
terugweg van de kerk, ik juist vaak 
nog achter wat dingen kom, die ik 
anders niet zou hebben geweten. 
Het is dus ook niet erg om een 
kleine 3 uur even afgezonderd te 
zijn van de wereld.
Zie het anders zo:
Wanneer we regelmatig ons 
geestelijk leven laten lijden, door 
met aardse zaken bezig te zijn, 
graven we een gat in de grond. Als 
je een periode juist heel trouw naar 
de kerk gaat, en veel oplet tijdens 
de dienst, gooi je het gat juist weer 
een stukje dicht. Maar hoe vaker je 
het geloof links laat liggen, hoe

In profetieën komen vaak zinnen 
naar voren als: “Maak u los van 
deze aarde,” of “Sla uw pinnen 
niet te diep in de aarde.” Ik merkte 
zelf dat ik dit wel begreep, maar 
lastig vond om te interpreteren. Ik 
zocht zelf naar een praktisch 
voorbeeld en heb de Heer ook 
gebeden of Hij mij daarbij kon 
helpen. Toen ben ‘ik’ op het 
volgende gekomen.
Wij, en zeker de jongeren onder 
ons, zijn momenteel erg veel 
bezig met aardse zaken. Dit is niet 
erg, want dat is eigenlijk niet te 
vermijden met school, sport en 
eventueel ook nog werk. Maar 
zodra deze aardse zaken je 
geestelijk leven gaan 
beïnvloeden, moet je waakzaam 
zijn. Als voorbeeld misschien dat 
je ’s avonds ‘te moe’ bent om te 
bidden en Bijbel te lezen, omdat je 
bijvoorbeeld per se naar dat ene 
feestje moest. Het is natuurlijk 
begrijpelijk dat je een enkele keer 
echt te moe bent om allebei te 
doen, maar probeer dan in ieder 
geval nog het ‘Onze Vader’ te 
bidden, wat ook ontzettend 
belangrijk is. Zoals ik al zei, is een 
enkele keer niet erg, maar zodra 
het een wekelijks, of zelfs 

dagelijks voorkomend ‘fenomeen’ 
wordt, moet je toch nadenken 
over waar je prioriteiten liggen, en 
wat dus écht belangrijk voor je is. 
Maar ik bedoel niet alleen bidden 
en Bijbellezen voor het slapen 
gaan, ook in de kerk is het 
belangrijk om je aandacht erbij te 
houden. Ik denk dat we allemaal 
wel eens hebben dat we even 
afdwalen met onze gedachten, 
maar zodra we ons de hele dienst 
niet kunnen focussen omdat we 
nog helemaal met onze gedachten 
bij de afgelopen week zitten, of 
dat we zo moe zijn dat we amper 
onze ogen open kunnen houden, 
moet je opnieuw nagaan of dat 
verstandig is om zo te blijven 
doen. Als je je dus teveel bezig 
houdt met de dingen van de aarde, 
lukt het je dus ook niet om 2 uur 
achter elkaar te focussen in de 
dienst, terwijl het ons op school 
wel lukt om een kleine 6 uur 
grotendeels gefocust te blijven. 
Daarom is het bijvoorbeeld ook 
verstandig om je telefoon thuis te 
laten, zodat je niet meteen je 
telefoon pakt 10 seconden na de 
dienst. Ik merk persoonlijk juist 
dat ik door de preek na te 
bespreken met mijn ouders op de
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In deel 4 heb je kunnen lezen dat 
de Eredienst aan God uit twee 
delen bestaat: de onderwijzende 
dienst en de aanbiddende dienst. 
We zijn de vorige keer begonnen 
met dit tweede deel en zijn nu 
aangekomen bij een zeer belangrijk 
onderdeel van de aanbiddende 
dienst en wel de dienst der 
aanbidding. Daarvoor is wat uitleg 
nodig.

