunt van deze Brief, maar be-
hoort tot de belangrijkste christo-

logische uitspraken van het Nieuwe 
Testament in het algemeen. De meeste 
exegeten gaan ervan uit dat het een lied 
van de oerchristenheid was, een lofzang 
op Christus, onderverdeeld in twee grote 
passages die ons de uniciteit en onverge-
lijkbaarheid van onze Heere Jezus tonen.

In de verzen 5–8 handelt Jezus. Ze 
beschrijven op sobere, maar zo ontroe-
rende wijze de totale en omvangrijke 
zelfvernedering van de Zoon van God. 
Maar de weg van volledige ontlediging 
en nederigheid, van afzien, van gehoor-
zaamheid uit liefde tot de Vader eindigt 
niet met vers 8. Na het – zoals men in 
de muziekwereld zou zeggen – calando 
(Ital. langzamer, zachter) of espirando 
(Ital. langzaam uitgaand, wegstervend), 
volgt dan een crescendo, dat aanzwelt 
tot een niet meer te overtreffen forte 
fortissimo. 

In de verzen 9–11 handelt God. Ze 
beschrijven op majestueuze en bijzonder 
aangrijpende wijze de totale en omvang-
rijke verhoging van Jezus Christus. Zo 
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Filippenzen 2: 5–11
Laat daarom die gezindheid in u zijn 
die ook in Christus Jezus was, die, 
hoewel Hij in de gestalte van God 
was, het niet als roof beschouwd 
heeft aan God gelijk te zijn, maar 
Zichzelf ontledigd heeft door de ge-
stalte van een slaaf aan te nemen en 
aan de mensen gelijk te worden. en 
in gedaante als een mens bevonden, 
heeft Hij Zichzelf vernederd en is ge-
hoorzaam geworden, tot de dood, 
ja, tot de kruisdood. daarom heeft 
God Hem ook bovenmate verhoogd 
en heeft Hem een naam geschonken 
boven alle naam, opdat in de naam 
van Jezus zich zou buigen elke knie 
van hen die in de hemel, en die op 
de aarde, en die onder de aarde zijn, 
en elke tong zou belijden dat Jezus 
Christus de Heere is, tot heerlijkheid 
van God de vader.

geschonken boven alle naam” (Fil. 2:9). 
Geschonken betekent niet dat Jezus deze 
naam weer zou kunnen verliezen. Let-
terlijk betekent het woord: gegeven of 
uit genade gegeven. In de Bijbel wordt 
Jezus met meer dan 250 titels of uit-
drukkingen beschreven. Bijvoorbeeld in 
deze bekende passage die we met Kerst 
zo graag aanhalen: “Want een kind is ons 
geboren, een Zoon is ons gegeven, en 
de heerschappij rust op Zijn schouder. 
En men noemt Zijn Naam Wonderlijk, 
Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, 
Vredevorst” (Jes. 9:5). En wat zegt de en-
gel tegen Maria? “En u zult Hem de naam 
Jezus geven” (Luk. 1:31). Deze naam is 
dus reeds gegeven. De oplossing moet 
daarom ergens anders liggen. Het ant-
woord vinden we in Openbaring 19:16: 
“Er stond op Zijn bovenkleed en op Zijn 
dij deze Naam geschreven: ‘Koning der 
koningen en Heere der heren’.” Heere 
is dus deze nieuwe Naam, deze Naam 
“boven alle naam”. 

Alle namen van deze wereldgeschiede-
nis, ook als ze welluidend zijn en ambt, 
rang, positie en waardigheid mede in-
houden, zijn klein, ruimtelijk en qua tijd 
beperkt, geheel in tegenstelling tot de on-
vergelijkbare naam Heere. “Heere” is de 

vertaling van het Griekse woord kyrios. 
In de vroege kerk stond Jezus bekend met 
déze eretitel. Daaruit ontstond dan het 
bijzonder karakteristieke “Heere Jezus 
Christus” (b.v. in 1 Thess. 3:11). 

Wat is er zo bijzonder aan deze naam? 
William Barclay beschrijft dat als volgt: 
“Het woord kyrios heeft een interessante 
ontwikkeling doorgemaakt. 1. Eerst be-
tekende het meester of eigenaar. Daar-
bij ging het om een titel, waarin steeds 
respect voor de betreffende persoon 
tot uitdrukking werd gebracht. 2. Het 
woord werd de officiële titel van de Ro-
meinse keizer. In het Grieks werd hij 
aangesproken met kyrios, in het Latijn 
met dominus. Hij was de heer des hui-
zes en heerser. 3. Het woord diende ter 
aanduiding van heidense goden. Vóór de 
naam van elke heidense god werd de be-
naming kyrios, Heere, gezet. 4. Met dit 
woord werd het Hebreeuwse Jahwe in de 
Griekse versie van het Oude Testament 
vertaald. Als Jezus kyrios, Heere werd 
genoemd, dan betekende dat: Hij was de 
Meester en Eigenaar van al het leven. Hij 
was de Koning der koningen, de Heere 
van de machtigen. Hij was Heere op een 
manier zoals de heidense goden met hun 
stomme afgodsbeelden het nooit konden 
zijn. Hij was niet minder dan goddelijk. 
De nieuwe naam van Jezus Christus, de 
naam, waarmee de hele wereld Hem eens 
zal aanroepen, is de Naam Heere.” 

