
Met Goede Vrijdag staan 
wij stil bij hetgeen onze 
Heer Jezus Christus voor 
ons heeft gedaan, namelijk 
het vrijwillige offer dat Hij 
voor de ganse mensheid 
heeft gedaan, en dat offer 
is de verzoening van onze 
zonden. In Openbaring 2 
vers 5 staat: “En van 
Jezus Christus, Die de 
getrouwe Getuige is, de 
Eerstgeborene uit de 
doden, en de Overste der 
koningen der aarde. Hem, 
Die ons heeft liefgehad, en 
ons van onze zonden 
gewassen heeft in Zijn 
bloed.”
Dit is ons allen wel 
bekend, maar door Zijn 
sterven aan dat 
verschrikkelijke kruis is er 
nog meer voor ons gebeurd 
en misschien staan wij daar 
niet altijd bij stil.
Om dit uit te leggen, 
willen wij een natuurlijk 
voorbeeld gebruiken zoals 
Christus dat ook zo mooi 
doet in de heilige 
Evangeliën.
Elke mens die geboren 
wordt is meteen erfgenaam 
van zijn of haar vader en 
moeder, al ben je de 

jongste of de oudste, het 
maakt niet uit want alle 
kinderen hebben evenveel 
recht op de erfenis. Maar 
om de erfenis te mogen 
ontvangen moet er eerst 
een droevige periode aan 
voorafgaan. Beide ouders 
waar je zoveel van houdt 
moeten eerst zijn 
gestorven voordat de 
erfgenamen een deel 
kunnen ontvangen van de 
erfenis. En de erfenis is 
altijd iets stoffelijks, iets 
vergankelijks, zoals 
bijvoorbeeld een auto, huis, 
geld enz., maar de erfenis 
moet gedeeld worden onder 
de andere erfgenamen of 
het moet beschreven zijn 
bij een notaris. Maar het is 
een recht dat, als je 
geboren wordt, je 
erfgenaam bent.
En zo is het ook in het 
geloofsleven van een ware 
Christen. Want je wordt 
een kind van God als je je 
laat dopen met water in de 
driemaal Heilige Naam van 
de Vader en de Zoon en 
de Heilige Geest. Je bent 
dan een kind van God en 
dan heb je deel aan de  
erfenis van God. Maar om 
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erfenis te mogen ontvangen 
moest eerst Christus sterven 
en dat is Zijn kruisdood.
In 1 Petrus 1 vers 3 en 4 
vertelt apostel Petrus ons 
dat ook; “Geloofd zij de God 
en Vader van onzen Heere 
Jezus Christus, Die naar 
Zijn grote barmhartigheid 
ons heeft wedergeboren, tot 
een levende hoop, door de 
opstanding van Jezus 
Christus uit de doden. Tot 
een onverderfelijke, en 
onbevlekkelijke, en 
onverwelkelijke erfenis, die in 
de hemelen bewaard is voor 
u.”



En Petrus zegt verder dat 
wij ons hierover mogen 
verblijden ook al worden 
wij hier op deze aarde 
voor een korte tijd 
beproefd. En daarin heeft 
apostel Petrus gelijk, als 
wij daarin geloven en met 
verlangen uitzien naar die 
erfenis, die het eeuwige 
leven en het bruidsschap 
is. 
Waar zullen wij ons dan 
hier op aarde nog druk om 
maken? Laten wij ons druk 
maken hier op aarde om de 
Here Jezus te volgen in 
hetgeen Hij ons geleerd 
heeft en uitzien naar ons 

erfdeel wat in de hemelen 
voor ons bewaard wordt 
door God (1 Petrus 1 vers 
5).
Bereidt u, want JOUW 
erfdeel, Jezus, staat te 
komen, MARANATHA.

F.A.J.M. Thesselaar
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In Prediker 4:12 kunnen we 
het volgende lezen; 
'En indien iemand den één 
mocht overweldigen, zo 
zullen de twee tegen hem 
bestaan; en een drievoudig 
snoer wordt niet haast 
gebroken'.

15 oktober jongstleden is 
broeder H.F. Rijnders, 
apostel van de stam Juda, 
ontslapen in de Hope der 
Eerste Opstanding. Enige 
dagen daarna mocht de in 
rouw gedompelde gemeente 
een rouwkaart ontvangen 
met daarin opgetekend de 
tekst waarop dit artikel is 
gebaseerd. Bij het nalezen 
van de tekst was mijn 
eerste indruk dat het een 
tekstgedeelte betreft waar 
iemand vrij snel overheen 
kan lezen zonder hierbij een 
veel diepere gedachte te 
hebben. 

Echter, door de tekst op mij 
in te laten werken 
realiseerde ik me dat het 
een tekst van grote 
betekenis is en dat de 
apostel ongetwijfeld heel 
bewust en expliciet hiervoor 
heeft gekozen. Uit het 
tekstgedeelte 'en een 
drievoudig snoer wordt niet 
haast gebroken' valt zoveel 
geloof, hoop en liefde te 
ontlenen voor de hele 
gemeente van Jezus 
Christus de grote Trooster.

