
“En zie, gij zult zwijgen en niet 
kunnen spreken, tot de dag toe, 
dat deze dingen geschieden, 
omdat gij mijn woorden niet 
geloofd hebt, die op hun tijd in 
vervulling zullen gaan.” (Luk.1: 
20)

Dit waren de woorden van de 
engel Gabriël tot de priester 
Zacharias gesproken, toen hij in 
de tempel naar zijn orde de 
priesterdienst vervulde. Deze 
woorden gingen op hetzelfde 
moment dat ze gesproken 
waren, in vervulling, want 
Zacharias was vanaf dat 
moment niet meer in staat te 
spreken. Dit was voor hem een 
teken, maar ook een straf 
tegelijk. O, wat is het hart van 
ons mensen toch wonderlijk. 
Zacharias, hij had met zijn 
vrouw zo vaak gebeden of God 
hen een zoon zou willen 
schenken. (vs. 13.) En zie, nu 
de woorden van de engel die 
van God gezonden was, tot 
hem klinken dat zijn gebed was 
verhoord, en zij een zoon 
zouden ontvangen, nu staat hij 
daar vol verbazing en vol 
ongeloof, want hij vraagt de 
engel: “Waaraan zal ik dit 
weten?“ (vs. 18.)

O, jonge mensen, het geloof is 
meestal in strijd met de 
menselijke natuur. Want 
volgens de natuur was het 
onmogelijk, dat Elisabet nog 

een kind ter wereld zou kunnen 
brengen. Maar juist dit moment 
kiest de Heer voor Zijn 
belofte, zodat zou blijken, dat 
deze zoon een gave van Hem 
was, en zij de gelegenheid 
zouden hebben om te laten zien 
of zij werkelijk in Gods woord 
geloofden. We zien echter, 
Zacharias werd ongelovig. 
Want deze belofte was voor 
hem in strijd met zijn menselijk 
verstand. Hij wilde een teken 
hebben, en hij ontving een 
teken, maar dit teken, was ook 
meteen een straf voor zijn 
ongelovigheid. De Heer, Hij wil 
dat wij geloven op Zijn woord 
“want de HERE heeft het 
gesproken.” En dat moet voor 
ons genoeg zijn, om een eind te 
maken aan al onze twijfel, en 
ongelovig menselijk praten en 
denken (geredeneer). Hoe 
vreemd en wonderlijk het ons 
ook mag lijken, hoe ook vaak in 
tegenspraak met de gewone 
natuurlijke regels, of onze 
dagelijkse ervaring in ons leven. 
Als God het gesproken en 
beloofd heeft... dan hebben wij 
toch niets meer nodig, want dit 
is dan het antwoord op elke 
vraag van twijfel: “Want geen 
woord, dat van God komt, zal 
krachteloos wezen.” (vs.37)

Nu mogen wij geloven, dat wij 
uit genade kinderen van God 
zijn geworden, wat zijn kern/
grond heeft in het grote
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verlossingswerk van onze 
Heer en Heiland Jezus 
Christus. Echter de wereld 
om ons heen lacht hierom en 
vindt, dat wij gelovige 
mensen niet van deze tijd 
zijn. Want dit is de tijd van 
de menselijke wijsheid en 
grote menselijke kennis, 
waarin het (ouderwetse) 
christelijk geloof niet meer 
past. En het is de satan, die 
zo op allerlei manieren een 
valstrik voor de gelovigen 
aanlegt, zodat we daarin 
verward kunnen raken, en de 
twijfel in ons hart kan komen 
waardoor wij zullen vragen: 
“Waaraan zal ik dit weten?”



Maar het geloof geeft 
daarop als antwoord: Onze 
God heeft het gesproken, 
daarom zal het gebeuren; 
want Hij is waarachtig en 
getrouw. Dat dit geloof 
toch in ons allen mag zijn! 
Laten wij biddend vragen, 
en proberen om zo’n vast 
geloof in ons zelf en 
anderen te mogen hebben 
en te versterken. Want 
ongeloof is de Heer niet 
aangenaam, omdat het Hem 
niet verheerlijkt, Zijn Naam 
niet groot maakt. In Hebr. 
11:6a staat: “maar zonder 
geloof is het onmogelijk 
(Hem) welgevallig te zijn.” 
In het teken dat de 
ongelovige Zacharias 
ontving, lag tegelijk ook 
het wezen, de essentie van 
het ongeloof uitgedrukt. 
Het zwijgt… het maakt 
sprakeloos. Maar het 
geloof daarentegen, doet 
spreken. Apostel Paulus 
zegt in 2 Kor. 4:13b “Ik 

heb geloofd, daarom heb ik 
gesproken, geloven ook wij, 
en daarom spreken wij 
ook.” (Zie ook Ps.116:10)

