
Mattheüs 16: 19 zegt de Here Jezus 
tot Zijn apostelen: ‘En Ik zal u geven 
de sleutelen van het Koninkrijk der 
hemelen; en zo wat gij zult binden 
op de aarde, zal in de hemelen 
gebonden zijn; en zo wat gij 
ontbinden zult op de aarde, zal in 
de hemelen ontbonden zijn.’

De sleutel heeft daarmee als 
geestelijke betekenis:  kennis en 
macht

Renke

Jonge vrienden en vriendinnen, in 
de vorige Jongerenbazuin heb ik 
jullie een nieuw schaduwbeeld 
beloofd.  Om jullie nog even in 
herinnering te brengen: een 
schaduwbeeld in de Bijbel is een 
natuurlijk voorbeeld met een 
belangrijke betekenis voor ons 
geloof.  
Deze keer wil ik met jullie de 
geestelijke betekenis van de 
sleutel bespreken. De Here Jezus 
gebruikt het natuurlijke voorbeeld 
van de sleutel om ons iets uit te 
leggen over de toegang tot Zijn 
Evangelie en tot het Koninkrijk der 
hemelen. 
Een sleutel geeft ons de 
mogelijkheid om een deur of een 
poort te openen. Een sleutel geeft 
ons de mogelijkheid om ergens 
binnen te gaan, bijvoorbeeld een 
huis of een tuin. Eigenlijk is 
hiermee ook direct de geestelijke 
betekenis van de sleutel aan ons 
uitgelegd. 

De sleutel der kennis

In Lukas 11: 52 beschuldigt de 
Here Jezus de Joodse 
Schriftgeleerden van een ernstige 
overtreding. We lezen in dat vers: 

‘Wee u, gij wetgeleerden, want gij 
hebt de sleutel der kennis 
weggenomen; gijzelven zijt niet 
ingegaan, en die ingingen, hebt gij 
verhinderd.’ De sleutel der kennis 
is de toegang tot de kennis van 
het Koninkrijk der hemelen. De 
joodse wetgeleerden of 
Bijbelonderwijzers hadden 
iedereen die op zoek was naar de 
kennis van het Koninkrijk der 
hemelen, de toegang geweigerd 
en ze waren zelf ook niet op zoek 
gegaan naar de kennis van het 
Koninkrijk der hemelen.

De sleutel van macht

Iemand die een sleutel in bezit 
heeft, heeft dus de macht om 
iemand toe te laten in een huis. 
Als hij  iemand de toegang 
weigert, dan houdt hij de sleutel 
bij zich en wordt de deur niet 
geopend. De sleutel heeft 
daarmee nog een tweede 
betekenis naast de toegang tot het 
Koninkrijk der hemelen. De sleutel 
heeft de geestelijke betekenis van 
macht om mensen toegang te 
geven tot dit hemels koninkrijk.  
De Here Jezus heeft deze macht 
gegeven aan Zijn apostelen. In
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Wat te doen in Juda

Toen je vroeger nog klein was en je 
keek een film in de Engelse taal, 
begreep je er niets van. Later 
leerde je lezen en kon je de 
ondertiteling van de film begrijpen. 
Op die manier wist je waar de film 
over ging. Weer later leerde je 
Engels… Als je hier goed in bent, 
kun je zelfs Engelse films begrijpen 
die geen ondertiteling hebben.

Wellicht een rare vergelijking, maar 
zo is het ook een beetje met de 
eredienst aan God. Vroeger, als klein 
kind, begreep je totaal niet wat er 
gebeurde in de kerk. Nu snap je het 
al wat meer, omdat je zondagsschool 
en misschien al catechisatie hebt 
gehad. Toch is het misschien wel 
goed om het nog eens door te 
nemen. Hoe meer je er vanaf weet, 
hoe meer je betrokken raakt bij de 
dienst. Je gaat de dienst dan meer 
beleven en vindt het daarom niet 
meer saai. Ik wil in deze 
Jongerenbazuin beginnen met de 
binnenkomst in de kerk en het 
votum (morgendienst).