Een snoer of een touw 
zoals we dat in ons 
stoffelijke leven gebruiken 
is meestal gevlochten en 
bestaat uit meerdere draden 
of strengen. Tijdens het 
schrijven van dit artikel heb 
ik op internet proberen uit 
te zoeken hoe een sterk 
touw gemaakt kan worden. 
Het valt direct op dat een 
'sterk' touw uit drie 
gevlochten draden of 
strengen bestaat en dat het 
touw dan pas sterk genoeg 
is om iets te kunnen dragen 
of te kunnen binden. Een 
touw dat bestaat uit twee 
of vier strengen geeft 
instabiliteit. Bij een touw 
dat bijvoorbeeld bestaat uit 
vier strengen schuiven drie 
strengen over elkaar heen 
en de vierde komt erbuiten 
te liggen. 

Een touw met vier draden 
of strengen kan alleen sterk 
zijn met een vaste kern in 
het midden.

Een sterk touw dat is 
gevlochten met drie draden 
of strengen geeft grote 
kracht en sterkte. 

Bij een sterk in elkaar 
gevlochten touw is het niet 
mogelijk één draad of streng 
van het touw los te maken. 
Naarmate de spanning op 
het touw toeneemt des te 
sterker zal het touw 
worden. Het vlechtwerk van 
drie draden of strengen 
maakt één sterke draad of 
streng. Het valt dus op dat 
drie draden of strengen 
samen één touw vormen In 
de eerste plaats gaat er 
vanuit het getal drie een 
grote kracht welke we ook 
herkennen in de 
drie – eenheid van de 
Vader, de Zoon en de 
Heilige geest.

Een drievoudig snoer wordt niet haast gebroken



De Heer is de onzichtbare 
gast in ons midden en alleen 
door de werking van Zijn 
Geest zal het sterke touw, 
bestaande uit drie draden of 
strengen, gevormd kunnen 
worden. Zonder Zijn geest 
zal het touw bestaan uit 
hooguit twee draden of 
strengen en daarmee geen 
stabiliteit vertonen. 

In Mattheüs 18:20 lezen we 
“Want waar twee of drie 
vergaderd zijn in Mijn Naam, 
daar ben ik in het midden 
van hen”. Zo zijn er vele 
situaties denkbaar waarin of 
waarbij de Heer de derde 
draad of streng is en 
daarmee het niet te 
verbreken snoer vormt. Waar 
twee nauw verbonden zijn in 
het geloof zal Hij door Zijn 
Geest komen en daarmee het 
nooit te verbreken snoer 
vormen. Hieronder beschrijf 
ik twee voorbeelden om het 
één en ander te 
verduidelijken.

Bij een Heilige verzegeling; 
Er is er één die de 
verzegeling ontvangt en de 
ander (de apostel) verzegelt 
Echter, het is de Geest die 
het zal bevestigen. We 
spreken dan ook wel over de 
Verzegelaar in de 
verzegelaar.

Het ontvangen van een 
zegen; Er is er één die de 
zegen ontvangt en de ander 
(de dienaar) geeft de zegen. 
Het is Zijn Geest die de 
Zegenaar in de zegenaar zal 
zijn.

Steeds weer vraagt de Heer 
naar de eenheid binnen Zijn 
gemeente in het verlangen 
naar Zijn wederkomst. 
Zolang Hij vertoeft te 
komen dienen wij, als Zijn 
gemeente, verlangende en 
biddende te zijn naar de 
werking van de Heilige 
geest, met name naar de 
gave van profetie. 
Menigmaal vraag de Heer om 
ons gehele hart aan Hem te 
geven zodat hij ons kan 
overgieten met Zijn 
zegeningen. Hierin zien we 
weer drie draden of strengen 
terug komen. Éen draad is 
de Heer, het Hoofd der kerk. 
Een andere streng is Zijn 
gemeente en de derde streng 
zijn de dienaren. De drie 
draden in elkaar gevlochten 
draden vormen dat ene 
onverbrekelijk snoer.

Tot slot van dit artikel wil 
ik nog het volgende 
opmerken. Bij het uitzoeken 
hoe een sterk touw nu 
gemaakt wordt vond ik dat 
een touw met vier draden of 
strengen alleen sterk is met 
een vaste kern in het 
midden. Hierin zie ik een 
brug naar onze viervoudige 
bediening (Ef. 4 vers 11) met 
de Heer als kern in ons 
midden. Juda is rijk 
gezegend dat de Heer ons 
weer een apostel heeft 
wedergegeven waardoor er 
weer een viervoudige 
bediening binnen Juda is. 
Hiermee kan ik alleen maar 
besluiten met de woorden: 
“En een drievoudig snoer 
wordt niet haast gebroken”.