Zoals je weet is het tegenwoordig 
niet makkelijk om christen te zijn. 
Als je de vorige afleveringen van 
‘Vraag en Antwoord’ leest, dan zie 
je dat de jongeren er vaak alleen 
voor staan als het gaat om het 
geloof. Ook de ouderen 
ondervinden dit. In de Bijbel staat 
dat wij het steeds moeilijker gaan 
krijgen en verdrukt gaan worden, 
maar dat we opgenomen worden 
voordat de grote verdrukking zal 
komen (Openbaring 11). Waarom is 
die grote verdrukking er nu dan nog 
niet? Er is nog een klein groepje 
mensen dat ervoor zorgt dat de 
satan daar geen kans voor heeft (2 

Thess.2:6-7). Dat kleine groepje 
mensen zijn degenen die tot de 
bruid behoren. We hebben namelijk 
elke week de dienst der aan-
bidding, waarin wij de smekingen, 
gebeden, voorbiddingen en 
dankzeggingen (1 Tim. 2:1) toe 
zenden naar Jezus, onze 
Hogepriester. Jezus brengt in de 
hemel onze gebeden tot de Vader. 
Wij bidden voor alle mensen, ook 
voor de koningen en 
regeringsleiders, zodat we een 
gerust leven mogen leiden (2 Tim. 
2: 1-3). Vroeger bad Abraham voor 
de inwoners van Sodom, de stad 
waarvan de Heer het voornemen 
had die te verdelgen. We lezen 
duidelijk hoe de Heer luistert naar 
Abraham (Genesis 18: 16-33). Pas 
toen Lot en zijn gezin uit de stad 
waren, werd Sodom vernietigd. 

Op dezelfde wijze dienen wij te 
bidden voor onze medemensen. 
Je zult begrijpen dat dit een heel 
ander gebed is dan het voorgebed 
dat we in het begin van de dienst 
houden. Het is een ander gebed 

met een ander doel. Wil je de 
inhoud opgesomd zien? Ga dan 
naar www.jongerenbazuin.nl/
dienst-der-aanbidding of scan de 
QR-code: 

Het is belangrijk dat je mee doet 
met het gebed. Ten eerste is het 
dan niet saai meer, want je weet 
wat er gebeden wordt. Maar 
belangrijker: het is ook jouw 
verlangen om een rustig leven te 
leiden. Ook jij behoort tot dat 
groepje waar Paulus het over heeft 
in 2 Thess. 2: 6-7. 

Na de dienst der aanbidding wordt 
er een lofzang gezongen, waarin we 
onze hoop op de wederkomst van 
Christus bezingen. De priester bidt 
een inleidend gebed tot de viering 
van het Heilig Avondmaal, waarna 
uit de liederenbundel 19 gezongen 
wordt: "Gij Lam, voor ons op aard` 
geslacht”. De volgende keer komt 
het belangrijkste van de Eredienst!

Maurice Thesselaar

Wat te doen in Juda
17 
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dieper het gat wordt. Stel dat de 
Heer komt, is het gat dan al te diep 
om eruit te komen? En wat nou als 
we heel diep in het gat zitten, maar 
er juist heel graag uit willen komen, 
en niet weten hoe dat moet! We 
zien het licht van Christus 
nauwelijks meer. Dan is het 
natuurlijk het allerbeste om te 
bidden. Om aan de Heer te vragen 
of Hij ons wil helpen, en ons weer 

uit het gat kan halen. De Heer zal 
altijd genadig zijn en je altijd 
helpen. Maar zodra je het geloof 
dan wederom links laat liggen en 
keer op keer de Heer vraagt om je 
eruit te halen, zal het steeds een 
stuk zwaarder worden. Daarom is 
het erg belangrijk om waakzaam te 
blijven, en goed na te gaan waar je 
prioriteiten liggen.
Beaudine Keijsper 

Kijk op www.jongerenbazuin.nl voor de overige data

Eredienst deel 5



Deze keer gingen we met zondagsschoolreisje 
naar Texel toe. Omdat ik de enige ben op 
zondagsschool, ging het grootste gedeelte van 
de gemeente mee.

   

We gingen met de veerboot naar Texel toe. Als 
we op de boot naar buiten gingen werden we 
bijna omvergetrokken door de harde wind.

Toen we aankwamen op Texel zijn we eerst naar 
de kerk gegaan. Daar hebben we gezongen en 
gebeden.

Daarna hebben we gegeten met de hele groep. 
Toen we uitgegeten waren, gingen we naar het 
zeehondenverblijf ‘Ecomare’.
 

Ze hebben daar niet alleen zeehonden, maar ook 
vogels en vissen. Waarom die dieren daar zijn, is 
omdat ze iets hebben: oude zeehonden zijn 
soms blind, babyzeehonden zijn hun moeder 
kwijtgeraakt of hebben een megagrote wond.

