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Hij is aan ons verschenen
verrezen uit de dood.
Toont ons in al Zijn glorie
dat Hij verlossing bood.

Jubel laat Hij oprijzen
uit ‘t hart door Hem verblijd.
Wij knielen en wij prijzen
Hem tot in eeuwigheid.

De heilsdag aangebroken
laat ‘t altijd Pasen zijn.
Hij heeft met macht gebroken
de dood en zijn venijn.

Hij heeft de dood verwonnen
zijn macht teniet gedaan
Daar was ‘t Hem om begonnen
om ons hemels bestaan.

Hij leeft weer in ons midden
met open handen staand.
Om Hem weer te aanbidden
weer met Hem opweg gaand.

Wie ