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Naar Jesaja 9:5 

Op ’t geluid der hemelkoren
onder leiding van Jacobs ster
dat wij ’t Kindeke ons geboren
biddend naderen, schoon van ver
Gods- en Mensenzoon tezaam
Wonderlijk, dat is Zijn naam

In die nederige woning
ligt van zichtbare glans ontbloot
Gods Gezalfde, Sions Koning
de Eengeboorne in ’s Vaders schoot
Die vanouds genaamd werd Raad
’t Woord door Wie de wereld staat

Laat ons blij, maar met beven
lof, prijs en hulde bieden
aan de Zoon door God gegeven
arm en klein, op moeders knieën
want Zijn hand bestiert ons lot
en Zijn Naam is sterke God

In die tijd werd Hij geboren
aan Zijn eigen woord getrouw
de Eerstgeboren, de Uitverkoren
als ’t beloofde Zaad der vrouw
aan de Vaderen toegezegd
Vader Zelf, der eeuwigheid 

Eeuwig moet dat Kind regeren
Spruit en Hoofd van Davids huis
alles zal Hij beheren
door de zwakheid van een kruis
ofschoon Hij aanstoot brengt en ’t zwaard
Vredekoning toch op aard

                         Vrij vetaald naar Da Costa
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Het tjilpen van een mus

Inleiding
Op 7 oktober 1984 sprak de Heer in de stam van Juda:
Hoort dan, ja hoort en verstaat wat de Geest, de Heilige Geest aanschouwt.
Ziet dan, ja ziet, de Geest aanschouwt een akker en op de akker een 
Macedonische man, bewandelende de akker van het oosten naar het 
westen. Ziet dan, ja ziet, hij keert weder op zijne schreden en valt neder 
op zijne knieën. Here, Here, zo roept de man, en waar zal ik het zoeken?
Hoort dan, ja hoort en verstaat: andermaal, ja andermaal aanschouwt 
de Geest een kleine schare, lezende in de Schriften en biddende, Here, 
Here! Ziet dan, ja ziet, andermaal, ja andermaal aanschouwt de Geest 
een eenzame ziel, een tjilpende mus en haar geluid is Mij liefelijk.
Hoort dan, ja hoort, Ik vraag aan u: zal Ik dan niet horen die tot Mij roepen 
en zal Ik Mij dan niet openbaren in Mijne liefde en in Mijne genade?
Daarom hoort dan, ja hoort en verstaat: groot zijn Mijne werken en gij zult 
u verwonderen. Alzo heb Ik gesproken in het heden, door Mijn Geest, de 
Heilige Geest. Amen, ja amen. 

We zeggen vaak dat de vlam niet 
zal doven. ‘Het geknakte riet zal 
hij niet verbreken en de kwijnende 
vlaspit zal hij niet uitdoven; naar 
waarheid zal hij het recht openba-
ren’ (Js.42:3). Dit blijkt uit het lijden 
van Gods kinderen in Congo (de 

stam Benjamin) die echter door 
kunnen gaan door uw voortdurende 
steun; want het leven in dit land is 
alleen gunstig voor de rijken en niet 
voor het gewone volk. Het verkrij-
gen van eten of drinken is dagelijks 
een groot probleem. Daarom zijn 



Gods kinderen in Benjamin heel 
dankbaar dat het volk van Juda, 
met de giften die zij schenken 
aan de broeders en zusters in 
Congo, de ellende verzachten die 
het Godsvolk in Benjamin teistert. 
Wij zijn niet verbaasd, want in het 
begin zegt de Bijbel ons (Gn.44:32) 
dat, bij de verdeling van de 12 
stammen van Israël, Juda verbon-
den was aan Benjamin. Wanneer 
God zegt dat Hij ons het Koninkrijk 
heeft toevertrouwd, geeft Hij ook 
de benodigde middelen voor de 
verwezenlijking van onze missie. 
Daarom ontwikkelen de zaken zich 
over het algemeen op een bevre-
digende wijze: de 5 gemeenten in 
Kinshasa zetten zich in om zichzelf 
te handhaven. Om de eensgezind-
heid van de zielen te bevorderen 
hebben wij één keer per maand 
een gezamenlijke dienst ingesteld. 
Tijdens deze dienst komen leden 
uit alle gemeenten bijeen om God 
te eren en te aanbidden en het 
Heilig Avondmaal in vreugde te 
vieren. Op deze wijze wordt de 
band van broederschap meer en 
meer versterkt.
Het paradijs: sinds de eerste mens 
het verloren heeft, verlangen zijn 
nakomelingen om het terug te 
vinden. Deze ongeremde zoek-
tocht naar het paradijs heeft een 
groot aantal gelovigen aangemoe-
digd om er toegang toe te krijgen 
door het geloof. Vroeger was de 
kerk voor het gemeenschappe-
lijk belang, maar tegenwoordig 
beoefent ze niet langer meer haar 
missie: evangeliseren. Met de 
komst van de ‘kerken van Réveil’ 
(dit is een stroming van vernieu-

wing), is de kerk niet meer van en 
voor allen maar wordt een erfgoed 
van derden; het is een zaak van 
het individu, van een familielid. 
Bijvoorbeeld bij de dood van de 
geestelijk leider wordt de opvol-
ging bepaald door familieleden. 
Zo dreigen sommige ‘geloofsrich-
tingen’ een dynastie te worden 
waarbij mensen de leiding en 
besturing overnemen. Het beoe-
fenen van religie in Congo is een 
soort bedrijf geworden. Deze 
‘kerken van Réveil’ zijn, in plaats 
van Congolezen te helpen bij het 
begrijpen van hun bestaan als bur-
ger, ‘verkopers’ geworden van de 
welvaart, in een land waar alles 
vernietigd is door eenzelfde soort 
beheer, door overhaaste hervor-
mingen en door plunderingen en 
oorlogen. Naar onze mening is 
dit niet juist en moeten we bij de 
ordeningen en inzettingen van de 
Heer blijven. Het werk van God in 
de wereld zal zeker niet verloren 
gaan, maar in ons land hebben 
de scheidingen van huwelijken 
(de basis van elke maatschappij), 
de makkelijke toegang tot hek-
sen en tovenaars, de bedenkers 
van vervloekingen, hele families 
verdeeld. Het heeft het aantal op 
straat gezette kinderen vermeer-
derd, en de kostbare liefde van 
Jezus Christus verbroken. Zgn. 
‘In de Naam van God’ wordt door 
sommigen bedelarij ontwikkeld. 
Het geloof, ‘Opium van het volk’ 
waarover Karl Marx sprak, is in 
Congo verschenen. Dit betekent 
dat de onderdrukten zich schik-
ken in hun lot. Het gevolg is dat, 
in plaats van beide benen op de 
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grond te hebben, er christenen zijn 
die zo betoverd zijn dat ze berus-
ten in gelatenheid. Alles gebeurt 
omdat ‘God het wil’ en Hijzelf, op 
het juist gekozen moment, alles 
op zijn plaats zal terugzetten, 
het is een kwestie van weten te 
zaaien, veel te bidden en alles zal 
dan goed komen. Een cultuur van 
schijnheiligheid en valse toleran-
tie: niets aan de kaak stellen, het 
is Gods plan; niets eisen, God zal 
voorzien. Sommige groepen chris-
tenburgers zweven in de wolken 
van illusies en van wonderbare 
gebeden en Bijbelse beloftes. De 
Congolees heeft veel gebeden, 
maar hij is vergeten dat het ware 
gebed, de inwendige verandering 
van het hart is. Bij de leiders van 
de Congoleze christenburgers is 
heel weinig van een verandering 
van het hart te merken. De cultuur 
van liefde zoals aangeprezen door 
Jezus Christus, komt onvoldoende 
terug. Ons kerkgenootschap 
heeft een moeilijke tijd gekend 
sinds het ongeluk van de apos-
tel van Benjamin in 2013. Maar 
vooral, onze grote zorg is het werk 
van de roerdomp (beeld van de 
verleidende lokroep van de weder-
strever). Daarom bidden wij de 
Heer van de legermachten om ons 
te redden. Het is waar, ook als her-
der zijnde denk ik er over na, hoe 
ik de schapen kan beschermen die 
onder mijn verantwoordelijkheid/
hoede zijn. Hoe kan ik ze gees-
telijk, moreel en fysiek voeden? 
In elk geval dankt het volk van 
Benjamin het volk van Juda voor 
zijn materiële, financiële, morele 
en geestelijke ondersteuning die 

