
Ze was een maagd, nog 
maar een meisje van een 
jaar of 14 toen ze bezoek 
kreeg van een engel.      
Ze was al wijs. Ze hoorde 
de woorden van de engel 
aan en realiseerde zich dat 
zijn aanbod waarlijk van 
God kwam: dat zij de 
moeder van Jezus, de Zoon 
des Allerhoogsten zou 
worden, Die van God de 
troon van Zijn vader David 
zou krijgen, Die een Koning 
over het huis Jacobs in der 
eeuwigheid zou zijn, een 
Koninkrijk zou hebben dat 
geen einde zal kennen.

Haar vraag hoe dat zou 
kunnen leert ons dat ze 
besefte dat ze eerst zou 
moeten trouwen. Hoe zat 
dat verstopt in de vraag 
van de engel?
Het antwoord was 
mysterieus maar het was 
wel duidelijk dat ze 
ongetrouwd zou zijn als ze 
zwanger werd. Ze wist dat 
daar een straf voor was. 
Steniging, tot ze dood zou 
zijn.

Er staat niet beschreven 
hoe kort ze na moest 

denken voor ze tot de 
conclusie kwam dat als 
God dit wilde Hij zeker zou 
zorgen dat alles goed zou 
komen. Maar ze geloofde. 
En ze stemde toe: „Mij 
geschiede naar uw woord.”

En door dit geloof van een 
jong meisje is onze Heer en 
Koning, Redder en 
Zaligmaker van de hele 
mensheid, in deze wereld 
gekomen als baby’tje. 
Helemaal mens en helemaal 
God.
De Énige Die in staat was 
om de scheiding tussen 
God en de mens weg te 
nemen en daardoor, als 
cadeau, aan ieder mens het 
eeuwig leven bij God aan 
kan bieden.

Je hoeft het alleen maar 
aan te pakken.

En als je dat wilt 
aanpakken dan weet je, net 
als dat jonge meisje, dat 
dat gevolgen heeft. Zij 
wist dat ze alles wat erbij 
hoorde aannam: ze kon 
haar zwangerschap niet 
verbergen en moest 
zichtbaar zwanger,
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ongetrouwd, haar dagelijkse 
activiteiten uitvoeren, haar 
leven leven, vertrouwend op 
God dat alles goed zou 
komen. 
Als wij Jezus’ cadeau 
aannemen, wat moeten wij 
dan?

Een gezegend Kerstfeest. 
Misschien wel je laatste, 
want Jezus komt terug. Zorg 
dat je bij de wijze maagden 
hoort.
 
M. Keijsper



Het zal je opvallen dat wij een 
ander lettertype gebruiken. 
Dat is ontwikkeld om het lezen 
makkelijker te maken, juist 
voor mensen die niet vaak of 
graag lezen of die dyslectisch 
zijn. Van de bedenker van dit 
lettertype, dat ‘Dyslexie Font’ 
heet, mogen wij het voorlopig 
gratis gebruiken. Wij horen 
graag je mening over dit 
lettertype. Meer informatie 
vind je op: 
www.dyslexiefont.com
We hebben ook de lay-out 
aangepast. Op de eerste pagina 
staat een vis met de 4 kleuren 
van de ambten. De vis is een 
oud christelijk symbool; 
christenen herkenden elkaar 
daaraan en we zijn nu eenmaal 
vissers van mensen. Het 
Griekse woord voor vis is 
“ICHTUS”. Dat zijn de 
beginletters van Jezus Christus 
Gods Zoon Redder.

De redactie bestaat nu uit 
Herder Blumink, Emile 
Doppenberg, Annabelle 
Doppenberg, Michèl Keijsper, 
Jeroen van de Pavert, Arjé 
Rijnders en Maurice Thesselaar

Redactioneel:

- op de site van de kerk iedere twee weken een actueel
 stukje in een blog wordt geschreven
- de diaken-evangelist dit verzorgt
- het ‘Laodicea vandaag’ heet
- het adres http://www.hazknederland.org/blog/ is
- wij je van harte adviseren deze stukjes te lezen
- je zelf ook stukjes mag schrijven
- niet in de blog
- maar wel in de Jongerenbazuin
- we weten dat dat best wel een dingetje is
- we je er graag mee willen helpen
dus neem gerust contact op met een onderwerp 
voor je stukje

Wist je dat...