 

Toen we alle dieren hadden bekeken, zijn we 
naar de haven ‘Oudeschild’ gereden en hebben 
daar wat lekkers gegeten.   

Daarna gingen we met de veerboot terug.

Groetjes, Olivia Leewes

Jongeren weekend 2019

Zondagsschoolreisje Amsterdam 2019



1) Naam: 
Susanna Bijster

2) Geboren: 
16 Augustus 2005 

3) Woonplaats: 
Zwaanshoek

4) Verliefd verloofd getrouwd: 
Nee

5) Dieren: 
Ik heb een hond genaamd Baloe

6) Hobby’s:
Tekenen en afspreken met 
vrienden 

7) Opleiding:
Ik doe mavo op het MCA

8) Wat vind je leuk aan deze 
opleiding? 
Het is een montessori-school. Het 
is eigenlijk gewoon school maar 
het leuke aan de school vind ik dat 
er veel met dans en drama wordt 
gedaan en je leert zelfstandig 
werken.

9) Huidige beroep/stage/baan:
Ik heb op dit moment geen baantje

10) Favoriete sport:
Ik doe aan moderne dans, hiphop, 
afro en musical les

11) Favoriet vakantieadres/land:
Italië

12) Verder actief: 
Niet echt

13) Wat zou je nog eens willen 
doen? 
Iets spannends als skydiven

14) Favoriete kerkelijke activiteit 
(en waarom):
Het jongerenweekend, omdat je 
met alle jongeren bij elkaar komt, 
en met elkaar gaat praten over het 
geloof en het altijd gezellig is.

15) Favoriete bijbelboek (en 
waarom):
Ik vind alle evangeliën mooi omdat 
daar de wonderen van Jezus 
worden beschreven

16) Favoriete bijbelverhaal (en 
waarom): 
Petrus loopt over het water omdat 
het over vertrouwen op God gaat.

17) Favoriete gezang c.q. psalm (en 
waarom): 
Gezang 2 omdat het een mooie 
melodie heeft

18) Favoriete bijbelvertaling (en 
waarom): 
NBG-vertaling, die begrijp ik beter

19) Meest aansprekende
Bijbelfiguur
(uitgezonderd de Here Jezus):
Ruth, ze kende God niet en toch 
wilde ze meer over Hem weten en 
in Hem geloven

20) Welke gelijkenis spreekt je het 
meeste aan? 
De zaaier, omdat het laat zien dat 
er maar een klein deel overblijft 
dat gelooft

21) 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 opgegroeid met het geloof

22) Leef je in een gelovige 
omgeving? 
Nee alleen in het gezin praten we 
over het geloof

Vraag en Antwoord



23) Wanneer je niet in een 
gelovige omgeving leeft hoe 
beleef je dat? 
Ik bedenk me niet vaak of iets een 
gelovige plek is of niet, maar als ik 
in een omgeving zit met geen fijne 
sfeer dan bedenk ik altijd dat God 
er is om me te beschermen

24) Praat je makkelijk over je 
geloof? 
Ja, als iemand vraagt of ik gelovig 
ben en waarin ik geloof dan geef ik 
daar antwoord op

25) Wat vind je van de 
Jongerenbazuin? 
Ik vind het leuk om te lezen hoe 
andere mensen van mijn eigen 
leeftijd er mee om gaan en er 
staan vaak dingen in waar je dieper 
over na gaat denken

26)* Welk onderwerp zou je graag 
in de jongerenbazuin behandeld 
willen hebben:
Hoe ga je om met het geloof als je 
het moeilijk hebt. Bijvoorbeeld als 
je het heel druk hebt met school 
etc. en je dan weinig tijd hebt om 
aandacht te besteden aan het 
geloof.

27) Het estafettestokje gaat door 
naar: 
Nathan Misset

28) Omdat? 
Ik ben benieuwd hoe hij er over 
denkt

*zie het stukje van Beaudine 
Keijsper

- op 14 september de jaarlijkse 
bazaar in wageningen was

- de opbrengst dit jaar           
€8145,- is

- het een verbetering is van 
€345,- met vorig jaar

- de opbrengst ten behoeve is 
voor de stam Benjamin in Afrika 
(Congo)
 

- het sacramentele lichaam dat 
wij eten ongezuurd brood moet 
zijn en ook is, net als in de 
tabernakel op de tafel der 
toonbrooden?
Dat betekent dat er geen andere 
leringen dan van Hem gegeten 
mogen worden (Matt. 16: 6,12, 
Lev. 6: 16, 1Kor 5:7).