Wat een onvergelijkbare Naam! Welke 
waarde heeft deze Naam voor ons? Hoe 
gaan wij met deze heerlijke Naam om?

De bovenmatig verhoogde verhoging 
vond in het verleden plaats, evenzo het 
schenken van een naam die boven alle na-
men is. En toch: beide aspecten hebben 
gevolgen voor het heden. Maar het vol-
gende vers spreekt over iets toekomstigs 
en het bevestigt Jezus als Heere van alle 
heren: “… opdat in de Naam van Jezus 
zich zou buigen elke knie van hen die 
in de hemel, en die op de aarde, en die 
onder de aarde zijn” (Fil. 2:10).

Delen van dit vers vinden we in Jesaja 
45:23. Maar daar spreekt Jahwe, de God 
van het Verbond met Israël. Hier hebben 
we dus het duidelijke bewijs dat Jezus 
God is. Vers 10 is ook een profetie uit 
Psalm 110:1: “De HEERE [Jahwe] heeft 

tot mijn Heere gesproken: Zit aan Mijn 
rechterhand, totdat Ik Uw vijanden ge-
maakt zal hebben tot een voetbank voor 
Uw voeten”. Dat wordt in het Nieuwe 
Testament direct of indirect meer dan 27 
keer geciteerd. 

Hoe vaak zijn christenen onder ernsti-
ge vervolging en benauwdheid juist met 
deze kijk op deze toekomstige gebeurte-
nissen getroost en gesterkt! En ook wij 
lijden en zijn in het nauw gebracht, als 
ons geloof binnen de familie, bij buren 
of op ons werk betwijfeld wordt, als we 
belachelijk worden gemaakt, omdat we in 
deze Jezus geloven, als we moeten aan-
zien en moeten meeluisteren, hoe in de 
media van deze wereld de heerlijke Naam 
van de Heere wordt veracht, belasterd, 
ja deels zelfs wordt verboden. – Beste le-
zers, houd vol! De eindafrekening is nog 
niet opgemaakt – maar die zal komen. 
Dan zal zich “alle knie … buigen”.

De exegeet Paul Murdoch meent: “Het 
buigen van de knieën is in vroeger tijd te-
ken van onderwerping geweest. Dat geldt 
ook voor de Bijbelse tijden. De overwon-
nene boog voor zijn overwinnaar, zodat 
deze zijn voet op zijn nek kon zetten en 
daarmee tot uitdrukking kon brengen dat 
hij aanspraak heeft op het leven van deze 
mens. Het buigen van de knieën is dus 
niet een daad van beleefdheid, maar van 
zich-overgeven.” 

Jezus is Heere over allen “die in de 
hemel” zijn: alle ontelbare engelscharen, 
cherubs en serafs en de zielen van de ver-
loste mensen van alle tijdperken. Jezus is 
Heere over allen die “op aarde” zijn: alle 
levende mensen. En Jezus is Heere over 
allen, die “onder de aarde” zijn: alle de-
monen en niet-geredde mensen in de hel.

Ja: Jezus is onvergelijkbaar in Zijn 
macht! Allen zullen zich eens voor de 
Heere Jezus Christus buigen: groten en 
kleinen, bekende en onbekende men-
sen, overal en zonder uitzondering. 
Sommigen, omdat ze geweigerd hebben 
te geloven, buigen hun knieën gedwon-
gen en onder druk, knarsetandend met 
jammeren in het stof. Anderen, omdat 
ze geloofd hebben, buigen hun knieën 
vrijwillig van ganser harte – jubelend, 
aanbiddend, buiten zichzelf van geluk.   
  FREDy PETER
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In perspectIef

serIe

jezus is onvergelijkbaar

reageeert God op de nederigheid van 
Zijn Zoon.

Met de eigen vernedering van Jezus 
en met de verhoging door Zijn Vader 
wordt precies bewezen, wat Christus in 
Mattheüs 23:12 zegt: “En wie zichzelf 
zal verhogen, zal vernederd worden; en 
wie zichzelf zal vernederen, zal verhoogd 
worden.” Dat is een onomstotelijk Bijbels 
principe: “Nederigheid gaat vooraf aan 
eer” (Spr. 15:33). En zo zal God ook altijd 
in ons leven handelen, als wij ons van 
harte vernederen!