Als we Zijn huis binnenkomen, doen 
we dit met ontzag voor de 
Allerhoogste. Besef dat je bij de 
Koning der koningen in huis bent. 
We houden een stil gebed. Hierin 
vragen we of de Heer ons in deze 
dienst rust en vrede wil geven. 
Misschien heb je zorgen of heb je 
het druk. Misschien zit je hoofd vol 
met wereldse dingen. Vraag Hem of 
Hij je rust wilt geven, zodat je je kan 
richten op Hem. Vraag ook of Hij ons 

in deze samenkomst wil zegenen en 
dat de dienstknechten kracht mogen 
ontvangen om de dienst te leiden. 
Vanuit zichzelf kunnen de 
dienstknechten het namelijk niet, 
het is een zeer zware opgave. 
Natuurlijk is er nog meer te vragen. 
Probeer daar eens over na te 
denken.

Als je gemeente een diaken heeft, 
dan geeft hij het eerste lied op. Als 
je gemeente dit ambt niet heeft, kan 
het anders gaan. Er wordt altijd 
begonnen met een psalm (psalm 95 
geeft dit aan). Tijdens het zingen 
komen de dienstknechten de kerk 
binnen en nemen, na een kort gebed 
in knielende houding, hun plaatsen 
op de verhoging in. De priester die 
de dienst leidt, staat achter de 

bedieningstafel. De overige 
dienstknechten hebben hun eigen 
plek: de apostel rechts (rechter 
arm), de profeet links (linker arm), 
de evangelist rechts (rechter been) 
en de herder links (linker been). 
Deze plaatsen symboliseren de 
plaats van de priesters in het 
lichaam van Christus (de kerk).
In sommige gemeenten branden op 
het altaar twee kaarsen. Deze 
symboliseren het 
apostolisch-profetisch getuigenis, 
oftewel het licht van het Woord en 
van de Geest. 

Votum
Het votum is de wijdingszegen. Het 
is niet zo dat de ruimte, de kerk 
wordt gewijd. Nee, het is een zegen 
over de gemeente. Over de mensen 
die voor Gods aangezicht staan. We 
worden gewijd tot de dienst aan 
God. De wijding betekent dat 
iedereen zich de hele dienst tot God 
richt en al zijn aandacht zal 
besteden aan hetgeen in de dienst 
gebeurt. Dit houdt dan ook in dat 
alles wat gebeurt, wat niets met de 
dienst aan God te maken heeft, een 
inbreuk en schending is van de 
wijdingszegen. Daarom is elk 
onnodig geloop, gepraat of gebaar 
een ontwijding van de dienst, die 
gericht is op wijding aan God. Door 
het votum is de Heer naar Zijn 
belofte (Matth.18:20) in het midden 
van de gemeente.



In de Bijbel staat een verhaal over 
een weduwe die een erg moeilijk 
leven had. Ze had hulp nodig en 
ging naar de profeet Elisa. Ze zei 
tegen hem: “uw knecht, mijn man, is 
gestorven en gij weet zelf dat uw 
knecht de Here vreesde. En nu is de 
schuldeiser gekomen om mijn beide 
kinderen voor zich weg te halen” (2 
Kon. 4:1). Bedenk dat Elisa het beeld 
van Christus is. Als wij het voorbeeld 
van de weduwe opvolgen, zal ook 
Christus zeggen “Wat kan ik voor u 
doen?”
Net als de weduwe hebben wij 
schulden. Wij schieten te kort in lof 
en dank, in eer en aanbidding. 
Wanneer wij in het licht van  de 
Heilige Geest door onszelf ontdekt  
worden, zien we steeds méér 
schulden. We moeten ze heel 
eenvoudig  bij de Heer brengen en 
daar laten!  ‘Indien wij onze zonden 
belijden (echt belijden), is Hij 
getrouw en rechtvaardig.  Hij zal onze 
zonden vergeven  en ons reinigen 
van alle  ongerechtigheid’ (1 Joh 1:9).