Advent
Het is een vroege 
zaterdagmorgen, half 
november, als ik achter 
mijn computer zit om een 
stukje te schrijven voor de 
Adventstijd. Buiten is het 
mistig, het heeft flink 
gevroren vannacht en de 
zon is (nog) niet wakker.
Mijn gedachten gaan op de 
loop naar de dingen om ons 
heen. Dingen die ons 
allemaal wel op de één of 
andere manier raken, zo 
denk ik dan. Ik denk aan de 
aardbevingen in Italië, de 
oorlog die er woedt in 
Mosul (Irak), de vluchte-
lingenstroom die maar niet 
lijkt op te houden. Vele 
miljoenen mensen zonder 
onderdak, zonder kleding, 
zonder huis en 
waarschijnlijk zonder hoop. 
Het is een vreselijke wereld 
waarin we leven.
Zonder hoop te moeten 
leven lijkt mij echt ver-
schrikkelijk, alles lijkt dan 
zo zinloos en uitzichtloos 
voor deze mensen. Ook de 
machtswisseling in Amerika 
draagt niet bij tot hoop op 
een betere toekomst.
Mensen die te midden van 
al hun verbijstering mis-
schien zeggen “Als er dan 
een God bestaat, waarom 
laat Hij deze dingen dan 
gebeuren”??? Ze zeggen 
dit dan op een manier alsof 
ze boos zijn op God. 
Ergens weten ze dus toch 
dat er een God is, ze 
kennen Hem alleen niet. 
Iemand die zegt dat er 
geen God bestaat, kan 
toch die God dan ook niet 
de schuld geven van de 
problemen? Maar is alles 
wel zo uitzichtloos vraag ik 
mij dan af?
Wat is het dan toch 
verschrikkelijk mooi om 
hoop te mogen hebben op 
Zijn komst. Alles wat er 
om ons heen gebeurt 
beangstigt mij natuurlijk 
ook. Aan de andere 
kant…..het zijn de tekenen 
der tijden waaraan wij 
kunnen zien dat de komst 
van onze Heer en Heiland 

nabij is.
Ik zie langzamerhand de 
natuur ontwaken, de eerste 
zonnestralen breken door 
het wolkendek en schijnen 
op mijn zolderraam. Mijn 
gedachten gaan dan onwil-
lekeurig naar de hoop en 
verwachting waarin wij, als 
christenen, als apostoli-
schen, mogen leven. Ik zeg 
mogen leven, maar mis-
schien moet ik wel zeggen, 
moeten leven. De stralen 
van de Zonne der 
Gerechtigheid mogen wij 
ervaren als zijnde stralen 
van Zijn Almacht, van Zijn 
Liefde tot mensenkinderen. 
Want het zijn immers Zijn 
toelatingen om ons allen 
wakker te schudden, dat 
Hij alles bestuurt naar Zijn 
heerlijke Godsplan met 
mensenkinderen. Het is 
immers nog niet te laat om 
ons hart geheel en al aan 
Hem te geven.
Onze hoop en verwachting 
is toch op Hem gericht? 
Wij verlangen toch naar 
Zijn komst in heerlijkheid, 
op de wolken des hemels? 
Wij zullen moeten leven 
alsof Hij vandaag staat te 
komen, wij zullen voor- en 
toebereid moeten zijn om 
Hem te mogen ontmoeten.
Als dit stukje wordt 
gepubliceerd leven wij in de 
Adventstijd. Wij zijn dan 
met elkaar op weg, hand in 
hand, schouder aan 
schouder, naar het feest 
van het Licht.
Ja, de wereld is misschien 
in duisternis gehuld en vele 
mensen hebben de moed al 
opgegeven en zij hebben 
misschien geen hoop meer, 
maar... Hij staat te komen. 
Hij komt op deze aarde om 
onzentwil, om verlorenen te 
zoeken en te redden.
Wij mogen, in geloof, 
uitzien naar dat feest. Wij 
willen en zullen de Ster 
van Bethlehem volgen en 
als de dag daar is zullen 
wij Hem aanbidden, daar in 
de stal van Bethlehem.
Hij wil ons door de Heilige 
Geest de moed en kracht 
schenken om door te gaan. 
Hij wil ons troosten en 