- het sacramentele bloed dat wij 
drinken wijn moet zijn en ook is. 
Wijn is het beeld van de vreugde 
in de Heilige Geest, van de 
blijdschap van het geloof (Joh. 
15:1, Gen. 49:11-12, Luk. 
10:34).

- de martelaren onder het altaar 
meebidden tijdens de dienst der 
aanbidding (Opb. 6:9-10). 

Wist je dat...........



Het woord ‘teken’ heeft een 
heleboel betekenissen. Je kunt 
een politieagent of brandweerman 
herkennen aan een teken op zijn 
kleding, ja zelfs zijn of haar 
kleding is een teken. Een bepaalde 
melodie (“Taptoe”) op de trompet 

of hoorn kan het teken zijn dat we 
2 minuten stil moeten zijn op 4 
mei. Op straat demonstreren tegen 
iets is een teken van protest, melk 
die zuur smaakt en vreemd ruikt is 
een teken dat de melk bedorven is 
en je die beter maar niet kunt 
opdrinken, een dikker wordende 
buik bij een vrouw kan een teken 
van zwangerschap zijn en als je 
rode wangen hebt kan dat een 
teken van gezondheid zijn. 

Een teken geeft aan dat je iets kunt 
verwachten. Aan de avondlucht kun 
je zien of het de volgende morgen 
regent of droog is (Mat. 16:1-3). In 
deze Bijbeltekst heeft Jezus het 
toevallig (nou ja, toevallig?) ook 
over de ‘tekenen der tijden’. 

De woorden ‘tekenen’ en ‘tijden’ 
komen beide tezamen ook voor bij 
de schepping (Gen. 1:14), ‘Tijden’ 
geeft een moment of periode in de 
tijd aan. Er zijn oude tijden (het 
verleden), tijden van 
onwetendheid (jaren waarin 
mensen zaken niet weten of 
begrijpen), vruchtbare tijden 
(goede oogsten, zegenrijke tijden 
om het Evangelie te verkondigen) 
en zware tijden (ziekte, oorlog, 
slechte oogsten, vervolging enz.). 

De zinsnede ‘tekenen der tijden’ 
komt één maal voor in de Bijbel, 
maar over de periode waar het over 

gaat is enorm veel geschreven. 
Jezus zegt in Mat. 16:3 dat de 
farizeeën in hun tijd de tekenen 
der tijden al hadden moeten 
hebben herkend! Hij zelf, de 
beloofde Messias, was natuurlijk 
het grootste teken en de wonderen 
en zijn leer waren dat natuurlijk 
ook (Mat. 7:28-29; Mar. 1:15-22; 
Han. 13:6-12). De ‘tekenen der 
tijden’ gaat over de tekenen in de 
periode tussen Zijn komst op aarde 
in Bethlehem en Zijn wederkomst 
als Rechter. 

Als wij het hebben over ‘tekenen 
der tijden’ bedoelen we echter de 
tekenen die aangeven dat Zijn 
wederkomst als Bruidegom heel 
dichtbij is. Jezus komt eerst als 
Bruidegom om Zijn bruid en de 
gasten op de bruiloft te halen (dat 
zal voor iedereen die daar niet bij 
hoort trouwens een teken zijn). Na 
de grote verdrukking komt het 
Nieuwe Jeruzalem op aarde en 
begint het 1000-jarig Rijk van 
Vrede en Gerechtigheid (is

ook een teken) en tenslotte komt 
er nog een grote strijd waarin 
iedereen die tegen God is wordt 
verslagen. Daarna wordt recht 
gesproken over alle mensen. 
Volgende keer gaan we dieper in 
op de tekenen der tijden die wij 
bedoelen. In de Bijbel is hier heel 
veel over te lezen, dat zei ik al. Als 
je dat lastig zoeken of moeilijk 
vindt kan je in het boekje ‘de 
wederkomst’ (van JR Misset en MJJ 
Keijsper) ook het een en ander 
vinden. 