Kruikje olie
Elisa vroeg de weduwe hoeveel ze 
bezat. Ze antwoordde dat ze alleen 
een kruikje olie had. 

Bedenk dat olie het beeld is van de 
heiligmaking van de Heilige Geest. 
Ook wij hebben een kruikje olie. 
Wanneer heb jij de Heilige Geest 
inwonend gekregen? Bij de 
verzegeling! Wat een genade, maar 
doe je er ook iets mee?
Bij de vrouw stond het al die tijd in 
de keuken, niets te doen. Elisa zei: 
“Ga heen, vraag buitenshuis vaten  
aan al uw buren, ledige vaten; laat 
het er  niet weinige zijn.” Dat klinkt 

best wel vreemd en de vrouw snapte 
het niet. Maar ze gehoorzaamde wel!

Zij moest bij haar buurvrouw  
aankloppen en lege vaten aan haar 
vragen. Dacht je dat zo’n buurvrouw 
die zonder  enige navraag zou 
hebben gegeven? Natuurlijk  niet. In 
die tijd  was men immers net  zo 
nieuwsgierig als tegenwoordig. 
“Maar buurvrouw”, horen we haar 
zeggen, “waarvoor heb je die vaten 
allemaal nodig?”  Op dat moment 
moest de weduwe wel getuigen, of 
ze wilde of niet. De  eerste keer vond 
ze dat ‘getuigen’ erg  moeilijk, maar 
het ging haar steeds beter af! Haar 
beide zoons hadden flink  geholpen, 
en ten slotte stond het hele huis  vol 
lege vaten. Op dat moment deed 
de  weduwe haar deur op slot want 
dat had Elisa nadrukkelijk 
erbij  gezegd. Naar 
alle  waarschijnlijkheid had zij anders 
een aantal buren uitgenodigd om het 
wonder van  nabij mee te maken. 
Maar nee, dat mocht  niet. Die buren 
geloofden er toch niets van.

Ze begon met gieten. Zeer  
waarschijnlijk is die weduwe met 
bevende hand begonnen te gieten. 
Het ene vat na het andere werd 
gevuld, en toen beefde de hand van 
de  weduwe niet meer. Want geloof 
wordt – net als die olie – vermeerderd 
door het  gebruik! "Breng me nog een 
vat", zei de  vrouw op een gegeven 
ogenblik tegen één  van haar zoons. 
Maar hij zei tot haar: "er  is geen vat 
meer." Toen hield de olie op  te 
stromen (2 Kon 4:6).
We weten nu het beeld van Elisa en 

de olie. Maar wie stelt de weduwe nu 
voor? Dat zijn jij en ik, de gelovige. 
Maar ook de kerk. We hebben allen 
zonden, schulden. We moeten deze 
schulden zien en erkennen om die 
ootmoedig te belijden voor God. En 
wanneer wij dan dat vergeten kruikje 
olie  tevoorschijn halen  en het gaan 
hanteren, zal de  olie vloeien tot er 
geen  vat meer leeg is. We zullen  ons 
zelf eerst moeten leeg maken. Ons 
hart  niet toesluiten, maar open 
stellen, zodat  de Heilige Geest ons 
kan vullen en vervullen met Zijn 
kracht!  In het verhaal van de 
weduwe zien wij duidelijk dat de 
olie niet slechts gebruikt  werd om de 
schulden te betalen en haar  jongens 
voor slavernij te bewaren. Zij  mocht 
voortaan, samen met haar jongens, 
van de opbrengst van die olie leven!  
“Verkoop de olie”, zei Elisa na afloop 
van het geloofs avontuur tegen haar,  
“betaal  uw schulden en lééf met uw 
zonen van het overige.”