we hebben mogen ontvangen tij-
dens deze zware periode. 

Sociaal
Toen de Eeuwige, de Allerhoogste, 
de Almachtige de mens (Adam 
en Eva) schiep, zette hij ze in het 
paradijs en daar leidden Adam en 
Eva een goed leven. Er was over-
vloed en het ontbrak hen aan niets. 
De situatie is verslechterd vanaf 
het moment dat zij zondigden; als 
gevolg van deze zonde heeft God 
hen gestraft. Uit 3Jh:2 blijkt dat het 
de wens van God is dat het goed 
met ons gaat en in goede gezond-
heid zijn. Maar helaas! In Congo 
is het rampzalig. Zo is het ook tij-
dens de tweede helft van de 20e 
eeuw, toen de wereld in de koude 
oorlog werd meegezogen en poli-
tiek verdeeld werd in 3 groepen. 
Het communistische blok aan de 
ene kant, het blok van de niet-
communistische landen, onder 
leiding van de Verenigde Staten, 
en de naties die noch van de ene 
kant noch van de andere kant 
waren, genoemd de derde wereld. 
Later werd de term ‘derde wereld’ 
ervaren als kleinerend. Men heeft 
dit dus aangepast naar de uitdruk-
king ‘onderontwikkelde landen’. 
In de loop der tijd, heeft ook deze 
uitdrukking een negatieve klank 
gekregen. Daarom werd het uitein-
delijk ‘ontwikkelingslanden’. 

Welke term er ook wordt gebruikt 
om de landen te noemen: zeer 
ontwikkeld, geïndustrialiseerd, voor-
uit strevend, genietend van een hoge 
levenstandaard. In het geval van 
de Republiek Congo, een minder  
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ontwikkeld land, heeft men te 
maken met een zéér bescheiden 
levensstandaard. In dit hulpeloze 
land zijn de onderwijsmogelijkhe-
den zeer beperkt, wat de kinderen 
vaak veroordeelt tot een ellendig 
leven, waarin meer dan 80% leeft in 
lijden, honger, een broze gezond-
heid en een ongezond milieu. 
Deze situatie leidt tot omstandig-
heden die zich kenmerken door 
ongezondheid, onveiligheid en 
criminaliteit. Zoals bekend zorgen 
de oorlogen in het oosten van het 
land er voor dat duizenden families 
geraakt worden, mensen alleen 
komen te staan en alles verwoest 
is. Men heeft gruwelijke situaties 
meegemaakt die kinderen getrau-
matiseerd achter laten; ouders die 
passief aanwezig moeten zijn bij 
verkrachtingen; moorden, ontvoe-
ringen, afpersingen en gewapende 
overvallen etc. 
Door al deze gebeurtenissen en 
sociale omstandigheden ondervindt 
ook ons kerkgenootschap in Congo 
moeilijkheden om in harmonie te 
kunnen bloeien, zowel geestelijk 
als sociaal. Al haar gemeenteleden 

behoren tot deze Congolese maat-
schappij die de mond gesnoerd 
(gemuilkorfd) is door de crisis. Het 
leven in Congo is vervallen tot een 
maatschappij zonder normen en 
waarden; alles wordt onbeduidend 
en moet helaas slecht genoemd 
worden. Ook op het geestelijke vlak, 
in deze wereld van gelukmakerij, 
hebben enkele schapen de ijver 
van het geloof verloren. Sommigen 
zoeken hun heil ergens anders, 
daar waar ‘het gebed’ welvaart in 
overvloed, geluk, huwelijksvoor-
spoed, reizen enz. belooft. 

Politiek
Omdat ons kerkgenootschap in 
Congo op het pad van Christus 
wil blijven, heeft ze in de politieke 
omgeving niet altijd landgenoten 
gehad die rekening hielden met 
haar zorgen; voeg hierbij het effect 
van de crisis die in alle secto-
ren aanwezig is. Een deel van de 
volwassen gelovigen bestaat uit 
gepensioneerde ambtenaren die 
onregelmatig een heel erg beschei-
den salaris ontvangen. Zij zijn 
afgedankt personeel van geplun-
derde bedrijven in de negentiger 
jaren. Om te kunnen overleven 
moeten de weduwen die met ons 
zijn, werken aan afmattende acti-
viteiten. De jongeren verwachten, 
door het ontbreken van structuren 
van het land, veel van hun ouders 
die zelf echter ook niet in een roos-
kleurige situatie verkeren. Het 
meest tastbare gevolg daarvan is 
het ontbreken van middelen voor 
iedereen om zich te kleden, te eten, 
zich te onderhouden, onderwijs te 
geven aan kinderen, zich te ver-

plaatsen over grotere afstanden. 
Dit geldt ook voor onze broeders 
en zusters tijdens de gezamen-
lijke diensten waar alle gemeenten 
bijeen komen. Kortom, in het licht 
van deze crisis, lijkt het dat de 
ouders de moed hebben opgege-
ven en dat ze onverantwoordelijk 
bezig zijn. Doch eigenlijk is dit 
het gevolg van de structuren van 
het land, waaronder het slechte 
management en talloze conflicten, 
die voor het overgrote deel aan 
de basis staan van deze situatie. 
Zie hier al de sociale en politieke 
situaties die de kerk aantasten. 
De gedachte van onze Heer is 
juist dat degene die twee tunieken 
heeft moet delen met degene die 
er niet één heeft (vrij naar Mt.5:40-
41). In Congo gebeurt dit juist niet. 
Op dezelfde wijze heeft de apostel 
Paulus toegevoegd dat degene die 
lijdt mag verwachten dat oprechte 
broeders mede lijden. Daarom 
is de gedachte van de apostel 
Johannes dat het geestelijk beter 
gedijt als de gezondheid van men-
sen in de basis goed is, zodat de 
kerk normaal kan functioneren. 