Het kind van God, dat zelf 
aan Gods beloften twijfelt, 
o hoe zou die toch van 
Zijn grote werken kunnen 
getuigen, en van Zijn trouw 
en macht kunnen vertellen? 
Maar het geloof spreekt er 

van, en kan niet anders, 
omdat het ons rijk en blij 
maakt in de hoop van Zijn 
beloften. Weet;… de Heer 
alleen is waardig, om 
geëerd, gediend en 
geprezen te worden, want 
er is geen heil of zaligheid 
voor ons mensen te 
ontvangen, dan alleen in 
het geloof in de grote 
werken van Gods genade. 
Ja, dat wij, jong en oud, 
daarvan doordrongen mogen 
zijn, en zullen spreken en 
niet zwijgen. Want wij 
zullen de lof verkondigen 
van de woorden van onze 
Heer, en Zijn machtige 
beloften, die allen vervuld 
zullen worden op Zijn tijd. 
O, dat Hij Zelf ons hiertoe 
bekwaam zal maken door 
Zijn Geest, de Heilige 
Geest!
J. v.d. Akker
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Wat heb jij er voor over om 
mee te doen aan een 
marathon? Een marathon is 
een hardloopwedstrijd over 
42,195 kilometer. Dit doe je 
natuurlijk niet zomaar, hier 
moet je flink voor trainen en 
een gezonde levensstijl voor 
hebben. 

Alles wat jou in de wedstrijd 
kan belemmeren (slechte 
conditie, pijnlijke knieën 
etc.), moet van te voren 
verholpen en voorkomen 
worden. 
Er zijn mensen die het zien 
als een mooi doel en de 
medaille, die ze ontvangen 
als ze de marathon helemaal 
hebben uitgelopen, met trots 
zullen dragen. Andere 
mensen vinden het onzin en 
zeggen: “leuk zo’n medaille, 
maar wat heb je eraan?” 

Wat heb jij ervoor over om 
voor altijd bij Jezus te zijn? 
Altijd bij Jezus zijn 
betekent: voor eeuwig in 
vrede en liefde leven, nooit 
meer pijn hebben. Geen dood, 
geen rouw, geen moeite en 
strijd, maar altijd in het 
licht van Jezus (Openbaring 
21). Je raadt het al: ook dit 
doe je niet zomaar. Je moet 
geloven en een heilige 
levenswandel hebben. Alles 
wat jou van het pad naar het 
eeuwige leven kan houden, 
moet je weg doen.

Er zijn mensen die het zien 
als het hoogste doel en 
straks de kroon, die ze 
ontvangen als ze overwinnen, 
met blijdschap dragen (1 
Corinthiërs 9 vanaf vers 24). 
Andere mensen vinden het 
onzin en zeggen: “ik geniet 
liever nu van alle dingen die 
de wereld mij te bieden 
heeft” (1 Corinthiërs 15:32).

Deze jongerenbazuin is in je 
kerk uitgedeeld en nu lees je 
‘m. Je bent dus 
geïnteresseerd in het Woord 
van God en je gelooft het, 
anders nam je de moeite niet 
om het te lezen. Je behoort 
tot het groepje mensen dat 
het hoogste doel niet 
onzinnig vindt, sterker nog: 
je verlangt er naar. Maar je 
vraagt je af: ben ik nu wel 
op de goede weg om dat 
eeuwige leven te ontvangen? 

Jezus vertelt een jongere 
wat hij moet doen om dit te 
ontvangen. Misschien heb je 
een Bijbel bij de hand of op 
je telefoon? Lees dan 
Mattheus 19 vers 16 tot en 
met 23, maar let op: open 
daarna niet gelijk je 
Marktplaats app om alle 
spullen die je hebt te 
verkopen! 
De jongeling moest alles 
verkopen waaraan zijn hart 
met liefde hing en wat hem 
van God afhield. Zo moeten 
wij alles verwerpen wat ons 
van God afhoudt: al onze 

eigen gedachten en meningen 
over het leven, alle valse 
leringen die door andere 
leermeesters worden geleerd.