J. van de Pavert
Redactie

Neem een bundel vezels, bind de einden samen, veranker 
hem stevig en splits hem in drie afzonderlijke strengen 
(a). Breng de linker streng naar het midden (b), en 
daarna de rechter eroverheen (c). Breng dan wat nu de 
linker streng is naar het midden (d) enzovoort (e f). Blijf 
de strengen draaien en vlecht zo gelijkmatig en zo strak 
mogelijk.



Het is hartverwarmend, 
vooral voor onze God, dat 
jongeren zich scharen 
rondom Gods Woord. 
Daarmee belijden ze, dat 
hetgeen hen geleerd wordt 
door ouders, zondagsschool, 
catechisatie, prediking, enz. 
hun raakt in het hart. Ook 
dat zij reeds, misschien nog 
maar beginnend, een band 
hebben met de Heer Jezus 
Christus, de Zoon van God.

Tijdens de rondwandeling 
van de Heiland op aarde 
heeft de Heer Jezus Zich 
omringd met een kring van 
discipelen, die Hem overal 
vergezelden. Door Zijn 
Persoon trok Hij ze tot 
Zich. Door hetgeen de 
discipelen hoorden en zagen, 
bovenal door hetgeen de 
Heer hun van Zijn eigen 
Persoonlijkheid vertelde, 
werd een band gelegd, 
waardoor zij zich innig, ja 
zelfs zeer innig, aan Hem 
verbonden voelden. 

Er groeide bij hen een 
overtuiging aangaande 
hetgeen zij van de Christus 
mochten denken en hopen.
Zo is er ook, jongelui, een 
moment gekomen, dat de 
Heer Jezus hun de belijdenis 
ontlokt die Hij zeker graag 
van hen wilde horen, omdat 
daaruit blijken zou, dat Zijn 

onderwijs en zorg aan hen 
besteed niet tevergeefs was 
geweest. Mark.8:27-29.
Het was op dat ogenblik, 
toen de Heiland hen wilde 
voorbereiden op Zijn 
aanstaand lijden en sterven; 
ja, dat lijden vooral, dat zo 
moeilijk voor hen te dragen 
zou zijn, waardoor zij aan 
Hem geërgerd zouden 
worden, ja zelfs dreigden 
geheel van Hem af te vallen. 
En toen, jongelui, heeft de 
Zaligmaker hen gevraagd: 
"Wie zeggen de mensen dat 
Ik ben?" Want Christus, de 
Zoon van de mensen, moet 
toch wel een indruk hebben 
gemaakt op de grote 
menigte, die Hem had gezien 
in Zijn uiterlijke verschij-
ning. Die vele mensen die 
ook getuige waren geweest 
van Zijn prediking en 
wonderwerken, waardoor Hij 
de schare tot Zich trok en 
bij wie Hij ook verwachting-
en moet hebben opgewekt 
aangaande de toekomst.

Jazeker, spraken de mensen 
over die Rabbi. De één 
noemde Hem een profeet, de 
ander zei, dat in Hem Elia, 
die naar het profetisch 
woord eenmaal zou komen, 
was verschenen, ja, eigenlijk 
hielden al die mensen de 
Heer voor iemand bijzonder, 
voor wat groots zelfs in het 
Koninkrijk der hemelen.
En, zoals jullie weten, is 
ook nu nog het oordeel over 

Hem, dat Hij een groot 
mens, een grote geest, te 
midden van Zijn tijdgenoten 
was. Het is nog de moeite 
waard om van Hem te lezen 
en om naar Hem te 
luisteren. Op godsdienstig 
en zedelijk gebied geldt Zijn 
woord voortdurend als 
gezaghebbend, tenminste als 
waardevol. Het is goed om 
aan Zijn onderwijs en Zijn 
leer aandacht te schenken, 
op vooral ook Zijn voorbeeld 

te zien en zich zelfs door 
Zijn leven te laten bezielen.
Maar de Heer is met dit 
getuigenis aangaande Zijn 
persoon niet tevreden: 
"Maar gij, wie zegt gij dat 
Ik ben?" Petrus aarzelt niet 
om het antwoord te geven, 
waarmee ook de anderen 
ongetwijfeld instemden en 
dat niet anders is dan de 
heerlijke belijdenis van 
hetgeen zijzelf in de Heer 
Jezus hebben gezien en 
ontvangen: "Gij zijt de 
Christus, de Zoon van de 
levende God!" En jonge 
mensen, om deze belijdenis

De Heiland volgen



noemde de Heer hem zalig. 
Aansluitend hierop volgt het 
gesprek over de bouw van 
Zijn Gemeente, die bestemd 
zal zijn om eeuwig te  
blijven, gevormd uit de 
belijders van Zijn naam door 
alle eeuwen heen.