Op de ontzettende zelfontlediging van 
Jezus in de voorafgaande verzen volgt 
met een het “daarom” van God: “Daarom 
heeft God Hem ook bovenmate verhoogd” 
(Fil. 2:9a). Na de totale ontlediging de 
totale vervulling, na de vernedering de 
verhoging: “bovenmate”. Hoe kon de 
Heere dan nog meer worden verhoogd? 
Reeds voor de menswording bezat Chris-
tus immers alle goddelijke eigenschappen 
en was Hij in de Drie-enigheid Gods. Als 
God bleef Hij God! Maar door Zijn verla-
ging, Zijn lijden, Zijn sterven, ervoer en 
doorstond Hij een nieuwe dimensie. Hij 
werd God-mens.

Als zodanig werd Jezus na Zijn dood 
aan het kruis drie dagen later door de 
opstanding uit het graf tot het leven ver-
hoogd (Hand. 2:32; 5:31), veertig dagen 
later door de Hemelvaart, naar de hemel 
verhoogd (Hand. 1:9), in de hemel tot 

de rechterhand van God verhoogd (vgl. 
Hand. 2:33) en daar bidt Hij voor ons en 
vertegenwoordigt ons voor God de Vader 
(Hebr. 7:25; 9:24).

In Zijn menswording wordt Jezus “in 
alles verzocht … op dezelfde wijze [als 
wij], maar zonder zonde” (Hebr. 4:15). 
Hij leerde gehoorzaamheid, kon zich met 
ons identificeren, voelde medelijden met 
onze zwakheden en werd tenslotte onze 
hemelse Hogepriester (Hebr. 5:8; 9:24). 
Dit alles is een verhoring van Zijn gebed 
uit Johannes 17:5: “En nu verheerlijk 
Mij, U Vader, bij Uzelf, met de heerlijk-
heid die Ik bij U bezat voordat de wereld 
er was.” Het voorbeeld van Jezus laat 
zien: De weg naar boven leidt dus altijd 
eerst naar beneden. 

Adolf Schlatter zei het zo: “Zoals Jezus 
handelt en zoals God aan Hem handelt, 
dat komt met elkaar overeen in een vast, 
causaal verband. Jezus vernedert Zich, 
God verhoogt Hem. Jezus maakt Zich 
arm, God schenkt Hem de heerlijkste 
erfenis. Jezus doet in gehoorzaamheid 
ook de laatste stap en pakt het kruis op; 
God heft Hem over de hele schepping 
heen omhoog en maakt Zijn Naam tot 
de grootste en heerlijkste. Hij heeft de 
grootste Naam, aan wie de grootste macht 
en heerlijkheid gegeven is, zodat Hij over 
allen heerst.” 

“Daarom heeft God Hem ook boven-
mate verhoogd en heeft Hem een Naam 

een doorlopende uitleg van de Brief aan 
de filippenzen door verschillende pre-
dikers van Zendingswerk Middernachts-
roep. deel 14, filippenzen 2: 9–11.

f ilippenzen 2:5–11 is niet alleen het 
hoogtepunt van deze Brief, maar be-
hoort tot de belangrijkste christo-

logische uitspraken van het Nieuwe 
Testament in het algemeen. De meeste 
exegeten gaan ervan uit dat het een lied 
van de oerchristenheid was, een lofzang 
op Christus, onderverdeeld in twee grote 
passages die ons de uniciteit en onverge-
lijkbaarheid van onze Heere Jezus tonen.

In de verzen 5–8 handelt Jezus. Ze 
beschrijven op sobere, maar zo ontroe-
rende wijze de totale en omvangrijke 
zelfvernedering van de Zoon van God. 
Maar de weg van volledige ontlediging 
en nederigheid, van afzien, van gehoor-
zaamheid uit liefde tot de Vader eindigt 
niet met vers 8. Na het – zoals men in 
de muziekwereld zou zeggen – calando 
(Ital. langzamer, zachter) of espirando 
(Ital. langzaam uitgaand, wegstervend), 
volgt dan een crescendo, dat aanzwelt 
tot een niet meer te overtreffen forte 
fortissimo. 

In de verzen 9–11 handelt God. Ze 
beschrijven op majestueuze en bijzonder 
aangrijpende wijze de totale en omvang-
rijke verhoging van Jezus Christus. Zo 
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Filippenzen 2: 5–11
Laat daarom die gezindheid in u zijn 
die ook in Christus Jezus was, die, 
hoewel Hij in de gestalte van God 
was, het niet als roof beschouwd 
heeft aan God gelijk te zijn, maar 
Zichzelf ontledigd heeft door de ge-
stalte van een slaaf aan te nemen en 
aan de mensen gelijk te worden. en 
in gedaante als een mens bevonden, 
heeft Hij Zichzelf vernederd en is ge-
hoorzaam geworden, tot de dood, 
ja, tot de kruisdood. daarom heeft 
God Hem ook bovenmate verhoogd 
en heeft Hem een naam geschonken 
boven alle naam, opdat in de naam 
van Jezus zich zou buigen elke knie 
van hen die in de hemel, en die op 
de aarde, en die onder de aarde zijn, 
en elke tong zou belijden dat Jezus 
Christus de Heere is, tot heerlijkheid 
van God de vader.

