
door ziekte en pijn. Hij aarzelt geen 
seconde, stelt een vraag en wacht 
het antwoord niet af maar geneest 
meteen, en de genezen man 
vertrekt. Daarna vraagt Jezus wie 
zijn ezel of os, die op de sabbat in 
een put valt, er niet meteen 
uithaalt? 

De sfeer knapt daar niet echt van 
op. De val is mislukt. Ze beseffen 
een nederlaag geleden te hebben 
en misschien zijn er zelfs wel en-
kelen die zich een beetje schamen 
voor hun spelletje met de zieke 
man. Ja, waar zullen we over gaan 
praten? Gelukkig komt een van hen 
op het idee om gewoon te gaan

De gastheer was in zijn nopjes. 
Alles was voorbereid met zijn 
vriendengroep. Nou ja, vrienden, 
ze waren verbonden met elkaar 
door hun functies en 
verantwoordelijkheden. Maar 
goed, de val was klaargezet. Ze 
zouden hem met z’n allen klem 
zetten. Onschadelijk maken 
moesten ze hem, hem kunnen 
beschuldigen van het werken op 
de sabbat (Ex. 31:14-15). Het was 
zogenaamd een eer voor hem dat 
hij was uitgenodigd, maar ze 
minachtten hem allemaal. De val, 
een zieke man die ze van straat 
hadden gehaald, was precies 
verteld wat hij moest doen. Hij 
moest wachten tot hij werd 
gehaald door een dienstknecht en 
mocht niets zeggen, niet om 
genezing vragen. Hij moest voor 
Jezus gaan staan. 

Toen iedereen op die sabbat een 
plaats had bezet en de gebeden 
waren gedaan was de maaltijd 
begonnen. De sfeer was anders 
dan normaal. Gewoonlijk sprak de 
groep over wie de volgende keer 
aan de beurt was, over 
bijzonderheden die waren 

gebeurd en geloofspunten en wie 
van hen inmiddels meer aanzien 
had gekregen, enz... Maar nu 
wachtten ze in spanning op het 
moment dat de val zou 
dichtklappen. 

Toen Jezus de uitnodiging kreeg 
wist Hij echt wel dat het geen blijk 
van waardering was voor Zijn 
arbeid. Ze zouden het weer gaan 
proberen. Maar natuurlijk zou Hij 
gaan. Misschien zou Hij er een of 
enkelen de weg van Liefde kunnen 
laten inzien. 

Daar komt de waterzuchtige man 
al en gaat voor Jezus staan. Als 
aasgieren letten ze allemaal op. 
De zieke man is voor hen geen 
mens. Ze staan er niet bij stil dat 
hij teleurstelling en blijdschap kan 
voelen. Eigenlijk speelt de hele 
groep een spel met hem en zijn 
hart. Ze hebben hem toch eventjes 
gekocht, dan mag dat. Het kostte 
ze niet meer dan een fooi. 

Jezus ziet de mens wel. Mensen 
van vlees en bloed, die gezond en 
krachtig willen zijn, mensen die 
hun leven verwoest zien worden
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Maurice Thesselaar

spreken over de stoelverdeling. Zat 
iedereen wel waar hij zou moeten 
zitten? Dat klinkt ons lachwekkend 
in de oren, maar waar je zat was 
extreem belangrijk en aan allerlei 
regeltjes en voorschriften 
onderworpen. De juiste plek 
bepalen was een rekensommetje, 
maar een heel lastig sommetje als 
er ineens een gast aan tafel zat. 
Kan je een timmermanszoon 
tussen de rabbijnen of bij de 
schriftgeleerden laten zitten? Op 
de laagste plaats zetten was een 
beetje raar als je een gast als een 
soort leraar wil erkennen. Je snapt, 
hier kan je eindeloos over praten. 
En er komt vanzelf meer opwinding 
in zo’n gesprek. 

Dan neemt Jezus het woord en legt 
als Leraar rustig uit hoe Spreuken 
25:6-7 moet worden gebruikt. En 
vervolgens gaat Hij dieper en 
vertelt hoe je je moet gedragen. 
Als een nederig mens. Je moet je 
zelf niet verheffen.

Nou, dat zet ook weer een domper 
op de sfeer die er net weer een 
beetje in zat. De hele groep wordt 
door Hem in de hoek gezet als 
hoogmoedige mensen. De 
gastheer, een overste van de 

farizeeën, vindt het vast allemaal 
niet meer echt lollig. Straks krijgt 
hij de verwijten van het mislukken 
van de val en van hoe Jezus hen 
heeft kunnen beoordelen. 