Jullie ontvangen ook 
godsdienstonderwijs, dat 
gegeven wordt om eveneens 
tot die belijdenis te komen. 
De discipelen van de Heer 
moesten ook onderwijzen om 
de mensen tot discipelen 
van de Heer te maken, en 
hen leren onderhouden alles 
wat Christus hun geboden 
heeft. Zo heeft ook de 
lering van zondagsschool, 
catechisatie en belering, 
alsmede elke zondag twee 
maal de  prediking, de 
bedoeling om van de 
Zaligmaker te getuigen, 
Die het Middelpunt is van 
de Ware godsdienst, de 
Uiterste Hoeksteen van de 
Gemeente. Het moet zijn  
als het onderwijs, dat 
Filippus, in Hand.8:26-37, 
gaf aan de Moorse kamerling 

op de weg, die afdaalt van 
Jeruzalem naar Gaza. De 
Moor las in de profeet 
Jesaja, maar kon niet alles 
verstaan, wat hij las. 

Toen voegde zich Filippus bij 
de wagen en bood zich als 
uitlegger aan. En 
"Beginnende van diezelfde 
Schrift, verkondigde hij hem 
Jezus." Dat is ook het 
onderwijs dat jullie 
ontvangen. Uitgaande van 
de Bijbel, die de bron van

de ware godsdienst is, wordt 
jullie van de Heer Jezus 
verkondigd. Wordt jullie 
verteld, ja wordt jullie 
aangemoedigd om je hart, 
dat is dus geheel en al, je 
hele leven, aan Hem te 
geven. Dus om je tot Hem 
te keren, Hem aan te  
nemen, Hem te belijden en 
lief te hebben.

Die kamerling, toen hij 
water zag, begeerde om 
gedoopt te worden, wat 
Filippus hem ook toediende, 
toen de Moorman belijdenis 
deed van zijn geloof in 
Christus. Dat was o.a. de 
vrucht van het onderwijs. 
Zo moeten ook jullie begerig 
zijn om opgenomen te 
worden in de Gemeente, 
omdat jullie de Heer hebben 
leren kennen en het hart 
met blijdschap wordt  
vervuld als je de Heiland 
belijdt als jouw Heer. En 
dat je na die belijdenis ook 
gehoor geeft aan het "volg 
Mij" van de Heiland.

Jullie hebben gehoord hoe 
de Heer Jezus tot zondaren 
komt, omdat Hij met 

innerlijke ontferming over 
hen bewogen was. En jullie 
voelen toch ook de grote 
liefde van Hem, Die Hij ons 
in Zijn kruisdood openbaart. 
Een liefde, die Hem het 
volkomen offer deed 
brengen, dat nodig was om 
groot en klein, jong en oud, 
ja om alle mensen, te 
behouden. 

En dit wetende, hebben wij 
Hem lief en als gevolg 
hiervan zullen wij de Heer 
ook volgen. De Heiland wil 
ook in jullie hart wonen. 
Zijn Heilige Geest wil ook 
jullie leiden. Het is niet 
voldoende, dat jullie kennis 
van de Zaligmaker hebben, 
want van Zacheüs (in 
Luk.19:3) lezen wij dat hij 
Jezus zocht te zien. Dat 
was nog geen volgen, maar 
moest het wel worden. Zo 
moet het ook met de jeugd 
zijn. Zoek de diepere geest- 
en liefdeband met de Heer 
Jezus. Zoek de hulp, 
werkingen en gaven van de 
Heilige Geest. Want als je 
iemand volgt, dan is dit het 
gevolg van een diepere band.

H. Kuipers

 



Deze vraagstelling zullen wij 
niet snel vinden in een 
krantenadvertentie, zoals we 
die wel vinden voor 
vacatures.
Meestal staat er in de 
omschrijving van de 
vacature, dat men wel 
gemotiveerd moet zijn, geen 
mentaliteit van 9 tot 5 moet 
hebben maar flexibel moet 
zijn, je geheel moet 
toewijden aan het bedrijf.
Summier vindt je er een 
taakbeschrijving bij, en voor 
uitgebreide informatie wordt 
je dan verwezen naar www. 
of info… 

Voor onze vraagstelling 
Geloofshelden gevraagd 
worden we niet verwezen 
naar www. of info.nl maar 
worden wij verwezen naar 
Gods woord, de Bijbel, en 
hierin vinden wij wat er van 
een geloofsheld wordt 
gevraagd.
De Bijbel beschrijft vele 
geloofshelden. We hoeven 
slechts te verwijzen naar  
het overbekende hoofdstuk 
11 in de Brief aan de 
Hebreeërs om ons te 
overtuigen, dat ons daar 
helden getoond worden. 
Helden die door hun geloof 
ons laten zien dat de mens 
tot grote dingen in staat is, 
indien men zich laat leiden 
door de Geest Gods om het 
spoor van het geloof vast te 