We leven in de laatste tijd. 
Mensen zullen van het geloof 
afvallen, omdat ze zich laten 
verleiden door leringen die 
niet van God zijn, leringen 
van duivelen (1 Timotheüs 
4:1-2). Ze verachten de leer 
van de Heer omdat ze de 
leringen van deze wereld 
mooier vinden. Wij moeten 
ons hier verre van houden en 
alleen de leer volgen die God 
ons gegeven heeft. En als er 
iemand iets zegt wat tegen 
Gods Woord is, dan zeggen 
wij: “Er staat geschreven!” 
(Mattheüs 4:10).
Ja, dan zullen wij overwinnen 
en de onverderfelijke kroon 
ontvangen!

Maurice Thesselaar

Overwinnen

Bundel 34 vers 1
Wie overwint, zal van de 

Boom eens eten,
die in het Paradijs Zijn 

vruchten geeft;
die zal van zond’ en rouwe 

niet meer weten,
zo hij de goede strijd 

gestreden heeft.
Na ’t moedig streven
zal God hem geven
het eeuwig leven
in hemelvreugd!



1) Naam: Sven Buijtenhuis

2) Geboren: Nijkerk

3) Woonplaats: Nijkerk

4) Verliefd, verloofd, getrouwd: Ik ben nog 
steeds vrijgezel(lig).

5) Kinderen: Nog niet.

6) Dieren: Ik had vroeger een hond als 
huisdier, maar nu niet meer.

7) Hobby’s: Ik hou ervan om leuke dingen te 
doen met vrienden en gezellig bij elkaar te 
zitten. Daarnaast kijk ik graag een film of 
lees ik een goed/interessant boek. Ik doe 
aan sporten in een sportschool om een 
beetje fit te blijven en er zijn nog veel 
meer dingen die ik leuk vind! Zo vind ik de 
Christelijke religie erg interessant, ik ga 
graag in gesprek met mensen van 
verschillende achtergronden en als het kan 
ga ik ook graag naar een lezing. Ik vind het 
interessant hoe mensen over het Christelijke 
geloof denken en hoe ze dat zelf in hun 
leven ervaren.

8) Opleiding: Ik heb een aantal jaar geleden 
de opleiding 'Persoonlijk begeleider 
specifieke doelgroepen' gedaan en ik ben nu 
ongeveer 2 jaar aan het werk, met mensen 
die door een geestelijke of lichamelijke 
beperking, begeleiding en aandacht nodig 
hebben. Ik wil graag volgend jaar beginnen 
met een nieuwe opleiding als sociaal werker 
op de Christelijke Hogeschool Ede.

9) Wat vind je leuk aan deze opleiding: Het 
mooie aan het werk wat ik doe, is dat je 
een lichtpuntje kan zijn in iemand zijn leven 
en dat geeft veel voldoening. Met mijn 
nieuwe opleiding wil ik mij hierin verder 
ontwikkelen.

10) Huidige beroep/stage/baan: Op dit 
moment werk ik als begeleider van een 
woongroep, met mensen die een licht tot 
matig verstandelijke beperking hebben.

11) Wat vind je leuk aan dit werk: Het 
leuke aan dit werk is om met mensen te 
werken, Ik ben continu met mensen in 
contact en dan maak je soms heel 
bijzondere dingen mee.

12) Favoriete sport: Ik heb allerlei sporten 
gedaan, maar nu sport ik in een sportschool 
zodat ik mijn eigen tijden kan bepalen. Maar 
een potje voetballen met vrienden vind ik 
toch wel het leukst.

13) Favoriet vakantieadres/land: Waar ik mij 
het meeste thuis voel is in Italië. De sfeer 
die er in Italië heerst spreek mij erg aan. De 
mensen daar genieten van het leven, houden 
van goed eten en een goed glas wijn (of 
biertje). Als ik daar ben dan spreken deze 
dingen mij erg aan, en de prachtige 
landschappen en stadjes van Italië zijn erg 
mooi.

Vraag en antwoord



14) Verder actief: 1x in de maand op 
zaterdag ga ik mee met evangeliseren in de 
stad Amersfoort. Het mooie aan 
evangeliseren is, om mensen het goede 
nieuws te mogen brengen. Tijdens het 
evangeliseren ontstaan er soms mooie 
gesprekken en vertellen mensen dat ze aan 
het denken zijn gezet. Dan denk ik altijd bij 
mij zelf, het zaadje is geplant en de Heer 
geeft de wasdom.

15) Wat zou je nog eens willen doen: Ik zou 
nog wel naar meerdere landen willen gaan, 
om daar de cultuur op te snuiven.