Jezus heeft al die tijd natuurlijk om 
zich heen gekeken en gezien wie er 
allemaal aan tafel zitten. Niet 
bepaald een doorsnee van het 
gewone volk, die Hij op een 
bruiloft, op straat en elders 
tegenkomt. Hij zit zeker niet op 
een etentje of feestje waar 
iedereen komt die wil. Nee, hier 
kom je eigenlijk omdat je komen 
moet. Je wordt uitgenodigd omdat 
je zelf een feestje of etentje hebt 
gegeven. Ook dit is een sommetje. 
Hier wordt koophandel bedreven 
onder het eten van prima eten en 
het drinken van uitstekende 
wijnen. Alles van deze mensen zijn 
sommetjes, het zijn prutserige 
stumperds. 

Dan vertelt Jezus hen dat ze de 
armen, de zieken en hongerigen 
buitensluiten. Betoon liefde aan 
hen die niets terug kunnen geven. 
Dit is de weg om de liefde van God 
te ontmoeten. 

Dit is zó vreemd, wat ze horen. Ze 
kunnen hier helemaal niets mee. 
Wat een dwaas gepraat, dit kán 
gewoon niet. Dan zegt iemand uit 
de groep iets over brood eten in 
het Koninkrijk Gods. Dáár zijn de 
verschillen tussen de mensen 
verdwenen (Jes. 25:6). Het verschil 
tussen mensen is maar tijdelijk, 
dus misschien moeten we er geen 
punt van maken. Alles komt goed. 

Nee, zo werkt het niet, zegt Jezus. 
Heden en toekomst zijn geen 
gescheiden zaken. Het heden 
bepaalt je toekomst. Als je je niet 
bekeert, kom je niet in het 
Koninkrijk.

Dromen over het Koninkrijk zijn 
gratis, ze kosten niets maar 
betekenen ook niets. Het 
Koninkrijk is geen droom en het 
betekent heel veel, maar de 
toegang, door de enge poort, kost 
je zéker iets. Ja, het is zalig om het 
brood te eten in het Koninkrijk, 
maar jullie hebben er allemaal 
geen trek in. Jullie blijven liever in 
je eigen belangrijkheid. Jezus 
waarschuwt dat de genodigden op 
het feest geen zin hadden om te 
komen. 

Maar we weten dat er iemand bij 
deze maaltijd was die heeft 
nagedacht over wat Jezus had 
gezegd. Het had hem geraakt en ik 
denk dat hij er consequenties uit 
had getrokken. We weten niet wie 
dat was, maar hij vertelde dit 
verhaal aan Lucas, jaren later. 

Gebaseerd op een beschouwing 
over Luc. 14: 1-24 

Michèl Keijsper
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‘Een nieuw leven inblazen’ wordt 
gedaan als iets wat bestaat geen 
kans meer heeft om in de huidige 
vorm verder te bestaan.

Bijvoorbeeld als een huwelijk 
dreigt te stranden of een bedrijf 
dat geen bestaansrecht meer heeft 
omdat het product wat men maakt 
niet meer van deze tijd is. Is dat 
ook met de Christelijke kerken het 
geval? Misschien horen jullie dat 
de huidige vorm van de Christelijke 
kerk geen bestaansrecht meer 
heeft. “Het moet anders” zeggen 
de mensen van deze tijd. Maar is 
dat zo? Laten wij eens horen wat 
Jezus hierover zegt, want, zoals wij 
weten en geloven, is de Christelijke 
kerk van Jezus Christus, Hij is het 
hoofd van de kerk. Apostel Paulus 
schrijft hierover in de brief aan de 
gemeente te Kolossensen, 
hoofdstuk 2 vers 18: “En Hij (Jezus) 
is het Hoofd des lichaams, namelijk 
der Gemeente.” Dus Jezus is de 
baas van de kerk en Hij is dus ook 
degene die de kerk bestuurt. Een 
van de belangrijkste beloften die 
Jezus gedaan heeft is de belofte 
van de Trooster, de Heilige Geest. 
In Johannes 14: 16-18 zegt Jezus 
tegen zijn discipelen: “En Ik zal den 
Vader bidden, en Hij zal u een 
anderen Trooster geven, opdat Hij 
bij u blijve in der eeuwigheid." 