houden. Hoe spreken daarin 
tot ons: Abel, Henoch, 
Noach, Abraham en zijn 
vrouw Sara en dan Isaac, 
Jacob, Jozef, Mozes, Gideon 
en andere richters, Samuël 
en de profeten: dus een 
grote reeks van pioniers van 
het geloof. Ook de 
Kerkgeschiedenis toont ons 

mensen, die ons laten zien 
wat het geloof vermag. Allen 
ondergaan zij bespottingen 
en geselingen, de een zus, 
de ander zó; er zijn er die 
gestenigd werden, anderen 
werden in de gevangenis 
geworpen of levend verbrand. 
Wát er ook met hen 
gebeurde, ze stonden pal in 
hun geloof, al het vreselijke 
dat hen overkwam kon hun 
dat geloof niet ontnemen. En 
nu vragen wij ons eerst eens 
af: “Is dat met ons óók zó? 
Bezitten wij ook die 
onoverwinbare  
geloofskracht? ...staan ook 
wij pal?,...” Wij, die al snel 
klagen, wanneer het niet 
gaat zoals wij zelf hadden 
gedacht, wij die al uit ons 
humeur raken, wanneer de 
minste of geringste 
tegenslag ons treft of als

het regent, terwijl we de zon 
verwachten? We keren terug 
tot Hebr.11, in welk 
hoofdstuk de verzen 33b en 
34a luiden “muilen van 
leeuwen dichtgesnoerd, de 
kracht van het vuur gedoofd 
hebben.” Deze woorden doen 
ons onmiddellijk denken aan 
de geloofsheld Daniël. 
Over hem willen we het 
hebben en wel in het 
bijzonder, zoals hij ons 
voorgesteld wordt
in Daniël 6: Daniël in de 
leeuwenkuil. En wie is er 
onder ons, die dit 
Bijbelgedeelte niet kent? We 
weten het allen: Daniël, die 
in de leeuwenkuil geworpen 
werd op aandringen van de 
120 stadhouders van koning 
Darius, kwam zonder enig 
letsel daaruit te voorschijn 
door de genade van de Heer, 
“omdat hij in zijn God 
geloofd had".(6:24b) Daniël 
had God gegeven wat Gode 

is, en de koning wat des 

konings was. De keuze 
tussen de gunst van de 
koning, óf het bidden tot 
God, is voor hem niet 
moeilijk. Beiden tegelijk 
dienen kan hij niet, en Daniël 
toont ons zijn geloof daarin, 
dat hij bereid is, om dit met 
zijn lot te verbinden. Zijn 
geloof eist, dat hij zich 
verzet tegen al wat niet 
voor God is, en dat                     
brengt hij in praktijk, ook al 
zou hij de gunst van de 
koning verliezen.
En zonder tegenspraak is dit 
de ware geloofsuiting, 
waardoor we alleen 
welgevallig voor God kunnen 
zijn. Wat een heerlijk 
getuigenis om zoiets te 
lezen, en, wat een kostelijk 
voorbeeld omdat na te 
streven! Worden ook wij 
niet dikwijls, zij het in 
geheel andere zin, voor de 
keuze gesteld: God of ..?

Geloofshelden gevraagd die door Gods Geest willen leven. 



We mogen er toch van 
uitgaan dat wij de dag 
beginnen om onze God aan 
te roepen met onze gebeden? 
Dan zou het toch eigenlijk 
niet mogelijk moeten zijn, 
dat we die zelfde dag al 
weer God verloochenen door 
het toegeven aan de "vele 
verleidingen, die de wereld 
ons biedt”? We weten toch 
maar al te goed, en, we 
hebben het toch maar al te 
vaak bij ondervinding mee 
gemaakt, dat hij, de boze er 
op uit is om, ondanks schone 
beloften en leuzen.., ons 
ontrouw te doen laten zijn 
aan God en het geloof in 
Christus. 

Al laten we ons maar 
slechts heimelijk met haar in, 
dan maakt de vorst der 
wereld het ons zo 
gemakkelijk mogelijk, want 
immers fluistert hij: 

Voor de bouw van de 
tabernakel heeft de Heere 
God aan Mozes laten zien 
hoe het geheel moest gaan 
worden. Het volk werd 
rondom de tabernakel 
gelegerd maar er was maar 
één ingang, dus één deur. 
Die ingang bevatte 4 kleuren. 
Wit (reinheid en heiligheid), 
hemelsblauw (Gods troon; 
Eze. 1:26), scharlaken 
(bloedrood, de kleur van de 