Het is zo enorm belangrijk dat wij 
olie hebben, dat de Heilige  Geest 
ons leven beheerst, alle dagen, bij  
elke omstandigheid. Zorg er voor dat 
jouw kruikje olie niet werkeloos in 
de keuken blijft. Doe er iets mee! 
‘Wordt vervuld met de Geest!’ luidt 
het  Bijbelse bevel. Die vervulling 
komt ons niet zomaar aanwaaien. 

Wij dienen er ons  naar uit te 
strekken,  om Hem te ontvangen!

Het wonder van de olie
Bewerking op een 
artikel uit de Vrede zij 
U, geschreven door R. 
Velde



Vraag en Antwoord
1) Naam:
Bart Scholtus

2) Geboren:
25 oktober 2000 te Veenendaal

3) Woonplaats:
Veenendaal (Utrecht)

4) Verliefd, verloofd, getrouwd:
Nee, helaas!

5) Kinderen:
Nog niet gelukkig!

6) Dieren:
Ik ben allergisch voor dieren, dus we hebben geen 
viervoeter thuis. Vroeger hadden we een kat, maar die 
moest om die reden helaas weg. We hebben nu wel 
een aquarium met een paar dozijn visjes.

7) Hobby’s:
Ik ben op dit moment natuurlijk druk bezig met school 
en werk, maar in de vrije uurtjes probeer ik graag mijn 
programmeervaardigheden bij te spijkeren.

8) Opleiding:
Ik zit nu in VWO 6, dus in mei moet het gaan gebeuren! 
Ik sta er qua cijfers prima voor, dus ik heb er 
vertrouwen in dat het goed komt. Daarna wil ik HBO 
Informatica gaan doen, waarschijnlijk in Den Bosch. 
Iets heel anders dus, en daar ben ik wel aan toe!

9) Wat vind je leuk aan deze opleiding?
Het VWO vind ik op het moment wat minder, want ik 
ben er zo zachtjes aan wel een beetje klaar mee. Ik heb 
veel zin om eindelijk een opleiding te volgen die 
daadwerkelijk mijn interesse trekt!

10) Huidige beroep/stage/baan:
Ik werk inmiddels alweer bijna drie jaar bij Albert 
Heijn hier in Veenendaal, de eerste tijd als gewone 
vakkenvuller, maar de laatste 1,5 à 2 jaar ben ik 
voornamelijk te vinden in het magazijn van de winkel 
voor het laden en lossen van de vrachtwagens.

11) Wat vind je leuk aan dit werk?
Het contact met klanten vind ik altijd wel leuk. Het 
geeft toch elke keer weer een gevoel van een soort 
overwinning wanneer je iemands vraag of probleem 
kunt oplossen. Ook het werk in het magazijn vind ik 
leuk om te doen. Ik ben dan samen met één of twee 
anderen verantwoordelijk voor het in goede banen 
leiden van het proces dat vóór het vullen van de 
vakken uitgaat, en daar komt nog best wat kijken.

12) Favoriete sport:
Ik ben helaas alles behalve sportief, en zelfs kijken 
naar sport vind ik vaak niets aan! De enige ‘sport’ die 
ik wel leuk vind is de Formule 1, net als Tessa in de 
vorige editie. Jammer dat de races op zondag zijn!

13) Favoriet vakantieadres/land:
We gaan als gezin meestal op vakantie naar Frankrijk, 
Spanje of Italië maar ik zou ook graag eens naar 
Engeland willen. Volgend jaar gaat dat misschien 
gebeuren!

14) Verder actief:
Op het moment voornamelijk school en werk, maar het 
afgelopen jaar ben ik ook elke week druk geweest met 
het halen van mijn rijbewijs, wat inmiddels gelukt is!

15) Wat zou je nog eens willen doen?
Ik wil al een paar jaar zelf een supersnelle computer 
bouwen (je stelt de PC dan zelf samen met zelf 
uitgekozen onderdelen en zet die in elkaar) en heb 
voor mezelf besloten dat ik dat aan het eind van dit 
jaar maar eens moet gaan doen. Ik wordt 18, en dat 
leek me wel een mooi excuus ;)

16) Favoriete kerkelijke activiteit (en waarom):
Ik kijk altijd weer uit naar de jaarlijkse rommelmarkt 
voor Congo. Ik help graag mee waar mogelijk en ben 
altijd graag weer van de partij. Gezellig!