geschonken boven alle naam” (Fil. 2:9). 
Geschonken betekent niet dat Jezus deze 
naam weer zou kunnen verliezen. Let-
terlijk betekent het woord: gegeven of 
uit genade gegeven. In de Bijbel wordt 
Jezus met meer dan 250 titels of uit-
drukkingen beschreven. Bijvoorbeeld in 
deze bekende passage die we met Kerst 
zo graag aanhalen: “Want een kind is ons 
geboren, een Zoon is ons gegeven, en 
de heerschappij rust op Zijn schouder. 
En men noemt Zijn Naam Wonderlijk, 
Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, 
Vredevorst” (Jes. 9:5). En wat zegt de en-
gel tegen Maria? “En u zult Hem de naam 
Jezus geven” (Luk. 1:31). Deze naam is 
dus reeds gegeven. De oplossing moet 
daarom ergens anders liggen. Het ant-
woord vinden we in Openbaring 19:16: 
“Er stond op Zijn bovenkleed en op Zijn 
dij deze Naam geschreven: ‘Koning der 
koningen en Heere der heren’.” Heere 
is dus deze nieuwe Naam, deze Naam 
“boven alle naam”. 

Alle namen van deze wereldgeschiede-
nis, ook als ze welluidend zijn en ambt, 
rang, positie en waardigheid mede in-
houden, zijn klein, ruimtelijk en qua tijd 
beperkt, geheel in tegenstelling tot de on-
vergelijkbare naam Heere. “Heere” is de 

vertaling van het Griekse woord kyrios. 
In de vroege kerk stond Jezus bekend met 
déze eretitel. Daaruit ontstond dan het 
bijzonder karakteristieke “Heere Jezus 
Christus” (b.v. in 1 Thess. 3:11). 

Wat is er zo bijzonder aan deze naam? 
William Barclay beschrijft dat als volgt: 
“Het woord kyrios heeft een interessante 
ontwikkeling doorgemaakt. 1. Eerst be-
tekende het meester of eigenaar. Daar-
bij ging het om een titel, waarin steeds 
respect voor de betreffende persoon 
tot uitdrukking werd gebracht. 2. Het 
woord werd de officiële titel van de Ro-
meinse keizer. In het Grieks werd hij 
aangesproken met kyrios, in het Latijn 
met dominus. Hij was de heer des hui-
zes en heerser. 3. Het woord diende ter 
aanduiding van heidense goden. Vóór de 
naam van elke heidense god werd de be-
naming kyrios, Heere, gezet. 4. Met dit 
woord werd het Hebreeuwse Jahwe in de 
Griekse versie van het Oude Testament 
vertaald. Als Jezus kyrios, Heere werd 
genoemd, dan betekende dat: Hij was de 
Meester en Eigenaar van al het leven. Hij 
was de Koning der koningen, de Heere 
van de machtigen. Hij was Heere op een 
manier zoals de heidense goden met hun 
stomme afgodsbeelden het nooit konden 
zijn. Hij was niet minder dan goddelijk. 
De nieuwe naam van Jezus Christus, de 
naam, waarmee de hele wereld Hem eens 
zal aanroepen, is de Naam Heere.” 

Wat een onvergelijkbare Naam! Welke 
waarde heeft deze Naam voor ons? Hoe 
gaan wij met deze heerlijke Naam om?

De bovenmatig verhoogde verhoging 
vond in het verleden plaats, evenzo het 
schenken van een naam die boven alle na-
men is. En toch: beide aspecten hebben 
gevolgen voor het heden. Maar het vol-
gende vers spreekt over iets toekomstigs 
en het bevestigt Jezus als Heere van alle 
heren: “… opdat in de Naam van Jezus 
zich zou buigen elke knie van hen die 
in de hemel, en die op de aarde, en die 
onder de aarde zijn” (Fil. 2:10).

Delen van dit vers vinden we in Jesaja 
45:23. Maar daar spreekt Jahwe, de God 
van het Verbond met Israël. Hier hebben 
we dus het duidelijke bewijs dat Jezus 
God is. Vers 10 is ook een profetie uit 
Psalm 110:1: “De HEERE [Jahwe] heeft 

tot mijn Heere gesproken: Zit aan Mijn 
rechterhand, totdat Ik Uw vijanden ge-
maakt zal hebben tot een voetbank voor 
Uw voeten”. Dat wordt in het Nieuwe 
Testament direct of indirect meer dan 27 
keer geciteerd. 