"Waarom kunt gij bij Uw 
Godsvrucht geen ruim 
geweten hebben?" Maar 
ondertussen lacht de boze, 
die van niemand anders 
houdt dan van zichzelf. Hij 
laat ons gerust Psalmen 
zingen, want hij weet toch 
wel, hoe dezulken, die maar 
één handbreedte aan hem 
toegeven, het eens zijn met 
de 120 stadhouders van 
Darius, die hij in zijn macht 
heeft. 
Daniël typeert ons de 
Gemeente van Christus, die 
door Zijn Geest het spoor 
houdt, consequent het kwaad 
durft weerstaan. Zó trouw, 
rechtvaardig, eerlijk en 
standvastig als Daniël, 
behoort de gehele Gemeente 
van de Heer, ook jullie als 
jongeren, te zijn, in de aan 
haar opgedragen taak. Daniël 
was om zijn onkreukbare 
eerlijkheid en getrouwheid 
gehaat. 

mens) en roodpurper (de 
mengkleur van hemelsblauw 
en scharlaken).
We zien dus een 
schaduwbeeld van de Here 
Jezus, Die de enige Weg, de 
enige Deur is naar de Vader 
(het Heilige der Heilige). De 
Here Jezus was 100% mens, 
100% God en zonder zonde, 
dus scharlaken en 
hemelsblauw, tezamen 
roodpurper, en wit.

Wanneer hetzelfde lot de 
Gemeente van de Heer treft, 
is dat een reden tot 
blijdschap, maar die 
blijdschap zal nimmer haar 
deel zijn, als niet ieder lid 
daartoe zichzelf met al wat 
in zijn of haar vermogen is, 
inzet. 
Alleen daarom zal zij als 
gehele Gemeente, in de 
eerste plaats dagelijks haar 
bede richten tot haar Heer: 
"Heer, vermeerder in ons de 
kracht van het geloof, en 
dat wij door uw Geest het 
rechte spoor behouden, en 
elke verleiding van de boze 
kunnen weerstaan". Die 
verleidingen zullen zeker 
over ons komen. Dat we op 
die momenten dan gelijk 
mogen zijn aan een Daniël in 
de leeuwenkuil. En dat dan 
ook wij mogen ervaren gelijk 
koning Darius lovend sprak: 
Daniël, gij dienaar van de 
levende God, heeft uw God, 
die gij zo volhardend dient, 
u van de leeuwen kunnen 
bevrijden?

R. van Kommer

In het Nieuwe Testament 
lezen we dat apostelen, 
profeten, evangelisten en 
herders en leraars tezamen 
nodig zijn tot volmaking der 
heiligen, tot het werk der 
bediening, tot opbouwing des 
lichaams van Christus
(Efe. 4:11-16).

M. Keijsper

De kleuren van het logo van de Jongerenbazuin



1) Naam: 
Elianne Maria Rijnders

2) Geboren: 
Wageningen

3) Woonplaats:
Wageningen 

4) Verliefd, verloofd, getrouwd: 
Ik ben volledig single.

5) Kinderen: 
Ook geen kinderen. Is volgens mij een 
partner wel handig bij.

6) Dieren: 
En ook geen dieren. Nou ja, een broertje 
wat af en toe wel gezellig langs komt. Telt 
dat ook?

7) Hobby’s:
Mijn hobby’s zijn tekenen, schilderen, haken,

eigenlijk alles wat creatief is vind ik leuk 
om te doen. Maar ik houd ook van lezen en 
ik kan ook erg genieten als ik met vrienden 
wat ga drinken en de meest uiteenlopende 
gesprekken kan voeren.

8) Opleiding: 
Op dit moment volg ik geen opleiding, omdat 
ik een jaar geleden heb moeten stoppen met 
de opleiding maatschappelijke zorg waardoor 
ik besloten heb om een tussenjaar te nemen. 
Maar ik heb wel weer zin om komende 
september te gaan beginnen met een nieuwe 
opleiding. Dit zal waarschijnlijk een 
creatieve opleiding worden.

9) Wat vind je leuk aan deze opleiding: 
Ik hoop dat deze opleiding aansluit bij mijn 
hobby’s. Ik hoop om van mijn hobby’s mijn 
werk te maken, iets waar ik echt met passie 
mee bezig kan zijn. Of er nou wel of geen 
werkgelegenheid is, want dat is 
tegenwoordig toch nergens meer zeker.

10) Huidige beroep/stage/baan: 
Op dit moment werk ik bij de Jumbo in 
Wageningen. Ik ben daar werkzaam bij de 

brood en vleeswaren afdeling en ik zit ook 
nog achter de kassa.

11) Wat vind je leuk aan dit werk: 
Ik heb veel afwisseling in werkzaamheden, 
omdat ik natuurlijk inzetbaar ben op 
verschillende afdelingen. En natuurlijk is het 
werk zelf niet altijd leuk, maar met mijn 
collega’s maken we het samen leuk en 
houden we het gezellig op de werkvloer.

12) Favoriete sport: 
Ik heb niet echt een favoriete sport. Ik ben 
eigenlijk ook niet echt bepaald sportief, al 
heb ik wel 10 jaar lang aan turnen gedaan. 