Conclusie
De sociale situatie heeft dermate 
gevolgen voor het kerkelijk leven, 
dat het volk zich toevertrouwd aan 
de Eeuwige, Hem wil verheerlijken 
en Hem danken als Meester van 
het heelal. Maar de algehele oplos-
sing van de problemen is natuurlijk 
Zijn wederkomst. Horen wij dat 
dan niet terug in alle ‘Maran-atha’ 
gebeden? 
Dit leidt ons tot de conclusie dat 
zolang beide, de sociale en poli-

tieke omgeving, niet voldoende 
omkijken naar de mens gescha-
pen naar Gods evenbeeld en 
blijven doorgaan met mismanage-
ment, egoïsme, onrecht, corruptie, 
vriendjespolitiek en omkoperij alle 
moeilijkheden blijven zoals we die 
nu ervaren. Hierbij inbegrepen 
dat er allerlei genootschappen 
zich ontwikkelen die niet zullen 
stoppen om de Naam van Jezus 
Christus te veranderen in koop-
waar, verkocht tegen de prijs van 
oplichting en zich bezig houden 
met geperfectioneerde bedelarij 
bij de onvoldoende geïnformeerde 
gelovigen. 
Hoe moeilijk het ook is: het is onze 
opdracht om in de leer van onze 
geliefde Heer Jezus Christus te 
blijven en harmonieuze groei en 
bloei na te streven voor allen die 
Hem willen dienen. Maran-atha.

L.A. Nanandana

Naschrift redactie: Ondanks de 
hierboven beschreven moeilijke 
omstandigheden is het goed te 
vermelden dat het werk van de 
Heer voortgang kent. De gemeen-
ten hebben in totaal ca. 4550 
volwassen leden en meer dan 
2400 kinderen wonen de zondags-
school bij. In de stam Benjamin 
hebben 910 personen de Heilige 
Verzegeling mogen ontvangen. 
De dienstknechten worden onder-
steund door 38 diakenen, 24 
diaken-evangelisten en 46 diaco-
nessen. Laten wij de Heer hiervoor 
danken en onze broeders en zus-
ters voortdurend opdragen in onze 
gebeden. 
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(Jesaja 9: 5)

Het Kerstfeest is de dag waarop 
wij de geboorte van Jezus 
Christus de Here mogen vieren. 
De beloofde Goddelijke Verlosser 
en Zaligmaker is ruim 2000 jaar 
geleden uit de hemel der heme-
len afgedaald naar deze aarde om 
voor ons mensen de verlossing 
van zonden aan te brengen. Het 
is deze nederdaling en verlossing 
door de Here Jezus die de kern is 
van ons geloof. Waarlijk begrijpen 
doen wij deze verlossingsdaad 
niet. Daarvoor is deze Godsdaad 
te groot en hoogverheven. Wij 
geloven slechts in het offer van 
Jezus Christus de Verlosser, en 
dat is voor ons genoeg. Hoe groot 
zijt Gij? Deze vraag is het thema 
van dit kerstartikel. Vooraf kun-
nen wij u direct mededelen dat wij 
het volledige antwoord op deze 
vraag niet zullen vinden in ons 
aardse bestaan. Daarvoor is de 
Heer te groot. Echter, de HEERE 
God geeft in de Heilige Schrift wel 
aanwijzingen van de grootheid van 
Zijn Zoon. 
Zo lezen wij in Jesaja 9:5b(SV): ‘en 
men noemt Zijn naam Wonderlijk, 
Raad, Sterke God, Vader der 
eeuwigheid, Vredevorst’. Als wij 
deze namen van de Here Jezus 
bezien, dan moeten wij toegeven 
dat ze met een bedoeling gekozen 
zijn. We zullen ze één voor één 
behandelen.

Wonderlijk
De Here Jezus is Wonderlijk van 
Naam. De Here Jezus is wonder-
lijk van daden in al de tekenen die 
Hij gedaan heeft en nog doet door 
de Heilige Geest. Maar daarnaast 
en vooral is Hij Wonderlijk van 
Persoon. Hij was namelijk zowel 
God als mens. De wonderlijke 
Godmens Jezus Christus, Die door 
Zijn Goddelijkheid de wet voor ons 
mensen vervulde en zonder zonde 
zijnde, onze zonden wegdroeg 
naar het kruishout op Golgotha. 
Wonderlijk is de naam van Jezus 
de Christus.

Raad
De Here Jezus is Raad van Naam. 
Het is de Here Jezus Die alleen de 
raad en het voornemen van Zijn 
Vader weet en deze als Raadgever 
aan Zijn kerk openbaart. De Heilige 
Geest is de boodschapper van de 
Raad des Heren. Die Naam ‘Raad’ 
zien wij terug in het evangelie van 
Johannes (Jh.1:18): ‘Niemand 
heeft ooit God gezien; de enigge-
boren Zoon, Die aan de boezem 
des Vaders is, Die heeft Hem doen 
kennen’. Een mooi getuigenis van 
Johannes over de werkzaamheid 
van Christus. Raad is de Naam 
Jezus de Christus. Als wij zo de 
Namen van onze Here Jezus 
Christus doornemen, dan worden 
wij gewaar van onze eigen klein-
heid ten opzichte van onze grote 
Heer en Koning Jezus Christus. 

Hoe groot zijt Gij? En hoe is Hij ter wereld gekomen. 
Hij werd geboren uit een eenvou-
dige vrouw, een maagd. Hij werd 
geboren in een stal. En Hij werd in 
een kribbe, en voederbak gelegd 
om daarin te slapen. Hoe groot zijt 
Gij, dat U deze weg voor ons bent 
gegaan.

Sterke God
De Here Jezus is de Sterke God 
van Naam. De Naam ‘Sterke God’ 
geeft aan dat de Here Jezus in 
de sterkte Zijner Goddelijkheid de 
last van de toorn der zonde kon 
dragen voor ons en daarmee de 
kruisdood. Maar deze naam duidt 
ook op de overwinning op de dood, 
want God zijnde overwon Christus 
Jezus dood en hel en stond ten 
derde dage op uit de dood door 
Goddelijke kracht. Sterke God is 
de Naam van Jezus.

Vader der eeuwigheid
De Here Jezus is ‘Vader der eeu-
wigheid’ van Naam. Jazeker, de 
Heer Zelf is van eeuwigheid. In 
de Openbaring van Johannes 
(1:8) lezen wij als nadere aandui-
ding van deze Naam: ‘Ik ben de 
Alfa en de Oméga, zegt de Here 
God, Die is en Die was en Die 
komt, de Almachtige’. De Heer wil 
ons ook een leven in eeuwigheid 
geven. Apostel Paulus benoemt 
dit eeuwige leven voor ons in 
1Thessalonicensen 4:17b ‘en zó 
zullen wij altijd met de Here wezen’. 
In de Naam ‘Vader der eeuwigheid’ 
is dus een belofte opgenomen 
voor ons. Het is de Here Jezus 
Christus door wie wij het eeuwig 
leven mogen beërven.