"Namelijk den Geest der waarheid, 
Welken de wereld niet kan 
ontvangen; want zij ziet Hem niet, 
en kent Hem niet; maar gij kent 
Hem; want Hij blijft bij ulieden, en 
zal in u zijn. Ik zal u geen wezen 
laten; Ik kom weder tot u.” 

Dus de Trooster, de Heilige Geest, 

zal de Kerk van Christus besturen 
en leiden tot in der eeuwigheid. 
Het is ook Jezus Zelf geweest die 
het nieuwe leven heeft ingeblazen 
in de kerk, want het oude heeft 
afgedaan. Daar wordt het Oude 
Testament mee bedoeld. Dat 
nieuwe leven inblazen staat mooi 
geschreven in Johannes 20 vers 22. 
Eerst zegt Jezus: “Vrede zij u! Gelijk 
de Vader Mij gezonden heeft, zend 
Ik ook u.” En na dit gezegd te 
hebben blies Hij op hen en zeide 
tot hen: “Ontvangt de Heilige 
Geest.” In de Griekse vertaling 
staat in plaats van ‘blies Hij op 
hen’, ‘blies Hij in hen’. Dat is ook 
precies wat apostel Paulus schrijft 
in de eerste brief aan de gemeente 
te Korinthe, hoofdstuk 6 vers 19: 
“Of weet gij niet, dat ulieder 
lichaam een tempel is van den 
Heiligen Geest, Die in u is, Dien gij 
van God hebt, en dat gij uws zelfs 
niet zijt?” Zoals Jezus ook zei dat 
de Heilige Geest in ons zal blijven 
om ons in de waarheid te leiden tot 
Zijn komst. Als mensen zeggen: 'dat 
was toen en niet meer van deze 
tijd’  hebben ze geen gelijk. Het is 
ook Jezus die de Eredienst heeft 
ingesteld, dit is in voorafgaande 
jongerenbazuinen uitvoerig 
besproken.  

Maar nu de vraag aan onszelf: 
hebben wij dat nieuwe leven van 
de Heilige Geest in ons ontvangen? 
‘Ja’ zullen velen zeggen, want door 
het opleggen van de handen van 
het apostelambt hebben wij de 
Heilige Geest ontvangen. Wij zijn 
verzegeld met de Heilige Geest. 
Zoals het beschreven staat in 
Handelingen 8 vers 14 t/m 18 en 
Handelingen 19 vers 6. Maar in 
Handelingen 19 vers 6 lezen wij 
dat de Heilige Geest zich 
openbaarde zoals op de eerste 
pinksterdag. Gebeurt dat ook met 
u, met jou die dit leest? Misschien 
nog niet maar het verlangen is er 
wel!  

Apostel Paulus leert ons hoe wij 
moeten wandelen. Leven, door de 
Geest en niet wandelen of leven 

door het vlees. Want die staan 
lijnrecht tegenover elkaar. Dan 
noemt Paulus de werken van het 
vlees, namelijk: hoererij, 
onreinheid, losbandigheid, 
afgoderij, toverij, veten, twist, 
afgunst, uitbarstingen van toorn, 
zelfzucht, tweedracht, 
partijschappen, nijd, dronkenschap, 
brasserijen. 

Maar de vrucht van de Geest is 
liefde, blijdschap, vrede, 
lankmoedigheid, vriendelijkheid, 
goedheid, trouw, zachtmoedigheid, 
zelfbeheersing. Wij begrijpen dat 
de Heilige Geest zich niet kan 
openbaren als wij in het vlees 
leven. Hij kan zich wel openbaren 
als wij leven naar de vrucht van de 
Geest. De Heilige Geest openbaart 
zich dan in de zeven gaven van de 
Heilige Geest: 1 in wijsheid en 
verstand, 2 in geloof, 3 in 
gezondmaking, 4 in krachten, 
wonderen, 5 in profetische gaven, 
visioenen en dromen, 6 in 
onderscheiding van de Geest, 7 in 
vreemde talen en uitlegging 
daarvan. Zie ook 1Korinthiers 12: 
1-11. Een van de mooiste en 
belangrijke dingen die onze Heer 
Jezus liet zien, gebeurde op die 
bewuste avond, volgens Johannes 
20 vers 22. Daar zegt Jezus: “Vrede 
zij u!”. Tot tweemaal toe zegt Hij 
dat! Ja, door alleen in Zijn vrede en 
in reinheid te leven kan de Heilige 
Geest rust bij ons vinden en kan Hij 
zich door jong en oud openbaren.  