13) Favoriet vakantieadres/land: 
Ook hierbij heb ik geen favoriet. Elk 
vakantieadres had zo zijn leuke dingen en is 
naar mijn idee niet met elkaar te 
vergelijken.

14) Verder actief: 
Verder ben ik niet heel actief. Ik zou in 
ieder geval niet echt iets op dit moment 
kunnen bedenken. 

15) Wat zou je nog eens willen doen: 
Ik zou graag nog verschillende reizen willen 
maken en een eigen atelier/werkplek openen 
voor alle verschillende doelgroepen om daar 
samen aan verschillende projecten te kunnen 
werken. 

16) Wat betekent het geloof voor je (en 
waarom): 
Het geloof is voor mij erg belangrijk. Ik haal 
daar veel steun, hoop en kracht uit. Ik weet 
dat als ik ergens mee zit of een probleem 
heb waar ik gevoelsmatig bij niemand bij

 terecht kan, ik altijd bij de Heer terecht 
kan. Ik weet dat hij mij kan helpen de juiste 
keuzes te maken. Al is dat soms lastig, 
omdat het natuurlijk niet altijd de richting 
is die ik verwacht te moeten op gaan. Ik 
vind het geloof ook iets heel fijns. Zo heb 
ik laatst van een oude bekende een 
‘compliment’ gekregen. Hij vertelde mij dat 

Vraag en antwoord



hij best wel eens jaloers is op mensen die 
geloven. Hij kon zien dat mensen die geloven 
(en of dat nou moslims, joden, christenen of 
welk gelovigen dan ook zijn) een bepaald 
houvast hebben in het leven, een doel. En 
hoewel ik het zelf nog niet eens op die 
manier had bekeken kon ik hem daar, in ieder 
geval persoonlijk gezien, wel gelijk in geven.
  

17) Favoriete Bijbelboek (en waarom): 
Ik heb niet specifiek een favoriet Bijbelboek, 
maar wel een Bijbelvers. En dat is Psalmen 
25:4 “Heere, maak mij Uw wegen bekend, 
leer mij Uw paden”.
Dit vind ik zo’n mooi 
vers, omdat dit mij heel
erg geholpen heeft in de
beslissing of ik wel of 
geen belijdenis zou gaan
doen. Door dit elke keer
opnieuw te vragen in 
mijn gebed wist ik 
gevoelsmatig dat het de
juiste beslissing zou 
zijn om wel belijdenis 
te doen. En ik sta er 
natuurlijk nog steeds 
volledig achter! 

18) Favoriete Bijbel-
verhaal (en waarom): 
Mijn favoriete Bijbel-
verhaal is denk ik: Het
dochtertje van Jaïrus. 
Dit verhaal werd altijd
na het avondeten 
voorgelezen bij opa en
oma Hobé als ik daar
kwam logeren. Het is 
natuurlijk een prachtig 
verhaal, maar misschien
omdat ik het zo vaak
gehoord heb dat ik het
juist zo mooi vind.

19) Favoriete Gezang c.q. Psalm (en 
waarom): 
Mijn favoriete Gezang is gezang 7. Het 
staat in het liedboek dan wel als een 
adventslied, maar ik ben van mening dat dit 
niet alleen gezongen kan worden in de 
adventstijd. Het is inderdaad een lied over 
het verwachten en uitzien naar de komst 
van de Heer, het verlangen naar troost en 
het willen voelen van de liefde van de Heer. 
En de overtuiging dat als je met de Heer 
wandelt je alles aankan, hoe zwaar of 
moeilijk je situatie ook zal worden. Maar 
dat is toch niet alleen van toepassing 
tijdens advent? Volgens mij verwachten wij 
nu toch ook de Heer? Voor mij zitten alle 
mooie en belangrijke punten van het geloof 
samen in dit lied. En wat ik ook zo mooi 
vind is dat dit lied door iedereen uit volle 
borst word mee gezongen! Kort gezegd: het 

is gewoon een prachtig lied wat het hele 
jaar door eigenlijk gezongen kan worden. 

20) Favoriete Bijbelvertaling (en waarom) 
Ik gebruik zelf eigenlijk de Statenvertaling, 
maar ik vind het vaak prettig om een andere 
vertaling er bij te kunnen pakken als ik een 
stuk niet goed snap. Zo kan ik zelf blijven 
onderzoeken en ontdekken. 