Het oude jaar:

Daar komt een einde aan alle dingen,
een einde vroeg of laat,
een ure, dat ook ’t beste

en schoonste van ons gaat.
Geen morgen ooit zo helder,

of straks komt de nacht.
Maar ook geen nacht zo donker,

dien niet een morgen wacht.
Dus nooit en nooit vertwijfeld,

wat ook de morgen bied.
Aan alles komt een einde,

slechts aan Gods trouwe niet.

Weer is het jaar ten einde. Onder 
dankzegging mogen we optrek-
ken naar Gods huis. Om het jaar 
af te sluiten met de Heer en om te 
denken aan de vergankelijkheid, 
aan de tijd die voorbij vliegt en als 
het ware ‘oplost’. Bij deze mijlpaal 
zien we terug en vermenigvuldigen 
onze gedachten zich. Het afgelo-
pen jaar is er veel gebeurd in de 
wereld. Het is er voor christenen 
niet makkelijker op geworden om 
het geloof te belijden. Dit heeft 
soms ook een stempel gezet op 
het gezinsleven en heeft onze 
vrede en de goede invloed op de 
samenleving weleens verstoord. 

Er kan ziekte geheerst hebben en 
ook dit jaar zijn er van ons in de 
rust genomen. Bij de gedachte op 
oudejaarsavond worden we ook 
bepaald bij de vergankelijkheid 

van het aardse leven. Voor hen die 
hun dierbaren in de rust weten, die 
er is voor Gods volk, is er troost: 
De Heer komt weder en zal hen 
met ons verenigen om altijd bij 
Hem te zijn in heerlijkheid. ‘Aan 
alles komt een einde, maar aan 
Gods trouw niet’, zo staat dit in het 
gedicht hierboven. We overden-
ken het afgelopen jaar, het gehele 
schepsel zucht en verwacht de 
openbaring van de kinderen Gods. 
Ook de eerstelingen zuchten en 
verlangen naar de aanneming tot 
kinderen Gods (Rm.8:19-23). Het 
gehele schepsel zucht, vooral 
in deze tijd, nu donkere wolken 
zich samenpakken en niemand 
uitkomst ziet in de ontredderde 
wereld. Het is alsof Gods kinde-
ren, die door het geloof het hoofd 
opwaarts heffen, roepen: ‘Wachter 
wat is er van de nacht?’ 

Vredevorst
De naam van Jezus als ‘Vredevorst’ 
denken wij wel te begrijpen. Maar 
als wij Éfeze 2:13-14 lezen, dan 
blijkt daar toch noch een die-
pere betekenis achter te steken: 
‘Maar thans in Christus Jezus zijt 
gij, die eertijds veraf waart, dicht-
bij gekomen door het bloed van 
Christus. Want Hij is onze vrede, 
die de twee één heeft gemaakt 
en de tussenmuur, die scheiding 
maakte, de vijandschap, wegge-
broken heeft...’. De werkzaamheid 
als Vredevorst moet ons als chris-
tenen uit heidenen met name 
aanspreken, want deze werk-
zaamheid duidt met name ook op 
de werkzaamheid van de Here 
Jezus voor ons die eerst heidenen 
waren. Door het geloof in Christus 
en onze belijdenis van Hem, zijn 
wij in Christus. Daardoor geeft Hij 
ons niet alleen de vrede met God, 
maar Hij is onze Vrede met God 
(Rm.5:1). Nu spreekt Paulus over 
‘...die de twee één heeft gemaakt’ 
(vs14a). De Here Jezus heeft 
Joden en heidenen één gemaakt 
in Zijn werk als Vredevorst. 
Voorheen was dat niet het geval. 
Het Joodse volk was een door 
God afgeschermd volk. Binnen 
die afscherming, die bescher-
ming, ontvingen zij de zegeningen 
Gods. Maar er was ook een grote 
afstand tussen het Godsvolk Israël 
en de rest van de mensheid. Dat 
kwam heel duidelijk tot uiting bij 
het tempel complex in Jeruzalem. 
Overal stonden bordjes met 
daarop geschreven: ‘verboden 
toegang voor heidenen op straffe 
des doods’. De Vredevorst Jezus 

Christus heeft voor christenen uit 
de Joden én uit de heidenen de 
vrede aangebracht. Hij is onze 
Vrede. Mensen denken vaak 
lange tijd na voor zij een naam 
bepalen voor hun kindje vooraf-
gaande aan de geboorte. Mensen 
zijn daar heel zorgvuldig in. Het is 
een naam voor het gehele leven 
van het nog ongeboren kindje. Het 
blijkt dat ook en vooral de HEERE 
God heel zorgvuldig de namen 
van Zijn Zoon Jezus Christus heeft 
gekozen. Het zijn namen en toe-
namen voor Zijn gehele leven, 
en dan moeten wij bedenken dat 
het leven van de Here Jezus eeu-
wig is. Het geeft ons de grootheid 
van de Here Jezus aan. Het geeft 
ons de grootheid van de drievul-
dig God: ‘Vader, Zoon en Heilige 
Geest’ weer.

‘Want een Kind is ons geboren, een 
Zoon is ons gegeven, en de heer-
schappij is op Zijn schouder; en 
men noemt Zijn naam Wonderlijk, 
Raad, Sterke God, Vader der eeu-
wigheid, Vredevorst’.

Een gezegend Kerstfeest 
toegewenst! 

J.R. Misset

10    11

Wachter, wat is er van de nacht? 
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Het is of wij het horen fluisteren 
in de binnenkamer. Social media 
tonen ons in toenemende mate 
de problematiek van deze wereld, 
die op maatschappelijk en zedelijk 
gebied steeds verder in de afgrond 
zinkt. Jesaja’s profetie (Js.21:11-
12) is een vraag en antwoord. Het 
antwoord van de wachter was: 
‘Morgen komt, maar ook nacht’. 
Wij denken bij deze profetie aan 
iemand die ernstig ziek is, voor 
diegene kan de nacht soms erg 
lang duren en hoopt deze dat het 
morgenlicht snel zal aanbreken. 
De profetie betrof Edom, ook wel 
Duma genaamd. Maar is de wereld 
niet te vergelijken met een zodanig 
zieke? Er is (bijna) geen genezen 
meer aan, want men dreigt de 
huidige tijd van genade voorbij te 
laten gaan. Wanneer de morgen-
stond aanbreekt blijft het voor de 

onbekeerde van hart nacht. Een 
groot deel van de wereld neemt, 
vooralsnog, het Evangelie, met 
de kruisverdienste van onze Heer, 
niet aan. Nu wij op oudejaarsavond 
overdenken wat ons is overkomen 
en wat ons uit genade telkens 
weer is geschonken kunnen we 
zeker dankbaar zijn; ook voor het-
geen de Heere God ons te dragen 
gaf. Echter: Wij leven nog in deze 
wereld en moeten dezelfde lasten 
met haar dragen. Wij leven in het 
werk van God, vol verborgenhe-
den en onbeantwoorde vragen. 