bemoedigen in alle ellende 
die wij moeten doormaken. 
Hij was het die sprak: 
“Want Mijn juk is zacht, 
en Mijn last is licht." 
Matthéüs 11 vers 30)
Al lijkt alles nog zo 
verloren en al is de wereld 
nog zo in duisternis gehuld, 
Hij is met ons ‘tot aan de 
voleinding der wereld’.
Wij mogen ons verheugen 
en verblijden in deze tijd 
en ook uitzien en 
verlangend zijn naar Zijn 
komst. Wij zullen moeten 
getuigen van Zijn komst in 
nederigheid, daar in die stal 
van Bethlehem. Hij zal ons 
de moed en kracht 
schenken om door te gaan 
op onze reis door die 
aardse levenswoestijn.
Laten wij dus niet bij de 
pakken neer gaan zitten, 
laten wij opstaan, 
vooruitgaan, die heerlijke 
toekomst tegemoet. Laten 
wij elkander vertroosten en 
bemoedigen en laten wij 
elkander vooral liefhebben.
Want, zo staat er in 1 
Korinthe 13 vers 13 
geschreven: “En nu blijft 
geloof, hoop en liefde, deze 
drie; doch de meeste van 
deze is de liefde.” Dat wij 
dus samen op weg mogen 
gaan in deze Adventstijd, 
uitziende naar Zijn komst 
in nederigheid. Hij zal 
aanbrengen, alles wat wij 
voor tijd en eeuwigheid 
nodig hebben, als wij het 
maar in biddend opzien van 
Hem alleen verwachten. Hij 
is De Liefde, De Rotssteen 
aller eeuwen en onze ver-
wachting is op Hem alleen.
Ik wens u allen een zeer 
gezegende Adventstijd.

herder R. Blumink



1) Naam: Amber Elisa Hobé

2) Geboren: 30-05-1993

3) Woonplaats: Wageningen

4) Verliefd, verloofd, getrouwd: 
Dolverliefd!

5) Kinderen: Geen

6) Dieren: 3 Konijnen. Iemand toevallig 
interesse? 

7) Hobby’s: Ik vind het heerlijk om een 
goed boek te lezen. Daarnaast behoort met 
vrienden (en een biertje) op het terras 
zitten ook tot mijn hobby’s.

8) Opleiding: Nu nog maatschappelijk 
werk en dienstverlening, volgend schooljaar 
verpleegkunde. 

9) Wat vind je leuk aan deze opleiding: 
Dat ik over een maandje (hopelijk) 
afgestudeerd ben. 

10) Huidige beroep/stage/baan: Naast 
het fulltime afstuderen werk ik in de 
avonden en weekenden in de zorg. In een 
verpleeghuis voor ouderen met dementie.

11) Wat vind je leuk aan dit werk: Het 
werk is enorm afwisselend. Hoewel 
dementie een verschrikkelijke ziekte is, 
brengt het werken met deze mensen ook 
een hoop mooie en grappige situaties met 
zich mee. 

12) Favoriete sport: Wintersport. Eén 
tot twee  weken per jaar super actief 
bezig zijn. Hoef ik mij de rest van het jaar 
niet zo schuldig te voelen dat ik totáál 
niets aan sport doe. 

13) Favoriete vakantieadres/land: Italië 
vind ik het mooiste land om naar toe te 
gaan op vakantie, met name de regio 
Umbrië. Deze vakantie ga ik Japan 
ontdekken, dus wie weet verander ik nog 
van gedachte. 

14) Verder actief: Poeh.. Niet echt 
eigenlijk. 

15) Wat zou je nog eens willen doen: 
Bovenaan mijn verlanglijstje staat route 66 
in Amerika rijden. Mijn hele verlanglijstje 
bestaat voornamelijk uit het maken van 
reizen. Zo wil ik ook graag nog eens terug 
naar Israël. Het is tussen de reizen door 
alleen zo lang sparen..