Hoe vaak zijn christenen onder ernsti-
ge vervolging en benauwdheid juist met 
deze kijk op deze toekomstige gebeurte-
nissen getroost en gesterkt! En ook wij 
lijden en zijn in het nauw gebracht, als 
ons geloof binnen de familie, bij buren 
of op ons werk betwijfeld wordt, als we 
belachelijk worden gemaakt, omdat we in 
deze Jezus geloven, als we moeten aan-
zien en moeten meeluisteren, hoe in de 
media van deze wereld de heerlijke Naam 
van de Heere wordt veracht, belasterd, 
ja deels zelfs wordt verboden. – Beste le-
zers, houd vol! De eindafrekening is nog 
niet opgemaakt – maar die zal komen. 
Dan zal zich “alle knie … buigen”.

De exegeet Paul Murdoch meent: “Het 
buigen van de knieën is in vroeger tijd te-
ken van onderwerping geweest. Dat geldt 
ook voor de Bijbelse tijden. De overwon-
nene boog voor zijn overwinnaar, zodat 
deze zijn voet op zijn nek kon zetten en 
daarmee tot uitdrukking kon brengen dat 
hij aanspraak heeft op het leven van deze 
mens. Het buigen van de knieën is dus 
niet een daad van beleefdheid, maar van 
zich-overgeven.” 

Jezus is Heere over allen “die in de 
hemel” zijn: alle ontelbare engelscharen, 
cherubs en serafs en de zielen van de ver-
loste mensen van alle tijdperken. Jezus is 
Heere over allen die “op aarde” zijn: alle 
levende mensen. En Jezus is Heere over 
allen, die “onder de aarde” zijn: alle de-
monen en niet-geredde mensen in de hel.

Ja: Jezus is onvergelijkbaar in Zijn 
macht! Allen zullen zich eens voor de 
Heere Jezus Christus buigen: groten en 
kleinen, bekende en onbekende men-
sen, overal en zonder uitzondering. 
Sommigen, omdat ze geweigerd hebben 
te geloven, buigen hun knieën gedwon-
gen en onder druk, knarsetandend met 
jammeren in het stof. Anderen, omdat 
ze geloofd hebben, buigen hun knieën 
vrijwillig van ganser harte – jubelend, 
aanbiddend, buiten zichzelf van geluk.   
  FREDy PETER
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wereldwijdMiddernachtsroep

Kort nieuws uit de 
hele wereld

Dübendorf, Zwitserland. Op 29 
januari vindt de eerste onderwijsmid-
dag van de geplande Gemeentebijbel-
school Middernachtsroep (GBSM) 
plaats. Dit is een nieuwe afdeling van 
het Zendingswerk in Zwitserland, en 
we bidden dat het zich tot een zegen 
mag ontwikkelen. 

Arad, Roemenië. Nog steeds be-
zig zijn de werkzaamheden aan nieu-
we kantoorruimtes. Door o.a. de wet-
telijke voorschriften en de daarmee 
samenhangende papierlawine zijn 
ze nogal uitgelopen. Om kosten te 
besparen, willen onze medewerkers 
ter plaatse veel zelf doen.

Vergara, Uruguay. Afgelopen de-
cember sloeg de bliksem in ons ra-
diostation in en legde het werk lam. 
Naast de onverwachte extra kosten 
die daardoor ontstonden voor ons 
zendingsstation, vormde dit ook een 
behoorlijke uitdaging voor ons zen-
dingsechtpaar Jan en Isabelle Eisses, 
dat kort voor hun uitzending in Eu-
ropa stond. 

São Paulo, Brazilië. Al vrij lang 
was het voor ons zendingsteam een 
wens om naar een grotere boeken-
winkel te verhuizen. Nu kregen onze 
zendelingen onder leiding van Ernst 
en Elvira Kraft groen licht en verhuis-
den op 7 januari.  mnr

Groei in amerika

MATIAS EN SUZANA STEIGER, 
COLUMBIA (USA)

Momenteel is Ricardo Rempel, me-
dewerker van het Zendingswerk 

in Porto Alegre, bezig om onze website 
inclusief de online-webshop nieuw op te 

zetten. We hopen daarmee tegen eind 
maart online te kunnen gaan. Het ligt ons 
op het hart dat door de nieuwe gebruiks-
vriendelijke website meer mensen met 
het profetisch woord worden bereikt. We 
zijn dankbaar voor de 1400 nieuwe abon-
nees die we door de laatste promotie-actie 
van Midnight Call mochten krijgen. En 
ons nieuwe Spaanstalige tijdschrift Mid-
dernachtsroep voor de VS mag intussen 
meer dan 700 lezers hebben, waarmee 
we heel blij zijn. We hopen dat dit aantal 
dit jaar nog meer zal toenemen. 

Intussen hebben we immers de werk-
vergunning gekregen, waardoor we de 
Greencard konden aanvragen. De aan-
vraag wordt op het ogenblik door de FBI 
gecontroleerd – wat goed dat we niets te 
verbergen hebben! Dat kan een maand of 
twee duren. Dan komt de eindfase van de 
procedure voor een verblijfsvergunning, 
maar we weten nog niet wat dat qua tijd 
betekent.