17) Favoriete Bijbelboek (en waarom):
Moeilijk om te zeggen, maar ik vind Openbaringen 
altijd wel heel boeiend, omdat het een beeld geeft van 
hoe het in de toekomst zal zijn.



18) Favoriete Bijbelverhaal (en waarom):
Ik vind het verhaal van Sadrach, Mesach en Abednego 
die door koning Nebukadnezar in de oven worden 
geworpen omdat zij niet wilden buigen voor het beeld 
van Nebukadnezar altijd heel bijzonder, omdat ze er 
ongedeerd weer uitkomen en Nebukadnezar 
vervolgens inziet dat God groter is dan zijn beeld!

19) Favoriete Gezang c.q. Psalm (en waarom):
Er zijn meerdere Psalmen en Gezangen die ik mooi 
vind, qua melodie of qua tekst, maar vooral de liederen 
van Johannes de Heer vind ik vaak erg mooi. Ook de 
koorzang van het Judakoor vind ik indrukwekkend!

20) Favoriete Bijbelvertaling (en waarom):
Ik lees het liefst de Bijbel in Gewone Taal omdat die zo 
duidelijk is vertaald. Maar soms is de Statenvertaling 
beter omdat de vertalers van de Bijbel in Gewone Taal 
veel van de oorspronkelijke zinsbouw hebben 
gewijzigd. 

21) Meest aansprekende Bijbelfguur (uitgezonderd de 
Here Jezus):
Ik heb altijd veel bewondering voor Bijbelfiguren die 
onomstotelijk hun vertrouwen in de Heer vasthouden, 
zoals bijvoorbeeld Job. Hij raakte alles kwijt wat hij 
had, maar toch bleef hij geloven dat God voor hem zou 
zorgen!

22) Welke gelijkenis spreekt je het meest aan?
De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan, ik denk 
dat die de huidige samenleving goed weergeeft. 

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?
Ja, ik ben ‘geboren in de kerk’ zogezegd. De gemeente 
Wageningen om precies te zijn.

24) Leef je in een gelovige omgeving?
Ja. Ik heb het geluk op een christelijke school te zitten, 
dus het geloof is daar niet vreemd. Er wordt dagelijks 
geopend en gesloten met gebed en ‘s ochtends wordt 
er ook een klein stukje uit de Bijbel gelezen. 

25) Wanneer je niet in een gelovige omgeving leeft, 
hoe beleef je dat?
Je ziet vooral verschillen in de omgang met elkaar. Men 
kent op school bijvoorbeeld van de meeste mensen 
hun christelijke achtergrond en daar houden mensen 

dan rekening mee. Op mijn werk is het bijvoorbeeld 
vanzelfsprekend dat er op zondag gewerkt wordt, maar 
op school zal men daar niet gelijk vanuit gaan.

26) Praat je makkelijk over het geloof?
Niet altijd. Ik zal er zelf niet zo snel over beginnen, 
maar als mensen vragen stellen dan ga ik daar wel op 
in.

27) Als je ja hebt geantwoord, hoe doe je dat dan?
Mensen kennen vaak ons kerkgenootschap niet, dus er 
wordt nog wel eens vreemd opgekeken als ik de naam 
noem. Maar ik moet dan dus meestal uitleggen hoe en 
waarom ik naar die kerk ga, en dat is nog wel eens een 
uitdaging.

28) Wat vind je van de Jongerenbazuin?
Altijd leuk om op je gemak eens te lezen, de 
onderwerpen zijn vaak redelijk actueel dus de meeste 
stukjes zijn wel interessant!

29) Welk onderwerp zou je graag in de Jongerenbazuin 
behandeld willen hebben?
Ik zou wel eens iets willen lezen over hoe het nu is met 
de mensen in Georgië!