16) Wat betekent het geloof voor je\
Favoriete kerkelijke activiteit (en waarom): 
Mijn favoriete kerkelijke activiteit is het 
ervaren van de zegen aan het eind van de 
middagdienst op zondag. Nee, niet omdat 
de kerk dan afgelopen is haha. Wel omdat 
ik mij enorm gesterkt voel wanneer de 
zegen wordt uitgesproken. Het geeft mij de 
kracht de aankomende week  weer in te 
gaan met God.

17) Favoriete Bijbelboek (en waarom): 
Mijn favoriete Bijbelboek is Genesis. Ik 
lees graag de verhalen van bijvoorbeeld 
Noach en Abraham vanwege hun relatie 
met en vertrouwen in God. 

18) Favoriete Bijbelverhaal (en waarom): 
Genesis 35, Jacob te Beth-El. Een aantal 
jaar geleden heb ik een reis door Israël 
gemaakt. In een Joodse nederzetting in 
Palestijns gebied (Beth-El) stond een 
kleine tempel, opgebouwd uit een paar 
stenen, zonder ramen of deuren. Hooguit 2 
bij 2 meter groot en zo vervallen dat deze 
er al jaren moet staan. In velden of wegen 
geen toerist te bekennen. Ik voelde mij 
daar zo dicht bij God. Elke keer wanneer ik 
dit verhaal lees, mag ik dat gevoel weer 
ervaren.  

19) Favoriete gezang c.q. psalm (en 
waarom): Mag het ook een bundel zijn? 
Dan kies ik namelijk bundel 24, het 
kerstlied. En dan in het bijzonder vers 4. 
Uit dit vers straalt zo veel hoop, verlangen 
en liefde. Elke keer dat ik het lees of zing 
krijg ik kippenvel.

20) Favoriete Bijbelvertaling (en 
waarom): Euh.. De ‘gewone’ vertaling waar 
we altijd uit lezen? 

21) Meest aansprekende bijbel figuur 
(Uitgezonderd de Here Jezus): Lastige 
vraag! Er zijn zo veel bijbelfiguren die mij 
aanspreken, vanwege het grote geloof dat 
zij toonden. Moet ik de meest 
aansprekende bijbelfiguur noemen, kies ik 
voor Jozef. Zijn verhaal vind ik zo 
wonderlijk, dat ik het niet vaak genoeg kan 
lezen.

Vraag en antwoord



22) Welke gelijkenis spreekt je het 
meest aan: De gelijkenis van de zaaier. Die 
heb ik ooit (vele jaren terug) op 
zondagschool als favoriet genoemd en is 
daarom ook altijd de eerste gelijkenis die 
in mij op komt. 

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 van kinds af aan opgegroeid in het 
Apostolisch geloof.

24) Hoe ben je in de Hersteld 
Apostolische Zendingkerk terecht gekomen: 
Dat gaat vele generaties terug..

25) Leef je in een gelovige omgeving: 
Gedeeltelijk wel. Ik volg een studie op de 
Christelijke Hogeschool te Ede. De naam 
zegt het al, hier wordt veel met het geloof 
gedaan. Veel klasgenoten zijn christelijk. Ik 
werk binnen een christelijke organisatie, 
waar veel van de cliënten en medewerkers 
christelijk zijn. Daarentegen is het grootste 
deel van mijn vriendengroep niet christelijk

26) Wanneer je niet in een gelovige 
omgeving leeft, hoe beleef je dat: Hier heb 
ik nooit zo veel moeite mee. Hoewel mijn 
levensbeschouwing gebaseerd is op de 
christelijke normen en waarden, hoeven 
deze niet veel te verschillen met mensen 
met een andere levensovertuiging. Zolang 
ik de vrijheid voel om in mijn omgeving 
open te zijn over mijn geloof in God, hoeft 
mijn omgeving niet gelovig te zijn. 

27) Praat je makkelijk over het geloof: 
Ja. Vooral in gesprekken met mensen 
zonder christelijke achtergrond kunnen hele 
leuke gesprekken ontstaan.  

28) Als je ja hebt geantwoord, hoe doe 
je dat dan: Door respectvol om te gaan 
met meningen van andersdenkenden. 
Daarnaast is het net zo belangrijk om ook 
aan te geven aan de ander dat je verwacht 
dat er respectvol met jouw mening wordt 
omgegaan. 