Gods woord op de scholen

ANDRé EN INGRID BEITZE, 
GUATEMALA-STAD (GUATEMALA)

we hebben alle reden de Heere te 
danken dat we hier in Guatemala 

de gelegenheid hebben om dagelijks de 
boodschap van Gods Woord door te ge-
ven. We zijn blij dat steeds meer scholen 
gebruik maken van onze lectuur, waar-
door kinderen en jongeren met Gods 
Woord worden geconfronteerd en zo 
voor een beslissing worden geplaatst. 
Het ligt ons dan ook op het hart dat de 

Heere voor ons de deur open laat voor 
Zijn Woord, in alle turbulenties die het 
land moet doormaken. Bid ook voor de 
gezondheid van ons allen, in het bijzon-
der voor Ursula en Werner Beitze, want 
met 80 jaar komt er van alles wat ons niet 
bevalt. Sinds augustus van het afgelopen 
jaar functioneert de post niet, waardoor 
ons werk veel schade heeft ondervonden. 
Zo bidden we dat het spoedig weer goed 
zal gaan en dat de post die zich heeft 
opgestapeld, toch wordt bezorgd.

Familie Matias en Susi Steiger



20 Middernachtsroep  02.2017

wereldwijdMiddernachtsroep

Kort nieuws uit de 
hele wereld

Dübendorf, Zwitserland. Op 29 
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dag van de geplande Gemeentebijbel-
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besparen, willen onze medewerkers 
ter plaatse veel zelf doen.

Vergara, Uruguay. Afgelopen de-
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wens om naar een grotere boeken-
winkel te verhuizen. Nu kregen onze 
zendelingen onder leiding van Ernst 
en Elvira Kraft groen licht en verhuis-
den op 7 januari.  mnr

Groei in amerika

MATIAS EN SUZANA STEIGER, 
COLUMBIA (USA)

Momenteel is Ricardo Rempel, me-
dewerker van het Zendingswerk 

in Porto Alegre, bezig om onze website 
inclusief de online-webshop nieuw op te 

zetten. We hopen daarmee tegen eind 
maart online te kunnen gaan. Het ligt ons 
op het hart dat door de nieuwe gebruiks-
vriendelijke website meer mensen met 
het profetisch woord worden bereikt. We 
zijn dankbaar voor de 1400 nieuwe abon-
nees die we door de laatste promotie-actie 
van Midnight Call mochten krijgen. En 
ons nieuwe Spaanstalige tijdschrift Mid-
dernachtsroep voor de VS mag intussen 
meer dan 700 lezers hebben, waarmee 
we heel blij zijn. We hopen dat dit aantal 
dit jaar nog meer zal toenemen. 

Intussen hebben we immers de werk-
vergunning gekregen, waardoor we de 
Greencard konden aanvragen. De aan-
vraag wordt op het ogenblik door de FBI 
gecontroleerd – wat goed dat we niets te 
verbergen hebben! Dat kan een maand of 
twee duren. Dan komt de eindfase van de 
procedure voor een verblijfsvergunning, 
maar we weten nog niet wat dat qua tijd 
betekent.

Gods woord op de scholen

ANDRé EN INGRID BEITZE, 
GUATEMALA-STAD (GUATEMALA)

we hebben alle reden de Heere te 
danken dat we hier in Guatemala 

de gelegenheid hebben om dagelijks de 
boodschap van Gods Woord door te ge-
ven. We zijn blij dat steeds meer scholen 
gebruik maken van onze lectuur, waar-
door kinderen en jongeren met Gods 
Woord worden geconfronteerd en zo 
voor een beslissing worden geplaatst. 
Het ligt ons dan ook op het hart dat de 

Heere voor ons de deur open laat voor 
Zijn Woord, in alle turbulenties die het 
land moet doormaken. Bid ook voor de 
gezondheid van ons allen, in het bijzon-
der voor Ursula en Werner Beitze, want 
met 80 jaar komt er van alles wat ons niet 
bevalt. Sinds augustus van het afgelopen 
jaar functioneert de post niet, waardoor 
ons werk veel schade heeft ondervonden. 
Zo bidden we dat het spoedig weer goed 
zal gaan en dat de post die zich heeft 
opgestapeld, toch wordt bezorgd.

Familie Matias en Susi Steiger

 Middernachtsroep  02.2017 21

ingo en ione Haake

Markus en ellen Steiger met hun zoon 
Sebastian, die nu gaat meewerken bij de 
Middernachtsroep.

Met de Braziliaanse deelnemers van de reis naar israël op de olijfberg.