30) Het estafettestokje gaat door naar:
Johnny van Dusschoten uit de gemeente Amersfoort.

31) Omdat:
Als ‘ie een antwoord niet weet kan hij het aan z’n broer 
vragen! ;)



Maar wie zijn dan de 
gelovigen? Waar komen zij 
vandaan en hoe komen ze op 
de bruiloft? Ze strijden 
immers later samen met de 
Heer, de bruid en de 
geroepenen tegen de satan 
(Opb. 17:14).

In deel 1 lazen we dat de 
verzegelden de Heilige Geest 
in zich ontvingen. Die Heilige 
Geest is een onderpand, een 
witte keursteen, waarmee ze, 
omdat ze wijs waren, toegang 
kregen tot hun erfenis: de 
bruiloft als bruid van de Heer 
(2 Kor. 1:22, 5:5; Efe. 1:14; 
Opb. 2:17, 19:7-8)
De dwazen kregen te horen: 
“Ik ken u niet”.
Nadat de deur van deze ark 
gesloten is zien we twee 
grote zaken:
- De satan krijgt vrij 
spel. De grote verdrukking 
vangt aan (Dan. 12:1-2; Mat. 
24:15-28; Opb. 3:10 e.a.).
- Er zijn vele mensen die 
zich realiseren wat er 
gebeurd is. De bruid is 
opgenomen, weggerukt van 
de aarde! Dat vreemde 
apostolisch-profetisch 
getuigenis was toch waar! Zij 
hebben een uitnodiging 
gekregen die wij niet wilden 
lezen of geloven.
Zie bij deze uitnodiging:
Ps. 45:14-17; Hoo. 2:16, 8:14; 
Joh. 14:1-3; Han. 2:38; 2 Kor. 
11:2; Efe. 1:13-14, 5:25-32; 
Heb. 12:1-2; Opb. 14:1-4

Zij realiseren zich dat het de 
bruid was die de grote 
verdrukking tegenhield (Opb. 
12:5; 2 Thess. 2:6-12), dat nu 
het gedurig offer is 
weggenomen (Dan. 8:11-12). 
Zij realiseren zich wat hun 
getuigenis in de laatste dagen 
was: zij waren de

 ‘Elia die wel eerst zal komen’ 
(Mal. 4:5-6; Mar. 9:11-12). Zij 
realiseren zich dat zij niet 
meer de bruid kunnen 
worden. Zo realiseren zij zich 
vele zaken.
Maar wat is er nog voor hun 
te behalen? Zegt de Heer ook 
tot hen: “Ik ken u niet”? De 
deur zit dicht! Is nu alles 
verloren?
Nee natuurlijk. Een bruiloft 
duurt 7 dagen (Gen. 29:27; 
Rich. 14:12) en al die dagen 
komen er gasten. Voor de 
gelovigen in deze laatste tijd 
voor het nieuwe Jeruzalem 

komt, heeft de Heer een 
belofte gegeven in Opb. 
14:12-13:
Indien zij sterven in het 
geloof gaan zij direct als gast 
naar de bruiloftsmaaltijd. Zij 
vormen de gelovigen, een 
schare die niemand tellen kan 
(Opb. 7:9-17).

De grote verdrukking is dus 
ook een periode van opname 
van gasten, die direct begint. 
Er zullen heel veel mensen 
zijn die in die grote 
verdrukking de keuze voor 
het geloof maken, net als 
2000 jaar geleden.
Deze belofte vergt, net als bij 
de eerste en de laatste 
bruidskinderen, een 
onderpand dat moet worden 
bewaard. Wat is dat 
onderpand?
De bruid werd door de Heer 
toebereid tot het 
bruidsschap: Efe. 4:11-16

"Ik ken u niet" deel 2
Michèl Keijsper



.