Deze dingen doen ons wel roepen: 
‘Wachter wat is er van de nacht?’ 
Maar voor de Zijnen is er een mooi 
antwoord: ‘De morgen daagt’. Wij 
zien in de tekenen van de tijd het 
licht van de komende dag, waarop 
geen nacht meer volgen zal. 

12    

Gideon als voorbeeld
Op de eerste dag van het nieuwe 
jaar sprak de Heer in ons mid-
den dat we strijdvaardig moeten 
zijn. ‘Want Ik zal u de overwinning 
geven gelijk een Gideon’. Zullen 
wij dan klagen omdat onze wen-
sen misschien niet vervuld zijn? 
Omdat onze weg zo moeilijk is? 
Nee wij zullen Hem danken, want 
de weg waarop Hij ons voert is de 
weg naar het hemelse Kanaän.

Een gedicht: 

Waarom op een zwart verschiet 
d’ogen steeds geslagen?
Neen die tijd ontdekt u niet,
wat Hij aan zal dragen;
Heft het oog naar omhoog:
daar is Hij gezeten, Die ‘t alleen 
kan weten.

Voor het nieuwe jaar:

Hij schenk’t ons in dit nieuwe jaar 
meer broederlijke liefde tot elkaar.
Uit Zijne volheid van gena,
God zij met ons, Halleluja. 

‘Ga heen in deze uw kracht...’, 
Ri.6:14. Zeker zullen er vele men-
sen zijn die op de eerste dag van 
het nieuwe jaar de toekomst som-
ber inzien. De toekomst van de 
wereld ziet er zo donker uit, dat 
wij geloven dat slechts de onver-
schilligen zich niet bekommeren 
om de toekomst. 
Gods kinderen echter mogen over 
de zwarte bergen van de toe-
komst zien op Hem die gesproken 
heeft: ‘Ik zal u niet begeven noch 
verlaten’. 

Ook Gideon mocht het van Hem 
verwachten. Het was in Israël 
treurig gesteld. Het werd enkele 
jaren onderdrukt door de heide-
nen. In Gideons tijd waren het de 
Midianieten die het volk beroof-
den. Ook was het volk niet bezig 
met de dienst aan God. Weinigen 
waren nog getrouw aan de wetten 
en inzettingen. 
Tot de weinige oprechten behoorde 
Gideon. Deze jonge man over-
dacht en peinsde waarom God 
zoveel kwaad toeliet over Zijn volk. 
De oorzaak van het kwaad lag 
niet bij God maar bij het volk. Dat 
zij door hun zonden God en Zijn 
dienst onteerden en ontheiligden 
zag Gideon niet (Ri.6:1 en 10b). 
Opeens verscheen aan Gideon 
een engel die hem aansprak met: 
‘De HERE is met u, gij dappere 
held’, Ri.6:12. Waaruit bleek dan 
de heldhaftigheid en strijdlust van 
Gideon? In alle stilte klopte hij de 
tarwe uit bij de pers, om ze daarna 
te verstoppen voor de Midianieten. 

Gideon was eerlijk en sprak: ‘Och 
mijn heer, indien de HERE met 
ons is, waarom is dit alles ons dan 
overkomen?’ en vervolgd dan met 
te vragen: ‘Waar zijn dan al Zijn 
wonderen, waarvan onze vade-
ren ons vertelden…’ toen zij uit 
Egypte gevoerd werden. ‘Doch nu 
heeft de Heer ons verstoten…’, 
zegt hij. Gideon geloofde zeker in 
de God zijner vaderen, die won-
deren werkte in Egypte, maar nu 
meende hij dat God Zijn volk de 
rug toegekeerd had. De HERE 
sprak hierop: ‘Ga heen in deze uw 
kracht en verlos Israël uit de greep 
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van Midjan’. Wat was nu de kracht 
van Gideon? Niet zijn heldenmoed 
of strijdlust, maar het geloof in de 
God der vaderen. Die God zou zijn 
kracht zijn. Die God zou opnieuw 
door Zijn wonderen en werken 
tonen Dezelfde te zijn als in het 
verleden. Wij weten uit de geschie-
denis hoe God dit deed. Niet door 
kracht of geweld van strijdwapens. 
Doch door 300 mannen verloste 
de Heer Zijn volk van het leger 
van vijanden, dat als een ontelbare 
zwerm sprinkhanen opgekomen 
was om tegen Gideon te strijden. 
Die God is ook onze God. Denken 
wij wel eens: het wordt me teveel? 
‘Wachter, wat is er van de nacht?’, 
of zoals bij Gideon, ‘Waar zijn de 
wonderen, die onze vaderen ons 
verteld hebben?’ In de kracht van 
het getuigenis van onze (voor-) 
vaderen zullen we voortgaan. En is 
de Heer niet met ons zoals Hij met 
deze was? Het is de Heer die nog 

wonderen werkt en Israël Zijn volk 
versterkte. Wij gaan het nieuwe 
jaar niet in zonder God. Hij wil en 
zal ons weer geleiden. De kracht 
van des Heeren volk is hun getui-
genis, dat deze God ook hun God 
is. Bij de Heer is geen verhindering 
om te verlossen door velen of door 
weinigen. Nog een weinig gestre-
den en nog een weinig gebeden 
en welhaast zal de Heer komen 
om bezit te nemen van Zijn konink-
rijk. ‘Maar wie volhardt tot het 
einde, die zal behouden worden’ 
(Mt.24:13). Onze gedachten gaan 
naar die heerlijke toekomst: ‘Waar 
de weg ons brengen moge, aan 
des Vaders trouwe hand, lopen wij 
met gesloten ogen naar het onbe-
kende land’.

Wij wensen u allen Gods zegen 
toe voor het nieuwe jaar. 

 Th.Oudakker

‘Stap voor stap met de Heer’, dat 
was het thema van de 4e Maran-
athadag die gehouden werd in 
de Immanuëlkerk te Barneveld. 
Een thema dat gejaagdheid en 
haasten moet voorkomen maar 
ook in gedachten roept dat zaken 
niet door onze kracht of geweld 
geschieden maar door Zijn Geest. 
Hetgeen overigens niet wegneemt 
dat wij ons als arbeiders in Zijn 
wijngaard dienen op te stellen. 

Gestaag, nederig en bescheiden 
voorttrekkend. Er waren ca. 130 
broeders en zusters aanwezig. 
In de inleiding werd ook het werk 
dat diezelfde dag in Georgië zou 
plaatshebben opgedragen. Dit 
werk zou overigens tevens een 
evangelisatiekarakter dragen.