God draagt ons 
steeds
MARKUS EN ELLEN STEIGER, 
PORTO ALEGRE (BRAZILIë)

ondanks de economische crisis heeft 
de Heere ons in het afgelopen jaar 

steeds wonderbaarlijk gedragen. Er ging 
weliswaar minder lectuur de deur uit, 
maar we zijn dankbaar voor de zaaitijd. 
Een hoogtepunt was voor ons het 18e 
congres over het profetisch woord met 
het thema “Apocalyps”. De sprekers 
behandelden alle 22 hoofdstukken van 
Openbaring. Ondanks de crisis waren 
er meer dan 1020 deelnemers. Ook was 
er grote belangstelling voor de lectuur; 
de boekentafel werd zoals altijd druk 
bezocht. De reacties van de deelnemers 
waren overwegend positief. Velen von-
den het jammer dat ze zulke verkondigin-
gen nooit in hun gemeenten horen. Zo 
kunnen we de Heere alleen maar loven 
en Hem danken voor al Zijn werken in 
deze dagen. Dankbaar zijn we ook voor 
de 60 broers en zussen, die zich tot be-
gin december al hebben aangemeld voor 
het congres van 2017 (het thema luidt: 
“Uw Koninkrijk kome – voor altijd en 
eeuwig!”). We hebben ook al meer dan 
25 aanmeldingen voor de Israëlreis van 
2018, als Israël 70 jaar zal bestaan en 
dat zal vieren.

Bid ook voor de situatie in het land, 
voor het feit dat de gespannen politieke 
en economische situatie zich eindelijk 

weer normaliseert. Deskundigen zeg-
gen dat het dieptepunt van de crisis in 
Brazilië nog steeds niet is bereikt. Het 
ontbreken van ethiek en moraal van wel-
ke aard dan ook bij de politici heeft ertoe 
geleid dat bij een stemming van het par-
lement aan het Ministerie van Justitie en 
het Ministerie van openbaar bestuur het 
recht werd ontzegd op hun autoriteit bij 
processen en gerechtelijk onderzoek. Dat 
betekent: een grote meerderheid stemde 
ervoor dat rechters, officieren van justitie 
en opsporingsambtenaren ook onder een 
artikel van de nieuwe anti-corruptiewet 
geplaatst dienen te worden. Wat mooi 
klinkt, is in werkelijkheid een ernstige 
zaak. Bij de betrokken rechters en op-
sporingsambtenaren kan er daarmee op 
ieder moment van worden uitgegaan, dat 
ze misbruik zouden maken van hun posi-
tie (hun macht), om willekeurig mensen 
aan te klagen, resp. een proces tegen hen 
aanhangig te maken. Omdat de meeste 
afgevaardigden er zelf van worden ver-
dacht, bij de huidige reusachtig grote 
corruptiezaak “Lava-Jato” betrokken te 
zijn, zouden ze daarmee de justitie en de 
ambtenaren kunnen afvallen en het on-
derzoek torpederen. De Senaat heeft het 
wetsontwerp echter voorlopig stopgezet. 
De criminaliteit in het land is zeer snel 
toegenomen, maar de Heere heeft niets 

kwaads over ons toegelaten en ons tot 
nu toe bewaard. We bidden dat dit ook 
zo mag blijven. In Porto Alegre zijn de 
beroepsmilitairen van de Força Nacional 
nog steeds actief.

We vragen ook om gebed voor verschil-
lende problemen met de gezondheid. We 
danken ervoor dat onze langjarige mede-
werker Ingo Haake zijn dure medicijnen 
nu gratis van de overheid krijgt en bid-
den dat zijn zeldzame bloedziekte stabiel 
blijft. Dankbaar zijn we voor de positieve 
uitslag van de biopsie aan de schildklier 
van Ellen (goedaardig) en bidden voor 
de ingreep voor de verwijdering van de 
knobbel. De operatie is vermoedelijk be-
gin maart.
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Zendingswerk

MATHIAS EN DORO RINDLISBACHER, 
SANTA CRUZ (BOLIVIA)

het eerste semester (studiehalfjaar) 
aan de “Universidad” in Santa Cruz 

mochten we met succes afsluiten. Ook al 
kostte de studie ons vanwege de vreemde 
taal de nodige moeite, we slaagden met 
goede cijfers. De Heere zij dank daarvoor! 
Dankbaar zijn we ook dat we door het 
afgelopen semester veel in de Spaanse 
taal konden bijleren en ook wat meer 
over de cultuur en leefwijze van Bolivia 
mochten horen. Het semester omvatte 
zes vakken. Een speciaal vak was SIPES 
(bij ons zou je het evt.“practische psy-
chologie” noemen). In dit vak gingen we 
naar verschillende klassen van openba-
re scholen (leerlingen 16–18 jaar), om 
met hen sociale thema’s door te werken. 
De gedachte was om door middel van 
“groepsspellen” normen en waarden over 

te dragen. Gedurende ca. twee maanden 
brachten we zo eenmaal per week een 
middag door met “onze klas”. Maar om-
dat het belangrijk voor ons was om niet 
alleen “levenswijsheden” over te dragen, 
maar ook te zeggen waar alle wijsheid 
vandaan komt, mochten we de middagen 
ook gebruiken om te wijzen op Hem, “in 
Wie al de schatten van de wijsheid en van 
de kennis verborgen zijn” (Kol. 2:2–3). 
Aan sommige leerlingen die meer over 
Jezus wilden horen, konden we een Bij-
bel cadeau geven. Dankbaar en met de 
belofte, die te lezen, gingen ze daarna 
met hun eigen Bijbel naar huis. 