Soms zijn er in ons leven dingen 
die wij anders willen. Ja, dan is het 
moment gekomen dat er een nieuw 
leven in ons wordt geblazen. De 
Heilige Geest spreekt wel eens: “In 
het ruizen van een zachte wind 
kom Ik tot u.” Amen. 

Vul hier uw tekst in

Een nieuw leven inblazen
F. A. J. M. Thesselaar



Naam:
Rebecca van Loenhout

Geboren:
18 juli 2006

Woonplaats:
Oud-Vossenmeer

Verliefd verloofd getrouwd:
Nee

Dieren:
Wij hebben 2 katten (Timmy en 
Floortje) en 1 sierduif (Dollie).

Hobby’s:
Toneel, acteren, zingen, dansen 
en sporten.

Opleiding:
Ik zit nu het Mollerlyceum in het 
2e jaar van HAVO. Volgend jaar 
in de 3e.

Wat vind je leuk aan deze 
opleiding?
Dat het op een goed niveau is 
voor mij en dat ik zo op mijn 
gemak zoveel mogelijk goed kan 
doen. 

Huidige beroep/stage/baan:
Ik werk nog niet. 

Favoriete sport:
Ik vind voetbal leuk en tennis 
maar speel het zelf niet.

Favoriete vakantieadres/land:
Ik ga meestal naar de Bonte 
wever (Hotel) in Assen. Daar is 
het altijd superleuk!

Verder actief:
Ik ga naar de sportschool. 

Wat zou je nog eens willen 
doen?
Naar een warm land op vakantie 
zoals Spanje of Griekenland. 

Favoriete bijbelboek (en 
waarom):
Exodus want, ik vind het verhaal 
van Mozes en zijn uittocht mooi. 

Favoriete bijbelverhaal (en 
waarom):
Het verhaal van de dochter van 
Jaïrus. Omdat het dochtertje uit 
de dood word opgewekt. Zo zie 
je dat Jezus ook wonderen kan 
doen bij kinderen en echt om 
kinderen geeft.

Favoriete gezang c.q. psalm:
Bundel 28

Favoriete bijbelvertaling (en 
waarom):
Ik lees met de cathegesatie 
altijd uit de NBG.

Meest aansprekende Bijbelfiguur 
(uitgezonderd de Here Jezus):
Mozes, omdat hij echt voor de 
HEERE God gaat en zichzelf 
daarbij is. 

  Vraag 

     &             

Antwoord



Welke gelijkenis spreekt je het 
meeste aan?
De zaaier, omdat je in God moet 
blijven geloven en daar blij van 
moet worden en opgewekt. En 
het door verkondigd aan andere. 

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?
Ja, ik ben van kinds af aan 
opgegroeid in het Apostolisch 
geloof. 

Leef je in een gelovige 
omgeving?
In Oud-Vossemeer zijn er wel 
veel verschillende kerken dus 
het is wel gelovig. Mijn school is 
van oorsprong Katholiek maar 
daar word nu nog weinig/niks 
aan gedaan. 

Wanneer je niet in een gelovige 
omgeving leeft, hoe beleef je 
dat?
Als ik op school ben of op de 
toneelschool daar geloven ze 
niet.  

Praat je makkelijk over je 
geloof?
Ja ik heb ook een x aan mijn klas 
uitgelegd wat ik geloof en 
waarom dat zo is. 

Wat vind je van de 
Jongerenbazuin?
Ik vind het altijd heel leuk om te 
lezen.

Welk onderwerp zou je graag in 
de Jongerenbazuin behandeld 
willen hebben?
Hoe we moeten kijken naar 
andere jongeren die niet gelovig 
zijn.

Het estafettestokje gaat door 
naar:
Maartje de Jong (Arnhem)  

Omdat?
Ik zou graag wat meer over haar 
willen weten.

Het Nieuwe Normaal                                    
                                                      

                                       R. F. Bijster
In onze tijd waarin wij nu leven, wordt veel gesproken 
over het ‘nieuwe normaal’ of het ‘tijdelijke abnormaal’. 
Dat wil zeggen dat het leven op dit moment niet 
normaal is, althans niet zoals wij gewend waren te 
leven.  

Iedereen heeft te maken of te maken gehad met de 
maatregelen die genomen zijn vanwege het 
coronavirus; Covid-19. Scholen werden gesloten, 
verzorgingshuizen gingen op slot, grotere 
samenkomsten werden verboden, sporten kon niet 
meer, etc. etc. Iedereen kan voor zichzelf wel invullen 
wat dat persoonlijk betekend heeft. Niets was meer 
normaal. 