De gelovigen in deze grote 
verdrukking worden precies zo 
toebereid tot deze opname, weer 
door apostelen, profeten, 
evangelisten en herders en leraars 
(4 ambten), die ook weer geroepen 
worden door de Heilige Geest 
(Heb. 5:4). De verzegeling in deze 
laatste tijd is wederom een 
onderpand; nu tot de directe 
opname als gast (gelovige) bij de 
bruiloft van het Lam.
In deze bange tijd (Opb. 12:17) 
krijgen zij, net als Elisa na de 
opname van Elia, een dubbel deel 
(2 Kon. 2:9). Deze tijd is zo zwaar 
dat die, op het gebed van de bruid, 
verkort wordt (Mat. 24:22).

In de ondersteuning die de 
gelovigen krijgen zit een 
verborgenheid, zie “Het Hooglied”, 
door F.W. Schwartz. In het kort: Na 
Zijn Opstanding uit de dood in een 
verheerlijkt lichaam had onze Heer 
en Heiland geen haast om naar de 
heerlijkheid bij Zijn Vader te gaan. 
Hij wilde eerst nog werken om Zijn 
discipelen verder toe en voor te 
bereiden op hun taak.

We lezen in 2 Kor. 3:18 dat ook de 
bruid van heerlijkheid tot 
heerlijkheid gaat. Het werk van de 
verheerlijkte bruid omvat niet 
alleen het versterken van Elisa. De 
bruid zal daarmee ook de Joden, 
die op de komst van de Zoon van 
David wachten, troosten en 
bekendmaken dat Hij hun 

binnenkort komt redden 
(Zach.12:10-11). 

De Joden zijn als volk namelijk niet 
tot het geloof in Jezus Christus 
gekomen en hebben daardoor als 
volk het beloofde bruidsschap aan 
zich voorbij laten gaan (Mat. 
21:38-45) maar Joden zijn wel als 
persoon christen geworden (Hand. 
14:1). Door déze verkondiging 
(evangelisatie) worden zij 
voorbereid voor de belofte aan 
Abraham gedaan in Gen. 22:18. Zij 
zullen in het duizendjarig Rijk van 
Vrede evangeliseren buiten de 
grenzen daarvan, en dat Rijk zal 
verder uitbreiden (Opb. 21:6, 24; 
22:2; Jes. 42:4; Rom. 11:25-29; 2 
Kor. 3:14-16; Rom. 9:4; Ps. 105:8-9; 
Eze. 47:1-6; Jes. 2:3; Mic. 4:2) 

Het is daarom dat de bruid, in een 
verheerlijkt lichaam, de opgestane 
ontslapenen niet zal voorkomen (1 
Thes. 4:15). Deze opgestane 
ontslapenen vormen de wolk der 
getuigen (geroepenen) waarop de 
Heer Zijn bruid na dit haar werk 
komt halen om tezamen te worden 
opgenomen in de heerlijkheid 
(Heb. 12:1; 1 Thes. 4:17). De 
vijanden van de bruid zullen 
Christus dan nog niet zien (Opb. 
11:12).

Maar voor ons geldt: vermijd dat je 
tot de dwaze maagden gaat 
behoren.



Puzzel                                                                                                                        
                                                                                                                          Vul het antwoord in. Vorm daarna           
                                                                                                                          met de gele letters het antwoord op          
                                                                                                                          de vraag: Wat is de naam van de   
                                                                                                                          bruid van Jezus Christus? (Hoo.)?

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 een ij voorkomt zijn 
dat twee letters.

VRAAG                                                   TIP  
      
                                                
1 Kust de bruid                                   Hoo 1
2 Zonder getal                                    Hoo 6
3 Zwart als een                                   Hoo 5
4 In de kloven der steenrotsen      Hoo 2
5 Staat op een hoop tarwe              Hoo 7
6 Blinkende uit de                             Hoo 2
7 Te vinden in de hof                        Hoo 4
8 Geven reuk                                       Hoo 7

Antwoord vorige keer:   Kandelaar
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Johannes 14 : 6 
Jezus zeide tot hem: Ik ben de 
Weg, en de Waarheid, en het 
Leven. Niemand komt tot den 
Vader, dan door Mij.