16) Wat betekent het geloof voor je (en 
waarom): Het geloof heeft mijn hele leven 
eigenlijk wel een belangrijke rol gespeeld.    
2 dagen nadat ik 21 werd heb ik belijdenis 
gedaan in de gemeente Amersfoort. Dat was 
voor mij een erg bijzonder moment en een 
mooi begin voor een levenswandel met 
Jezus. Dat probeer ik in mijn dagelijks leven 
in de praktijk te brengen, om te wandelen 
met Jezus en te leven naar hoe de Heer het 
graag wil en niet hoe ik het wil. Doordat ik 
met de Heer probeer te wandelen zie ik ook, 
hoe ik gevormd, geleid en ontwikkeld wordt 
door de Heilige Geest en dat geeft zo’n 
goed gevoel.

17) Favoriete Bijbelboek (en waarom): Ik heb 
niet zo zeer een favoriet Bijbelboek, maar 
de Evangeliën blijven erg bijzondere boeken. 
Om te mogen lezen over het leven dat 
Jezus leidde, de gelijkenissen die Hij 
vertelde en de wonderen en tekenen die Hij 
verrichtte. Wat een heerlijkheid zou dat 
zijn als ik daar bij mocht zijn!

18) Favoriete Bijbelverhaal (en waarom): 
Het verhaal van de overspelige vrouw 
(Joh.8:1-11) die door de farizeeën naar 
Jezus werd geleid, omdat zij op heterdaad 
betrapt was op overspel. In dit stukje zie je 
de liefde en de genade van onze Heer. Ook 
al kan je nog zo gevallen zijn in de zonde, 
het is de Heer die zegt: Ik veroordeel je 
niet, je zonden zijn je vergeven, maar 
zondig vanaf nu niet meer. Die mevrouw zou 
eerst gedood worden, maar mocht nu het 
leven ontvangen door de genade van de 
Heer en de woorden om niet meer te 
zondigen.

19) Favoriete Gezang c.q. Psalm (en 
waarom): Mijn favoriete gezang is gezang 
112 ( Eén naam is onze hope).
Prachtig lied om uit volle borst met de hele 
gemeente te zingen.

20) Favoriete Bijbelvertaling (en waarom): Ik 
lees zelf meestal de NBG vertaling, maar ik 
switch wel eens naar de Statenvertaling, 
als ik denk dat het daar beter/mooier staat.

21) Meest aansprekende Bijbelfiguur 
(uitgezonderd de Here Jezus): Ik vind 
Apostel Paulus toch wel een erg inspirerend 
persoon. Om te lezen hoe hij letterlijk zijn 
leven inzette voor het verkondigen van het 
evangelie; dat is op zichzelf al heel 
bijzonder en daar kunnen wij veel van leren. 
Maar Paulus was ook echt een instrument 
in de handen van de Heer en liet zich niet 
afleiden met andere woorden. Hij opende 
zijn hart zo voor de Heer, dat de Heer door 
hem (Paulus) kon werken zoals Hij dat 
graag wilde en zo wil de Heer ook graag 
door mij en door alle anderen werken. Als ik 
en alle anderen maar ons hart ervoor willen 
openen.

              
                    (Handelingen 9.3-9)
22) Welke gelijkenis spreekt je het meest 
aan: Lucas 15 is een mooie gelijkenis. Het 
gaat over de 100 schapen en eentje raakt 
ervan vermist en als dat ene schaap weer 
teruggevonden wordt, er daar erg veel 
blijdschap over is.

23) Ben je van kinds af aan opgegroeid in 
het Apostolisch geloof, of ben je later tot 
het geloof gekomen c.q. in de Hersteld 
Apostolische Zendingkerk terecht gekomen: 
Ik ben als kind opgegroeid in het 
Apostolisch getuigenis. Maar ook 
afgedwaald doordat ik rond mijn 18e liever 
ging stappen met vrienden dan naar de kerk 
gaan. Ik heb vorige jaar een reis gemaakt 
door Amerika en tijdens mijn reis zat ik op 
de rand van de grand canyon. Wie die 
plaats niet kent; het is een aanrader om het 
te zien! Maar toen ik daar zat en de hele 
vallei overkeek begon ik plotseling te 
bidden. Het was een kort gebed, waarin ik 
vroeg of de Heer een licht op mijn pad 
wilde zijn en ik voor de Heer een instrument 
in zijn handen wilde zijn. Vanaf dat moment 
voelde ik, dat het leven weer in mij werd 
geblazen. Het kleine dovende kooltje werd 
weer aangeblazen en vanaf dat moment heb 
ik en wil ik mijn leven inzetten tot dienst 
van de Heer. Het was een erg bijzonder 
moment zoals u zich misschien wel kunt 
voorstellen. 