In het recente verleden
In 2015 werden op de Maran-
athadag een tweetal profetische 
Woorden behandeld. In het eer-
ste Woord kwam voor: ‘....Ik heb 
aanschouwd uw weldoortimmerde 
huizen, maar Mijn huis is een huis 
van bouwval...’. In het tweede 
Woord kwam voor: ‘...Of zijt gij er 
niet zo zeker van dat die Geest 
in u woont? Wees dienstbaar en 
laat u gebruiken als levende ste-
nen...’. De eerste tekst verwijst 
naar het feit dat wij teveel met ons 
zelf bezig zijn, onszélf een cen-
trale positie toekennen en wellicht 
onvoldoende medewerken aan de 

herbouw van de geestelijke tem-
pel. Petrus zegt (1Pt2:5) m.b.t. 
levende stenen het volgende:

‘...en laat u ook zelf als levende 
stenen gebruiken voor de bouw 
van een geestelijk huis, om een 
heilig priesterschap te vormen, tot 
het brengen van geestelijke offers, 
die Gode welgevallig zijn door 
Jezus Christus’. 

Stenen die zorgvuldig bereid wer-
den (zie 1Ko.5 en 7) en nauw 
aaneensloten tot een stevige muur. 
De muur staat voor de ordeningen 
en inzettingen en de geroepen 
dienaren van de Heer. De volle-
dig betrouwbare en onwankelbare 
Hoeksteen is Christus Zelf die 
geen millimeter van Zijn plaats zal 
wijken ongeacht de stormen die er 
(nog zullen) woeden. Mozes leert 
ons (Dt.1:30-31) hoe de Here God 
het oude volk Israël uit de woes-
tijn van Egypte leidde: ‘De Here, 
uw God, Die voor u uit gaat, Hij zal 
voor u strijden in overeenstemming 
met alles wat Hij voor uw ogen met 
u gedaan heeft in Egypte en in de 
woestijn, waar gij hebt gezien, hoe 
de Here, uw God, u droeg, zoals 
een man zijn kind draagt, op heel 
de weg die gij gegaan zijt, totdat 
gij op deze plaats gekomen zijt’. In 
deze tijd mogen we er zeker van 
zijn, het is immers Zijn belofte, dat 
Hij Zijn volk zal leiden naar het 
geestelijke land Kanaän. 

Stap voor stap...

15
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Anno 2017
Ook nu kwamen weer een aantal 
profetische Woorden aan de orde. 
In het eerste Woord kwam o.a. 
het volgende naar voren: ‘....Want 
hoor, ja hoor het tinnen gewicht is in 

de hand van Zerubbabel...’ en: ‘...
Ik heb u gesteld om Mij te eren en 
om Mij te dienen en om Mijn Naam 
groot te maken...’. In het tweede 
Woord kwam o.a. naar voren: ‘...
hef dan uw hoofden opwaarts Mijn 

volk en verlaat de vergankelijk-
heid van deze wereld, want Mijn 
woning is in uw harten. En Ik zal 
spreken vanuit Mijn hemel tot u 
Mijn volk, en Ik zal u begeleiden...’. 
Zerubbabel is de type van de Heer 
Jezus Christus Die met het tin-
nen gewicht (vgl. in de bouw een 
stuk lood aan een touw) de recht-
heid van de muur zal onderzoeken 
(Am.7:7-8;Js.28:16-17a). Hij zal 
ons dus beproeven met als doel 
om ons te louteren (zuiveren) ten-
einde rein en heilig te worden en 
een instrument te zijn in Zijn heilige 
Handen. Uit de teksten erna blijkt 
ook duidelijk waartoe wij gesteld 
zijn: ‘Hem in deze wereld te eren, 
te dienen en Zijn Naam groot te 
maken’. Natuurlijk is het dan een 
voorwaarde om het vergankelijke 
los te laten (Mt.6:19-21) en bezig 
te zijn met het toekomstige en eeu-
wige en Zijn Geest in ons te laten 
werken. Apostel Paulus leert ons 
dit al in 1Kor.6:19: ‘Of weet gij niet, 
dat uw lichaam een tempel is van 
de Heilige Geest, die in u woont, 
die gij van God ontvangen hebt, en 
dat gij niet van uzelf zijt?’.

De temperatuur van het geloof
In de brief aan Laodicéa treffen 
we in hoofdstuk Opb. 3:15-16 de 
volgende tekst aan: ‘Ik weet uw 
werken, dat gij noch koud zijt, noch 
heet. Waart gij maar koud of heet! 
Zo dan, omdat gij lauw zijt en noch 
heet, noch koud, zal Ik u uit mijn 
mond spuwen’. Deze brief wordt 
geschreven aan de ‘engel der 
gemeente te Laodicéa’, dus aan 
de opziener (of geestelijkheid) van 
de gemeente, en in hem aan de 

gemeente zélf zoals het Boek voor 
onze Tijd ons leert. Als bekend 
staat Laodicéa voor de eindtijd cq. 
het laatste tijdvak. Laten wij weer 
vurig van liefde worden en vurig 
van geest zijn zoals in Opb.2:5a 
wordt aangegeven: ‘Gedenk dan, 
van welke hoogte gij gevallen zijt 
(....) en bekeer u en doe (weder) 
uw eerste werken’.

Laten we ons bewust zijn van 
datgene waar we voor staan. Zie 
ons getuigenis in de Bundel en 
op de website en hier, al is het op 
bescheiden wijze, van getuigen. 
Wij dienen te zijn als een lamp 
die schijnt voor allen (vrij naar 
Mt.5:15). Ook al wordt het goede 
en zaligmakende nieuws vaak niet 
goed ontvangen, onze opdracht is 
om te zaaien, de wasdom en het 
maaien is aan de Heer (1Kor.3:6) 
Die in de toekomst nog op wonder-
lijke wijze zal werken. Hebben wij 
ons niet al eerder verbaasd? Zijn 
wij ons bewust van de vele zege-
ningen die tot ons komen door de 
leer der apostelen gebouwd op 
het fundament van apostelen en 
profeten? Hij, Die alles gegeven 
heeft, inclusief de gehele ambts-
bediening, met een prachtig doel: 
‘om de heiligen toe te rusten tot 
dienstbetoon, tot opbouw van het 
lichaam van Christus, totdat wij 
allen de eenheid des geloofs en 
der volle kennis van de Zoon Gods 
bereikt hebben, de mannelijke rijp-
heid, de maat van de wasdom der 
volheid van Christus. Dan zijn wij 
niet meer onmondig, op en neder, 
heen en weder geslingerd onder 
invloed van allerlei wind van leer, De Immanuëlkerk te Barneveld. 
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door het valse spel der mensen, 
in hun sluwheid, die tot dwaling 
verleidt, maar dan groeien wij, ons 
aan de waarheid houdende, in 
liefde in elk opzicht naar Hem toe, 
die het Hoofd is, Christus’ (Ef.4:12-
15). Het doel van onze Verlosser 
en Zaligmaker is dus om ons te 
vervolmaken! Wat een geweldige 
stip aan de horizon. Laten we ons 
meer en meer verdiepen in het bij-
zondere van de sacramenten. De 
sacramenten of bondzegelen zijn 
zichtbare aardse zaken en hande-
lingen, waarin en waardoor God 
ons onzichtbare hemelse goe-
deren meedeelt. Is het niet onze 
taak de wereld te vertellen welke 
ontzaglijke (eeuwigheids-)waarde 
deze hebben? Niet verdiend, maar 
verkregen door liefde en genade. 