Het ‘Boek van Onze Tijd’ gaat 
natuurlijk het diepst in op het boek 
Openbaringen, waarin de 
geschiedenis van de Kerk vooraf is 
beschreven. Zie 
www.uitgeverijdekandelaar.nl 

Tekenen der tijden 1                                                                                          
      

Michèl Keijsper



Een schaduwbeeld/een geestelijk beeld

De maan

Renke

                Jonge vrienden en vriendinnen , deze keer wil ik jullie bekend maken  
    met een schaduwbeeld, dat ons als de Gemeente van de Heer betreft.  
    In de Bijbel lezen wij in Genesis 37: 9, 10 over Jozef, één van zonen van   
                          Jakob. Hij droomde een wonderlijke droom waarin de zon, de maan en   
             de sterren voor hem bogen. Zijn vader, Jakob, legt deze droom direct   
          uit. Hij zegt in vers 10: ‘Wat is dit voor een droom, dien gij gedroomd   
   hebt; zullen wij dan ganselijk komen, ik, en uw moeder, en uw broeders, om ons 
voor u ter aarde te buigen?’ Een wonderlijke droom met een diepe geestelijke betekenis. 

Natuurlijk voorbeeld 

Wij zeggen vaak dat de zon overdag schijnt en de 
maan in de nacht. Maar dat is onjuist, want de maan 
schijnt niet. De maan weerkaatst slechts het licht 
dat de zon uitstraalt. Dit natuurlijke voorbeeld van 
de maan wordt door de HEERE God in de Bijbel gebruikt
om ons duidelijk te maken wat onze opdracht is in deze 
wereld. Bij de droom van Jozef geeft zijn vader Jakob 
een natuurlijke uitleg. De zon is in de droom de vader 
van Jozef, de maan zijn moeder en elf sterren zien op 
zijn elf broers. Jakob verklaart, dat de maan het schaduw
beeld is van de moeder, de vrouw. 

Het geestelijke werkelijkheid

      In geestelijke zin wijst het schaduwbeeld van de Zon op  
      de Here Jezus Christus. Hij is de Zon (lees Psalm 84:  
       12). De maan is het schaduwbeeld van de vrouw en de   
       vrouw is weer het geestelijke beeld van de Gemeente   
       van Jezus Christus. De Zon Jezus Christus beschijnt de   
       Maan, de Gemeente met Zijn liefelijke licht. Zo zien we,    
      dat zowel de vrouw als de maan als geestelijke    
       betekenis de Gemeente heeft. De maan geeft de   
       bijzondere werkzaamheid van de Gemeente aan. De 
Gemeente van de Here Jezus Christus dient het licht, het Evangelie van de Here Jezus te weerkaatsen in 
de wereld. De maan heeft dus als geestelijke betekenis de Gemeente in haar zendingsarbeid, haar 
evangelieverkondiging.  

Onze opdracht 

Wij hebben als belangrijkste opdracht om de Christenheid op te roepen tot bekering tot het Evangelie 
van de Here Jezus, zoals het in de eerste Christengemeente werd verkondigd, met ambten en gaven en 
sacramenten. Als wij dat doen, dan weerkaatsen wij het licht van onze Zon, Jezus Christus in deze 
wereld. 



Herfst 2019

Vul het antwoord in. Vorm daarna met de gele letters het antwoord op de vraag: Het beest uit de aarde in Opb. 13:11-18 is: 
De . . . . (Opb. 19).

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. Als in een woord (ook in het antwoord) een ij voorkomt zijn dat twee 
letters.

A
nt
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rd
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or
ig
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                                                                                                              Tip:
1.   Belijdenis in het begin van de eredienst              1 Joh. 4
2.   De Heilige Geest openbaart zich door?             Joël 2 
3.   Geestelijk leven van de gemeente             Opb. 2
4.   Gods huis wordt . . . gebouwd              Ezra 5
5.   De Heilige Geest openbaart zich door?             Joël 2
                                                               (ander woord)                        
6.   Toestand/uitwerking Evangelieverkondiging      Opb. 8
7.   Geestelijk leven van machten in kerk en staat    Opb. 6
8.    De Gemeente                                Zach. 3;  
                                                                                                 Hos. 10 
9.    De Heilige Geest openbaart zich door?              Joël 2 
10. Uitgieting van Gods oordelen              Opb. 16 
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