Tijdens onze laatste maanden beleef-
den we steeds weer, hoe alledaags en 
natuurlijk je met de mensen hier in Bo-
livia over het geloof kan spreken. Er is 
een grote openheid die ons steeds weer 
opnieuw verbaast. Hoewel het “christe-
lijke” vanzelfsprekend lijkt te zijn, vindt 
vaak een sterke vermenging plaats met 
andere geloofsovertuigingen, of er wordt 
niet consequent naar geleefd. Zo wilden 
we graag de mogelijkheden benutten om 
mensen te wijzen op onze Heere en hen 
te motiveren om een duidelijk besluit te 
nemen.

Universitaire 
opleiding voor 
zendingsdienst
Mathias en doro Rindlisbacher wor-
den in Santa Cruz door een christe-
lijke universiteit opgeleid op maat-
schappelijk gebied, om daarna op 
het internaat en op de school van 
Middernachtsroep in Riberalta te 
kunnen meehelpen. Juist voor ons 
werk in Bolivia is het belangrijk om 
zendelingen te hebben met door de 
staat erkende diploma’s op pedago-
gisch gebied. mnr

het evangelie op de universiteit

Mathias en doro Rindlisbacher

Mathias Rindlisbacher tijdens een lezing op 
school.
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 Nu te bestellen!

Israëlkalender 2017
Onze Israëlkalender, die we elk jaar uitgeven. Zoals altijd 
zijn er weer prachtige foto’s te zien met een passend Bijbel-
vers. Christelijke en Joodse feestdagen worden er ook in 
vermeld. Een ‘must have’ voor iedere Israëlvriend! 
 

Afmetingen: 41 bij 29,7cm • € 11,50        € 4,00

De weg tot overwinnend gebed

Eén van de belangrijkste onderwerpen in de 
Bijbel is het gebed. Bidden is niet een vrome 
plichtsvervulling die nu eenmaal bij het volgen 
van Jezus hoort, maar het is de meest zware 
krijgsdienst.
 
Wim Malgo • 135 pag. • paperback  € 3,50

* aanbieding geldig t /m 17-03-2017

Messiaanse Psalmen

De Psalmen roemen de verhevenheid en de 
gerechtigheid van God en geven een overzicht 
van Gods heilsgeschiedenis vanaf de uitverkie-
zing van Israël tot en met het overblijfsel van 
Israël in de eindtijd. Door de Psalmen spreekt 
de Here ook tot het hart van elke gelovige. Een 
boek dat bemoedigt!
 
Norbert Lieth • 280 pag. • gebonden  € 5,00  

Leven in de verwachting van Zijn Komst

Dit boek moet het verlangen wekken om te 
leven in de verwachting van de spoedige komst 
van onze Here Jezus. Het mag daarom in geen 
enkel christelijk gezin en/of gemeente ontbre-
ken.

Norbert Lieth • 368 pag. • paperback  € 14,95

Waarlijk vrij?

In brede christelijke kring is steeds meer 
belangstelling voor bevrijdingspastoraat. Het is 
hoog tijd om goed te kijken wat de Bijbel zegt 
over demonie, gebondenheid en bevrijding.

Els Nannen • 473 pag. • paperback  € 15,95

120 vragen over Bijbelse profetie

In de Bijbel worden heel veel gebeurtenissen duidelijk voorzegd, 
zoals de verstrooiing van de Joden, de komst van de Messias, Zijn 
dood en opstanding en de definitieve terugkeer van het Joodse volk 
naar hun land Israël in de eindtijd.
Geldt dat ook nog voor onze tijd? Zegt de Bijbel iets over onze toe-
komst? Over de toekomst van de gemeente, Israël en Jeruzalem? 
 
 

Arno Froese • 96 pag. • paperback          € 5,00
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De Pastorale Brieven
Op begrijpelijke wijze en aansluitend bij de werkelijkheid legt Norbert Lieth de uitspraken van de beide Timotheüsbrieven 

en de Titusbrief vers voor vers uit. Hij verliest daarbij nooit de hele context uit het oog en laat steeds weer zien waar de 

Heilige Geest in de gemeente van de levende God het zwaartepunt legt. Wie wil groeien in het persoonlijk geloofsleven en 

de Bijbel beter wil leren verstaan, heeft met dit boek een doorslaggevende, christocentrische hulp in handen, die alleen 

gebaseerd is op de Heilige Schrift.
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300 pagina’s, paperback, bestel-nr. 197172, EUR 17,95

NORBERT LIETH