29) Als je nee hebt geantwoord, waarom 
dan niet: NVT

30) Wat vind je van de jongerenbazuin: 
Ik vind het super tof dat de jongerenbazuin 
er is!

31) Welk onderwerp zou je graag in de 
jongerenbazuin behandeld willen hebben: Ik 
vind het heel gaaf om persoonlijke verhalen 
te lezen van de jongeren m.b.t. het geloof.

32) Het estafettestokje gaat door naar: 
Elianne Rijnders

33) Omdat: Zij twee verdiepingen boven 
mij woont. Hoef ik niet zo ver met het 
stokje te lopen.



Spreuken 1:8-9

“Mijn zoon! hoor de tucht uws vaders, en verlaat de leer uwer moeder niet; Want zij 
zullen uw hoofd een aangenaam toevoegsel zijn, en ketenen aan uw hals.”

Heb je wel eens voor een mooie etalage gestaan waarin allemaal mooie sieraden liggen 
te pronken? Veel mensen dragen sieraden omdat ze het mooi vinden, maar het woord 
‘sieraad’ kan ook wat anders betekenen: Een trouwring bijvoorbeeld staat voor trouw 
zijn, verbondenheid, terwijl aan een ketting met een kruis mensen kunnen zien dat je 
gelooft.

In het verhaal van Rebekka en Isaak in Genesis 24:22 worden mooie sieraden gebruikt 
voor een bruiloft: “En het geschiedde, als de kemelen voleindigd hadden te drinken, dat 
die man een gouden voorhoofdsiersel nam, welks gewicht was een halve sikkel, en twee 
armringen aan haar handen, welker gewicht was tien sikkelen gouds”. We zien dat het in 
die tijd het ook normaal was om zichzelf te versieren, om zo mooi mogelijk te zijn, maar 
het was ook gebruikelijk dat er sieraden aan een bruid gegeven werden.

De Spreukendichter schrijft nu over sieraden die je niet kunt kopen maar die gezien 
worden door de mensen, namelijk aan hoe we ons gedragen. Dus door ons goede gedrag 
kunnen we ook al mooie sieraden hebben zonder ze te hoeven kopen.

In Romeinen 12 vers 2 staat, "En wordt dezer wereld niet gelijkvormig". Kunnen mensen 
zien dat wij christen zijn? En is aan ons gedrag en in ons spreken, onze handel en 
wandel dat ook te zien? Zo ja, dan zijn we mooi versierd met de geboden van de Heer 
om onze hals.

Dat is de Heer liefelijk en aangenaam.

E. Doppenberg



Een vorig stukje eindigde 
met de huidige beweging 
onder vrome atheïsten, die 
geloven dat er geen God 
bestaat, om andere 
gelovigen in de uitoefening 
van hun geloof te kwetsen 
en te beperken. 
Natuurlijk doen ze dat met 
de beste bedoelingen. Hun 
atheïstische geloof is het 
enige ware geloof, geloven 
ze. Door de eeuwen heen 
zien we dat iedereen zijn of 
haar geloof het enige ware 
geloof vindt en dat het 
maar een paar beschavingen 
is gelukt om daar meer 
ontspannen mee om te gaan 
(Han. 17:23). Dat onze 
beschaving ook hierin op de 
weg terug is hoeft ons 
natuurlijk niet te verbazen 
(2 Tim. 3:1-5; Opb. 13).
Een van de redenen dat dit 
gebeurt is dat de 
christenheid de wens en 
bede van de Heere Jezus 
ter zijde heeft gelegd, 
namelijk ‘om één te zijn’ 
zodat de wereld zou 
geloven (Joh. 17). Dit begon 
al in de 2e eeuw na 
Christus, toen niet alles 
van Zijn leer meer als 
waarheid werd aangenomen 
(Opb. 2:1-7). 

Vrij snel werden 
dienstknechten niet meer, 
zoals Aäron, door de 
Heilige Geest geroepen 

(Han. 13:1-2; Heb. 5:1-4).
Hoe kan een goede reuk van 
de christenheid uitgaan als 
die bestaat uit honderden 
christelijke 
kerkgenootschappen met 
talloze leringen en 
opvattingen die elkaar 
tegenspreken? Hoe kunnen 
andere mensen hierdoor 
worden uitgenodigd over de 
waarheid na te denken en 
die te onderzoeken? Hoe 
kan een zo versnipperd en 
zichzelf tegensprekend 
geloof uitnodigend zijn voor 
mensen die een ander geloof 
aanhangen, zoals 
hindoeïsme, confucianisme, 
islam, boeddhisme, 
atheïsme, …?