24) Hoe ben je in de Hersteld Apostolische 
Zendingkerk terecht gekomen: Ik ben van 
kinds af aan al door mijn moeder 
meegenomen naar de kerk.

25) Leef je in een gelovige omgeving: Ik leef 
op zich niet in een erg gelovige omgeving. Ik 
ontmoet wel eens collega’s die gelovig zijn 
en natuurlijk mijn familie. Maar daar buiten 
leef ik vooral met ongelovigen.

26) Wanneer je niet in een gelovige 
omgeving leeft, hoe beleef je dat: 
Ik ben het eigenlijk al wel gewend om in 
een niet gelovige omgeving te leven. Ik 
maak mijn eigen keuzes voor het geloof en 
dat weten andere mensen ook. Het is soms 
uitkijken dat ik niet mee ga doen met 
ongelovige dingen, dus daar word je soms 
wel in verleid. Het is soms een strijd, maar 
zonder strijd geen overwinning!

27) Praat je makkelijk over het geloof: 
Ja ik kan wel redelijk makkelijk over het 
geloof praten, ook met mensen die niet 
gelovig zijn. Een keer was ik bij een vriend 
zijn ouders om mee te eten en daar waren 
ook allemaal andere vrienden van zijn 
ouders. Toen het wat later op de avond 
werd vertelde ik, dat ik weg ging omdat er 
morgen kerk was. Toen werden ze zo 
geïnteresseerd, dat ik nog een uur lang met 
ze heb gepraat over het geloof en niemand 
van hun was gelovig. Na afloop bedankten 
ze mij voor het fijne gesprek dat we 
hadden.

28) Als je ja hebt geantwoord, hoe doe je 
dat dan: Het is eigenlijk best wel makkelijk. 
Een normaal gesprek voeren dat kan 
iedereen en zo gaat het ook als je over het 
geloof praat. Bij mij gaat het vaak door de 
keuzes die ik maak, dat mensen daar 
nieuwsgierig van worden, of ik stel uit 
nieuwsgierigheid een vraag. Soms komen 
daar hele mooie gesprekken uit en als 
mensen daar geen behoefte aan hebben dan 
is dat ook niet erg.

30) Wat vind je van de Jongerenbazuin: 
Ik vind de jongerenbazuin erg belangrijk. 
Het mooie van de jongerenbazuin is, om de 
jongeren te kunnen bemoedigen in het 
geloof en om vragen en kwesties te 
behandelen, die de jongeren begrijpen.

31) Welk onderwerp zou je graag in de 
Jongerenbazuin behandeld willen hebben: 
Ik weet niet of het onderwerp al een keer 
voor bij is gekomen. Maar een onderwerp, 
waarom de jongeren juist zo belangrijk zijn, 
om een levende steen in de gemeente en 
Gods Koninkrijk te zijn.

32) Het estafettestokje gaat door naar: 
Dani uit de gemeente Enkhuizen.

33) Omdat: Het een bijzondere en 
interessante jongeman is! 



Het is vakantie of bijna 

vakantie. Fijn toch?

Het woord ‘vakantie’ komen 

we in de Bijbel niet tegen. 

Wat we wel tegenkomen is 

‘rust’. Nou proberen we in 

de vakantie meestal iets 

anders dan normaal te doen 

en hopen we ook rust te 

krijgen, op krachten te 

komen. Hebben we het dan 

een beetje over hetzelfde?

Nee, dat is niet zo. De rust 

die de wereld geeft, je raadt 

het al, is geen rust terwijl 

de rust die God je geeft 

(Mat. 11:28-30) wel rust is. 

Laten we eens kijken wat 

het verschil tussen beide 

ons kan leren.

De rust van de wereld – in 

de hof van Eden

We weten dat de mens op 
de 6e dag is geschapen en 
dat zijn eerste dag daarna 
meteen een rustdag was. 
Adam en Eva ervoeren een 
rust aan de wind des daags, 
terwijl zij de hof van Eden 
verzorgden (Gen. 2:15, 3:8). 
Zij leefden een leven waarin 
de arbeid zélf een rust was, 
in volmaakte gezondheid en 
harmonie en levensgenot. In 
die rust gebruikten zij de 
krachten van hun lichaam en 
geest, hun hele wezen, en 
die werden volledig 
aangevuld. Zo konden ze 
het leven ten volle genieten, 
ze hadden voldoening in 
alles.