Maar wat is dan wel normaal? Het woordenboek 
beschrijft normaal als volgt: volgens een norm of 
standaard, iets gebruikelijks of een gemiddelde. Ons 
‘normale’ leven is dus volgens een norm of standaard, 
iets dat gebruikelijk is, dat wij gewoon zijn om te doen.  
De meesten van ons zouden willen dat alles weer bij 
het oude wordt. 

Hoe gaan wij als christenen nu hiermee om? De Bijbel 
leert ons dat wij de overheid moeten gehoorzamen. 
Dus hebben wij ons ook te houden aan de gestelde 
regels, zelfs in de kerk zijn die regels zichtbaar. 
Gelukkig beginnen sommige dingen weer een beetje 
te worden als voor de coronacrisis. Maar voorlopig 
blijven wij hiermee van doen te hebben. 
Maar wat is nu ‘normaal’ volgens de Bijbel, wat leert 
de Heer ons over normaal? Voor de zondeval, leefden 
Adam en Eva in het Paradijs in volkomen harmonie met 
God en alles dat geschapen was. Er was niets dat niet 
goed was. Genesis 1: 31: “En God zag al wat Hij 
gemaakt had, en ziet, het was zeer goed.” Mens, dier 
en natuur leefden in perfecte harmonie samen. Dat 
was de standaard die de Heere God bedacht en 
geschapen heeft. Dat is het ‘normaal’ van God. 

Door de zondeval is alles veranderd en het normale 
leven werd veranderd. De mens moest gaan werken 
voor zijn bestaan, het aardrijk werd vervloekt (er 
kwamen rampen), en de mens leefde in disharmonie 
met elkaar en al het geschapene. 



Naarmate de jaren en eeuwen verstreken werd het van 
kwaad tot erger, zo erg dat de mens vandaag de dag er 
geen oplossing meer voor heeft om alles weer te 
herstellen dat fout is gegaan.  

Maar de Heere God laat niet los het werk van Zijn 
handen. Vanaf de zondeval klinkt ook de uitredding, 
want er zou eenmaal uit de vrouw een Verlosser 
voortkomen, die wij later hebben leren kennen als 
Christus, geboren uit de maagd Maria, verwekt door 
God de Heilige Geest. Volgens de Joodse jaartelling 
moet tussen de zondeval en de geboorte van Christus 
vierduizend jaar gezeten hebben. In die vierduizend 
jaar heeft de Heere God geprobeerd de mens te leiden 
en te besturen, maar steeds was er de mens die het 
liet afweten. Toch is er ook een periode geweest van 
vrede onder de mensen die zich vasthielden aan de 
geboden van de Heer. Bijvoorbeeld in de dagen van 
koning Salomo was er werkelijk vrede onder het volk 
Israël van ongeveer veertig jaren. Die vrede was het 
‘normaal’ van die tijd, waarin de Heer gediend werd 
zoals het hoorde en er onder het Godsvolk harmonie 
was. 

Helaas werd en wordt het normale leven aan God 
geweid telkens verstoord door de machten van de 
duisternis en de verleidingen van satan.  

De Heer Jezus leerde Zijn discipelen en natuurlijk ook 
ons wat het normaal van God inhoudt. De norm, de 
standaard en het gebruikelijke dat het dichtst bij de 
harmonie met God en schepping komt is ons door de 
Heer geleerd, in één eenvoudige zin; Lukas 10: 27 “Gij 
zult den Heere, uw God, liefhebben, uit geheel uw 

hart, en uit geheel uw ziel, en uit geheel uw kracht, en 
uit geheel uw verstand; en uw naaste als uzelven.” Dit 
is het ‘normaal’ van eigenlijk alle tijden, God 
liefhebben als eerste en grootste gebod én onze 
naasten lief te hebben als onszelf, is het gebod dat 
daaraan gelijk is (Matthéüs 22: 37 – 39). 
Hoe normaal zou het leven zijn als iedereen zich 
hieraan zou houden? 

Onze Heer Jezus Christus heeft door Zijn 
gehoorzaamheid, aan de hemelse Vader, door Zijn 
lijden en sterven laten zien, wat die liefde tot God en 
de naasten inhoudt. Zijn dood heeft ons verlost en een 
verzoening tot stand gebracht met onze hemelse 
Vader, waardoor wij weer in harmonie met Hem mogen 
en kunnen leven. 