Is het niet onze taak het goede te 
delen? Ook in de tienden van de 
tijd bezig zijn met gebed en studie 
en werkelijk trachten ons in Zijn 
hand te stellen en om gebouwd te 
worden tot een woonstede Gods in 
de Geest (Ef.2:22). De Heer Zelf is 
de grote Wachter op de muur die 
sprak: ‘....en Ik zal u begeleiden’. 
Wij mogen ons aan dit zekere 
Woord vasthouden en toenemen 
in vertrouwen gedenkende de 
woorden: ‘Als God vóór ons is, wie 
zal tegen ons zijn?’ (Rm.8:31b). 
Laten we angst en onzekerheid 
wegdoen in het vertrouwen dat 
de tranen en het verdriet spoedig 
weggenomen zullen worden. Wij 
mogen terugzien op een bijzon-
der vreugdevolle en dag die werd 
afgesloten met een Eredienst met 
als thema: ‘Eén in Christus liefde’. 

Hierdoor werden we verder ver-
sterkt en met een blij gemoed 
keerden wij huiswaarts met de 
Maran-atha boodschap veran-
kert in ons hart. Houdt vol en zie 
uit naar Degene Die zegt dat Zijn 
komst zeer nabij is. 

R.C. Boekhout

Naschrift redactie: Wij ontvingen 
een bericht van onze broeder B. 
Mamasakhlisi in Georgië dat de 
aldaar gehouden dag een zeer 
vreugevolle was en dat men enkele 
gasten mocht verwelkomen. Aan 
dezen is een uitleg gegeven 
waarom deze dag werd gehouden. 
Er werden diverse vragen gesteld 
over de wederkomst van onze 
Heer en Heiland. Aan de apostel 
van Juda is gevraagd de liefde en 
dank aan de gemeenten in Juda 
over te brengen.

Dit jaar wordt herdacht dat het 
exact 500 jaar geleden is dat 
Luther zijn 95 stellingen beves-
tigde aan de deur van de Slotkerk 
te Wittenberg. De bekendste 
aspecten zijn wel dat hij zich niet 
kon vinden in de aflaat (hiermede 
kon men door betaling van een 
zeker bedrag de opgelegde boe-
tedoening afkopen; hier waren de 
welgestelden uiteraard beter toe 
in staat dan de armen) maar ook 
vond hij dat het Woord Gods, de 
Bijbel, voor eenieder leesbaar 
moest worden. Zelf werkte hij lang, 
maar ook bij voortduring, aan de 
vertaling van de Bijbel. De in die 
tijd zich verder ontwikkelende 
boekdrukkunst heeft geholpen bij 
de verspreiding van de Bijbel in 
grotere aantallen. Men betaalde in 
die tijd ongeveer één maandloon 
om deze te kunnen kopen.
Met Luther trokken ook de andere 
hervormers op, te weten Calvijn, 
Zwingli en Melanchton. Qua ken-
nis en karakter waren zij nogal 
verschillend maar toch diende 
men op hoofdlijnen hetzelfde doel. 
Men wilde de mens weer dichter in 
het spoor van Jezus Christus bren-
gen en wees daarbij ook op de 
eigen verantwoordelijkheid jegens 
onze Verlosser en Zaligmaker. Van 
Luther herinneren we ons ook bijv. 
het Sola fide, waarmee bedoeld 
werd dat men alleen door geloof 
gerechtvaardigd kon worden en 
niet door het doen van goede 

werken. Hierbij moeten we ons 
realiseren dat in dat tijdsgewricht 
het doen van goede werken een 
groot aanzien gaf. Ook het begrip 
Sola scriptura kreeg veel aan-
dacht. Vrij vertaald betekent dit dat 
de Heilige Schrift het enige gezag 
is voor het geloof en de christelijke 
geloofspraktijk. De Bijbel is volle-
dig, gezaghebbend, waar en door 
God geïnspireerd. Luther hamerde 
hier consequent op. 

Periode na de hervorming
Door de Hervorming was er sprake 
van ‘het weder op den kandelaar 
stellen van het licht des Evangelies’, 
zo stelt apostel F.W. Schwartz 
in het Boek voor onze Tijd. Zeer 
velen die zichzelf minder achtten 
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Nog is het einde niet... 
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vonden weer troost in de Bijbel 
en putten kracht uit de herstelling 
van Gods Woord. De Bijbel ver-
scheen in meerdere talen en vond 
ingang in vele harten. De ontwik-
keling werd natuurlijk ook krachtig 
bestreden door allerlei machten. 
Hierbij betrof het zowel de pau-
selijke macht als aardse machten 
die zich ‘voor’ of ’tegen’ iets ver-
klaarden. Uiteindelijk ontstonden 
er allerlei christelijke geloofsrich-
tingen. De grote 4 hervormers, die 
elkaar goed aanvulden, kenden 
ook eigen volgelingen waardoor 
de eenheid in onvoldoende mate 
aanwezig was. Het herstel was 
dus niet volledig, ondanks de 
geweldige inspanningen. 
Men schrijft Luther de woorden 
toe dat de hervorming ongeveer 
300 jaar zou duren. Opmerkelijk, 
wetende dat de stellingen in 1517 
aan de deur van genoemde kerk 
werden gehangen. Op enig moment 
werd Luther gewaarschuwd om 
vanwege een dreigende situatie 
niet naar Worms te gaan. Zonder 
angst antwoordde hij: ‘Al waren er 
in Worms zoveel duivelen als pan-
nen op de daken, ik ging er toch 
heen.’ Een strijder Gods derhalve. 

Verplaatsen in de tijd
Als we een reis in de tijd maken 
zijn we ons ervan bewust hoe het 
leven in zowel kerk als staat zich 
ontwikkeld heeft. De geschiede-
nis vanaf ca. 1830 mogen we toch, 
zeker in geestelijke zin, redelijk 
goed kennen. Het verval, als het 
gaat om geestelijke zaken, is écht 
onvoorstelbaar. Had men ooit kun-
nen vermoeden dat de mens zover 