De rust van de wereld – na 

de hof van Eden

Door God niet te geloven 
(wij willen als God zijn) 
verloren wij de toegang tot 
de boom des levens. Wij 
verloren de rust in de hof en 
vonden de dood. Daardoor 
zal onze tijd als mens op 
aarde beperkt zijn (Gen. 3). 
In die korte tijd willen wij 
hebben wat wij verlangen, 
ervaren we tegenslagen, 
strijd, machteloosheid, 
natuurgeweld, misdaad, 
leugens, verdriet, ziekte, 
onrecht enz...
Iedere rust duurt steeds 

maar kort; de fijne 
momenten van vrije 
tijdsbesteding met 
gezelligheid, eten en drinken 
enz. worden rap verstoord 
door zorgen, moeite en 
problemen. De slaap is 
onvoldoende om de krachten 
te herstellen en we zijn 
moe. We jagen naar 
zekerheid en vastigheid want 
dat verkleint de kans op 
zorgen, moeite en problemen 
en dat geeft ons wat rust. 
We kijken uit naar ons 
pensioen want dan . . . 
hebben we rust.

Maar die rust die we in de 
hof van Eden hadden, vinden 
we niet in deze wereld. Niet 
in een wereld die 
voorbijgaat en eindigt met 
de dood. Niets wat we 
hebben, na hoeveel 
inspanning ook, geeft de 
voldoening die we er van 
hadden verwacht; en de rust 
om er ongestoord van te 
genieten ook niet.

Laten we de rust die we 
vinden de ‘rust van Egypte’ 
noemen: een rust, die je kan 
krijgen door te werken in de 
huidige wereld waarin 
“vrijheid” geen grenzen mag 
hebben; waar alleen de wet 
bepaalt wat je eigenlijk niet 
mag doen; een wereld waarin 
“zonde” niet meer bestaat 
omdat het gebod niet 
bekend of erkend wordt. Het 
is de rust van willen hebben. 
Het is de “rust” waar de 
Israëlieten naar 
terugverlangden tijdens de 
woestijnreis (Exo. 16:2–3; 

Num.11:4-6). Die “rust” 
noemden ze eerder 
“slavernij” (Exo. 2:23). De 
‘rust van Egypte’ is een 
slavenrust.

De rust van de wereld – 

een stroming in het 

christendom

De moderne christelijke 
wereld biedt inmiddels een 
andere vorm van ‘rust’, die 
heel gevaarlijk is. Het wordt 
gestimuleerd door christenen 
die een andere manier  aan- 
bieden om god te leren 
ervaren. 

Ze gebruiken mystieke, 
oosterse, technieken; 
middelen om de sfeer te 
verhogen enz.. De Heilige 
Geest die in ons woont en 
ons alles leert, het bidden 
tot de Vader in de Naam 
van Jezus, het overpeinzen 
van Gods Woord, het is 
allemaal niet meer nodig, 
niet meer afdoende. Deze op 
pantheïsme gebaseerde weg, 
een van de drie onreine 
geesten uit Opb. 16:13, 
heeft absoluut een 
rustgevende charme. Maar 
wat je daar vindt heeft 
niets met God te maken. 
Het gaat daar niet meer om 
wat je gelooft; door 
technieken ga je iets uit 
jezelf (of erger) ervaren en 
‘wordt je gevoed’, maar 
waar mee? En door wie? En 
met welk resultaat? Laten 
we ons vasthouden aan de 
Bijbel, zie b.v. Mat. 6:7-13.

Michèl Keijsper
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Puzzel
Vul het antwoord in. Vorm daarna met de gele letters een 
woord waarmee Jezus Christus wordt bedoeld.

Let op, de vragen staan niet in de juiste volgorde om het 
bedoelde woord te vormen.

Voor deze puzzel gebruiken we de Statenvertaling. Met de 
tip kan je het antwoord vinden.

Vraag          tip  

1 kwam niet met Naomi mee uit Moab     Rut. 1 
2 Elisa ploegde met 12 juk …      1 Kon. 19
3 kleinzoon van Ezau, eersteling der heidenen     Gen. 36,         
             Num. 24 
4 hierover droomde de koning      Dan. 1 
5 profeet in het Nieuwe Testament      Han. 21 
6 Joodse koningin in Susan      Est. 1
7 term voor ongelovigen       Opb. 12 
8 dwaasheid is bij hem       1 Sam. 25  