21) Meest aansprekende Bijbelfiguur 
(uitgezonderd de Here Jezus) 
Ik denk dat ik het meest aansprekende 
Bijbelfiguur Maria vind, de moeder van 
Jezus. En nee niet alleen omdat zij de   
                      moeder van de Heer is.    
                        Maar wat ik zo mooi     
                        vind, zij was een hele                         
                        gewone jonge vrouw,           
                        ze was verloofd en had  
                        dus plannen om te 
                        gaan trouwen. Er word                           
                        niks benoemd over een
                        hoge functie/rang die
                        zij had. En toch werd                         
                        zij door God gekozen
                        om Gods zoon te  
                        baren. En zij heeft
                        eigenlijk zonder een 
                        weerwoord,  
                        tegenstribbelen of                        
                        twijfelen het
                        geaccepteerd. Zij
                        besefte heel goed dat
                        zij niet zomaar een    
                        zoon zou krijgen, maar                         
                        dat zij de moeder van
                        Gods zoon zou worden 
                        en hoe bijzonder dat
                        was. Zij legde haar
                        volledige vertrouwen 
                        op God en zij wist dat  
                        hij er voor zou zorgen
                        dat alles goed zou
                       komen. 

22) Welke gelijkenis spreekt je het meest 
aan: 
Mij spreekt de gelijkenis van de barmhartige 
Samaritaan het meeste aan. Een man die 
tijdens zijn reis word overvallen en voor 
dood word achtergelaten en een aantal 
mensen die hem zien liggen, maar met een 
grote boog om hem heen lopen. En dan de 
persoon waarvan het niet word verwacht, die 
helpt hem juist. Ik vind het zo iets moois en 
ook heel belangrijk dat je uit deze gelijkenis 
leert dat je niet iemand moet beoordelen op 
zijn uiterlijk, afkomst, status of wat dan 
ook. Zeker in deze tijd dat je zoveel hoort 
over discriminatie en pesten, omdat iemand 
misschien net iets anders is als die persoon 
zelf. Ik vind het juist leuk om mensen te 
ontmoeten die heel anders zijn dan dat ik 
ben. Zij kunnen juist een heel andere en 
vernieuwende kijk ergens op geven. En vaak 



als ik deze mensen beter leer kennen blijk ik 
toch wel iets met ze gemeen te hebben. 

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 opgegroeid in het Apostolisch geloof. 

24) Hoe ben je in de Hersteld Apostolische 
Zendingkerk terecht gekomen: 
Ik ben door mijn ouders in het geloof 
opgevoed. Waar ik ze toch eigenlijk heel 
dankbaar voor ben (mag ook wel eens 
gezegd worden, toch?).

25) Leef je in een gelovige omgeving: 
Ik leef voor een deel wel en voor een deel 
niet in een gelovige omgeving. Ik heb 
natuurlijk een groot deel van mijn familie en 
een aantal vrienden die ook in het geloof 
staan. Maar ik heb ook best wel wat 
vrienden die helemaal niks met het geloof of 
de kerk hebben. En natuurlijk ook bij mij op 
het werk zijn er maar weinig die geloven.

26) Wanneer je niet in een gelovige 
omgeving leeft, hoe beleef je dat: 
Af en toe is het wel lastig, omdat als ik in 
een niet gelovige omgeving ben de mensen 
een hele andere kijk hebben op dingen waar 
ik het totaal niet mee eens ben. En dan ben 
ik wel eens de gene die er een beetje buiten 
valt. 

27) Praat je makkelijk over het geloof: 
Ik maak er zeker geen geheim van dat ik 
geloof. Eigenlijk weet iedereen in mijn 
omgeving wel dat ik geloof. Als het nodig is 
kan ik er best makkelijk over praten.

28) Als je ja hebt geantwoord, hoe doe je 
dat dan: 
Als ik met iemand in gesprek ben komt vaak 
vanzelf het onderwerp geloof wel een 
keertje naar boven. Maar als ik met iemand 
in gesprek ben die niet gelovig is, ga ik het 
niet opdringen. Zij laten mij daarin wel in 
mijn waarde en ze weten dat als ze een 
vraag hebben of nieuwsgierig ergens naar 
zijn dat ze mij in principe alles mogen 
vragen. En het leuke is, dit gebeurt nog 
best wel vaak. En ik doe mijn best antwoord 
te geven, al lukt dat natuurlijk niet altijd

30) Wat vind je van de Jongerenbazuin: 
Ik vind de Jongerenbazuin erg goed! Ik vind 
het elke keer weer leuk om hem te lezen! Ik 
vind het leerzaam, maar niet op een hele 
zware manier.

31) Welk onderwerp zou je graag in de 
Jongerenbazuin behandeld willen hebben: 
Ik zou zo niet een onderwerp kunnen 
noemen. Er zijn aardig wat verschillende 
onderwerpen al voorbij gekomen. Maar wie 
weet dat ik zelf wel vaker een stukje ga 
proberen te schrijven. Ik vond dit toch best 
wel leuk om te doen!

32) Het estafettestokje gaat door naar: 
Sven Buijtenhuis uit de gemeente 
Amersfoort.

33) Omdat: 
Het ook leuk is om wat te horen van 
jongeren uit andere gemeentes. En het lijkt 
mij niet helemaal de bedoeling om het 
binnen de familie te houden. Toch? 



Puzzel