zou wegdrijven van het Woord 
Gods in het geestelijk leven? Om 
over de handel en wandel in het 
natuurlijke leven maar te zwijgen. 
Wat we kunnen waarnemen is 
als het ware een versnelling van 
allerlei zaken die we als verdrie-
tig maar ook als anti-christelijk 
mogen benoemen. Los van ‘de 
grote dingen’ die er in het leven 
plaatsvinden heb ik de afgelopen 
paar maanden wat andere zaken, 
die minder aandacht krijgen, uit 
het nieuws gehaald. Zo mag 
een vroedvrouw in Zweden een 
abortus niet weigeren vanwege 
haar christelijke achtergrond. In 
dezelfde context past dat ambte-
naren die nu aangenomen worden 
verplicht worden om mensen van 
gelijk geslacht in de echt te ver-
binden. Dit als gevolg van een 
wet die enige tijd geleden is aan-
genomen. Enkele scholen in Den 
Haag stellen voor Pasen te vie-
ren met afgebroken kruizen zodat 
andersdenkenden zich er niet aan 
ergeren en ‘Pinksteren is het feest 
van grenzeloze inspiratie. Daarom 
zou het een mooi gebaar zijn de 
tweede vrije dag aan moslims te 
geven’. Dit betogen een drietal 
theologen in NRC Handelsblad. 
De eerste dag der nieuwe week 
die we aan Hem wijden is een dag 
geworden van winkelen, sport, 
eten, drinken en pretparken. De 
volgende tekst is hier duidelijk 
over: ‘Het is zondag zo druk in de 
Keukenhof, dat het bloemenpark 
adviseert op een andere dag langs 
te komen. Via sociale media laat 
de toeristenattractie in Lisse weten 
dat de belangstelling zo groot is dat 
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het park overvol raakt’. In de tus-
sentijd zien we dat de rijken steeds 
rijker worden en de armen verder 
wegzakken in het aardse moeras. 
De levenseinde discussie bepaalt 
voor een belangrijk deel de poli-
tieke agenda waarbij de dogma’s 
zijn dat de mens zelf wel in staat is 
om zaken te bepalen of dat politici 
naar de stem van het volk moeten 
luisteren. Godslastering is inmid-
dels op voorstel van een tweetal 
kleinere partijen uit de grondwet 
gehaald met als argument het feit 
‘dat iedereen op dezelfde wijze 
behandeld moet worden’. Het 
moet toch allemaal maar kunnen 
in onze moderne tijd. In de tussen-
tijd worden er dagelijks 215 miljoen 
christenen vervolgd omdat ze de 
Heer Jezus hebben aangenomen 
in hun leven. Waar blijft de steun 
vanuit de regering, VN, actiegroe-
pen, media etc.?

Wat zullen wij [dan] doen?
Het kopje hierboven is een bekende 
tekst uit de Heilige Schrift. Als 
advies wordt gegeven om zich te 

bekeren en te laten dopen en zegt 
Petrus in Hd.2:40: ‘Laat u behou-
den uit dit verkeerde geslacht’. Al 
in de vroeg christelijke gemeen-
ten is er sprake van vervolging 
en verdukking (bijv. in 1Ts.1:6 en 
1Ts.2:13-16). En de komende peri-
ode zal het niet anders zijn en zelfs 
toenemen zo weten wij door de 
werking van Zijn Woord en Geest. 

Ja, het is pijnlijk en verdrietig maar 
laten wij niet door angst overmand 
worden, maar gedreven door de 
liefde ons verenigen en schouder 
aan schouder de strijd strijden 
die nodig is. Niet met wereldse 
wapens maar met geestelijke 
wapens. Ook al wordt de gezonde 
leer niet meer overal verdragen 
(2Tm.4:3), wij zijn en blijven Zijn 
getuigen en moeten volharden tot 
het einde. De kroon der overwin-
ning, die wij uit genade mogen 
ontvangen (1Pt.5:4) ligt klaar voor 
de Zijnen. Ook al zijn er momen-
ten dat wij ons zwaar vermoeid 
en belast voelen, laten wij het in 
gebed bij Hem neerleggen en Hij 
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zal er in voorzien. Mogelijk op een 
wijze die wij niet verwachten of zelf 
bedacht zouden hebben. We zul-
len echter op enig moment ervaren 
dat Zijn oplossing een betere is. 
Laten wij in ons hart de volgende 
tekst meedragen: ‘Wat zullen wij 
dan van deze dingen zeggen? 
Als God vóór ons is, wie zal tegen 
ons zijn? Hoe zal Hij, die zelfs zijn 
eigen Zoon niet gespaard, maar 
voor ons allen overgegeven heeft, 
ons met Hem ook niet alle dingen 
schenken? Wie zal uitverkorenen 
Gods beschuldigen? God is het, 
die rechtvaardigt’; Deze tekst uit 
Rm.8 (31-33) heeft als kopje ‘De 
zekerheid des geloofs’ en wordt 

afgesloten (Vs.37-39) met de vol-
gende tekst: ‘Maar in dit alles zijn 
wij meer dan overwinnaars door 
Hem, die ons heeft liefgehad. 
Want ik ben verzekerd, dat noch 
dood noch leven, noch engelen 
noch machten, noch heden noch 
toekomst, noch krachten, noch 
hoogte noch diepte, noch enig 
ander schepsel ons zal kunnen 
scheiden van de liefde Gods, welke 
is in Christus Jezus, onze Here’. 
Dat dit ons allen mag versterken 
op de weg waarop onze Heer en 
Heiland ons geplaatst heeft. Nog is 
het einde niet, maar het is wel zeer 
nabij!
  R.C. Boekhout

Op 16 november 2017 werd in Bovenkarspel de Nederland-lezing 
gehouden. Het doel van deze opmerkelijke lezing was om in ruime 
kring inzicht te geven over wat God door profetie gesproken heeft tot 
de Nederlandse bevolking. 

Er zijn namelijk christelijke gemeenten die ervaren dat God Zich, niet 
alleen door Zijn Woord, maar ook door Zijn Heilige Geest, vermanend 
richt tot alle Nederlanders en zij zien het als hun opdracht de woorden 
van God, de Heilige Israëls, binnen en buiten de eigen kring te 
verkondigen. 

Maar de liefdevolle en genadige God biedt ook een weg van behoud 
en vraagt om naar Hem terug te keren en ons voor te bereiden op 
de wederkomst van Zijn Zoon. Dit waren de centrale thema’s van de 
lezing. 
De tekst van de lezing kunt u opvragen via tel. nr. 023-528 55 61 en is
te downloaden op www.lezing.org
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De erediensten worden op zondag gehouden te:
Amersfoort Banckertstraat 3 10 en 17 uur
Amsterdam Burg. Röellstraat 199 10:30 en 17 uur
Arnhem Uitzichtkerk, Zaslaan 22 10 en 17 uur
Enkhuizen Zuiderhavendijk 25 10:30 en 17 uur
’s-Gravenhage Willemstraat 69 10 uur en (17 uur 2e en
  laatste zondag v.d. maand)
Groningen Geulstraat 14 10 uur
Haarlem Wilhelminastraat 21 10 en 17 uur
Utrecht Herenweg 7 10 en 17 uur
Wageningen Churchillweg 138, 
 hoek Kolkakkerweg 10 en 16:30 uur
Zierikzee Lutherse kerk  10 uur   
 Gat van West-Noord-Westen tweemaal per maand
Hersteld Apostolische Zendingkerk
Correspondentieadres: J.L.M. Straetemans, Wilhelminastraat 21, 2011 VJ Haarlem

kapel van de gemeente Haarlem