“Over de waarheid na te 
denken”, schreef ik 
hierboven. Is het zo dat er 
altijd sprake is van 100% 
fout in stromingen in het 
christendom, in het 
hindoeïsme enz.?
Nee, er is bijna altijd, 
ergens, iets van de
waarheid terug te vinden. 
Maar er zijn ook (veel) 
zaken die niet waar zijn. 
Ravi Zacharias, een hindoe 
die christen is geworden, 
schrijft in een boekje dat je 
bij het vergelijken van een 
geloof met een ander geloof 
altijd moet kijken naar de 
stichter er van. Wat leerde 
die? Wat deed die? Hoe 
handelde die met mensen 
die hem niet aanvaarden? 
Hoe reageerde die in 
verschillende situaties? Je 
komt dan tot verrassende 
uitkomsten. Ravi ook, over 
Degene Die zei dat Hij de 
Weg, de Waarheid en het 
Leven is (Joh. 14:6).
Het christelijk geloof is 
waar, 100%. Jezus is uit de 
dood opgestaan en als dat 
niet waar zou zijn kunnen 
we stoppen met geloven 
(1Kor. 15:14-22). Jezus 
leerde o.a. over liefde van 
God voor álle mensen, over 
het verkondigen van het 
Evangelie en als mensen dat 
niet wilden aannemen, dan 
dwong je ze niet tot het 
geloof of zo, maar ging je 

verder (Mat. 28:16-20; Mar. 
6:11). Hij stierf Zelf als 
zondeloos Offer, 100% mens 
en 100% God, om mensen 
een eeuwig leven bij God te 
geven (Joh. 11:25-26; Rom. 
6:8-9). 

De Heilige Geest leerde 
Zijn volgelingen vervolgens 
alles wat ze moesten weten 
en wat ons in het NT is 
doorgegeven (Joh. 14:26). En 
het ís allemaal waar; de 
eerste apostelen, op 
Johannes na, zijn na de 
eerste Pinksterdag allemaal 
de marteldood gestorven, 
terwijl ze alleen maar 
hoefden te zeggen dat ze 
zich vergist hadden; of dat 
ze het verzonnen hadden. 
Maar dát was geen optie.
Hun sterven voor de 
verkondiging van de 
volledige waarheid van het 
Evangelie, oftewel de leer 
der apostelen (= de leer van 
de Heere Jezus), 
demonstreerde hun volkomen 
geloof, hun zekerheid in de 
tweede Persoon van God, 
Jezus Christus, Zijn 
boodschap en Zijn werken. 
Zij namen, in de periode 
van de eerste gemeenten, 
dit Evangelie inclusief al de 
ordeningen en inzettingen 
van de Heer geheel aan.
Michel Keijsper

Deze tijd - Het geloof



Adventsgedicht
Ik heb mijn hart tot U geheven,

Heer, al mijn hoop zijt Gij.
Ik weet: Gij zult mij niet begeven;

mijn Heiland is nabij.

Al ligt de wereld diep verduisterd,
al drukt de grauwe tijd,

mijn hart heeft met geloof geluisterd,
mijn hart heeft zekerheid.

Mijn hart weet dat ons oud verlangen
weldra vervulling vindt.

Het eeuwig licht is reeds ontvangen.
God op aard kwam als Kind.

Vergeef, Heer, al mijn slechte daden,
zet recht mijn dwarse voet

en leer mij lopen langs Uw paden
mijn Heiland tegemoet.

Woordzoeker

Kerstfeest
Augustus
Mensen
Inschrijven
Bethlehem
Immanuel
Engelen
Vrede
Leidsman
Geboren
Oosten
Ster
Veld
Koning
Maria
Judea
Koor
Zoon
Ezel

Herberg
Jozef
Jezus
Mirre
Joden
Goud
Stro
Ere
Kind
Stal
Herodes
Maagd
Wierook
David
Kribbe
Zwanger
Baren
Wijzen

Woordzoeker