Nu is alles natuurlijk nog ten dele, dat wil zeggen, dat 
wij nog steeds kunnen zondigen en daardoor niet 
volmaakt zijn. Die volmaaktheid komt straks pas als de 
Heer de schepping en de schepsels tot volmaking zal 
brengen, bij de aanvang van Zijn Rijk van Vrede en 
gerechtigheid, dat duizend jaar duren zal. Dan zal de 
aarde en al de mensen het ‘normaal’ van God werkelijk 
mogen beleven. 
Dan zal er zoals Openbaring 21: 1 – 7 ons leert 
werkelijk weer harmonie zijn tussen God en de 
mensen, tussen de mensen onderling, tussen de mens 
en al het geschapene. Dan zal er geen rouw, geen pijn, 
geen droefheid en voor de verheerlijkte geen dood 
meer zijn. Dan maakt de Heer alles nieuw.  

Dat die nieuwe normale wereld spoedig mag 
aanbreken! Maran-Atha. 



Renke

Wist je dat

                                             Als jeugdleiding zijn we vanwege de coronaperikelen in een 
                             nieuwe tijd gekomen, een tijd die vraagt om creativiteit wat betreft de          
                 omstandigheden waar we mee te maken hebben. Daarom willen wij jullie van harte 
uitnodigen om samen met ons een online jongerenavond te volgen. Het thema van de  jongeren - 
avond zal zijn: Jezus volgen in de eindtijd.  Wij zien ernaar uit om jullie (online) te ontmoeten en 
wij hopen dat we samen fijne gesprekken over het geloof zullen voeren. 

Voor de online jongerenavond ontvangen jullie per e-mail een uitnodigingslink om deel te nemen 
in Microsoft teams. Heb je interesse voor de Bijbelstudie en geen mail ontvangen? Stuur dan je 
mailadres naar svenbutty@hotmail.com en je ontvangt een uitnodiging.  

Tot slot willen wij jullie dit mooie woord meegeven: “Want waar twee of drie vergaderd zijn in mijn 
naam, daar ben Ik in hun midden” (Math. 18:20). 

Gedicht

Als iemand alles van mij wist
keek hij mij nooit meer aan.
Maar God . . . heeft Hij zich dan 
vergist.
door aan mijn zij te staan?
Zou iemand weten wat ik dacht;
hij ging met mij niet om.
Wat vreemd, dat God mij niet 
veracht,
maar steeds blijft zeggen . .  Kom!
 
De buitenkant lijkt soms wel goed,
Maar God doorziet het hart.
En wist ik niet van Jezus’ bloed,
Dan bleef ’t daarbinnen zwart.
Er zijn  momenten, dat ik schrik
om wat er in mij leeft.
Dat God voor mensen zoals ik
toch zoveel over heeft.

Wist je dat ?
Er veel profetieën over Jezus in het Oude 
Testament staan? Wat vind je bijvoorbeeld van:

- Genesis 3: 15
- Genesis 12: 3,7
- Genesis 49: 10
- Jeremia 23: 5-6
- Jesaja 9: 5-6
- Micha 5: 1
- Maleachi 3: 1
- Daniël 9: 25-26
- Jesaja 53: 11

                                                                  Één van de vele bewijzen dat het Nieuwe                                       
                                                                  Testament is geschreven voor het jaar 70 is dat
                                                                  daarin niet is gemeld dat Jezus' profetie dat de
                                                                  tempel zou worden verwoest is uitgekomen.

God gebruikt veel mensen voor Zijn plan. Wie waren een:
- christenvervolger?
- moordenaar (er zijn er meer)?
- prostituee?
- schaapherder?
- adellijk persoon?
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Vul het antwoord in. Vorm daarna met de gele 
letters het antwoord op de vraag: Een belofte

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
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oord vorige keer: aardbeving

Vraag:                                                            Tip:
1. werd als straf melaats                       2 Kron. 26
2. onderhandelde met God                  Gen. 18
3. Jezus keerde terug naar                    Joh. 4
4. profeet                                                     Mar. 7
5. voorganger                                            Opb. 20
6. trad daadkrachtig op tot heil          Num. 25
7. verliefd op Assyriërs                         Eze. 23
8. woonplaats van Jebusieten            Joz. 15
9. dochter van koning Eth - Baäl        1 Kon. 16


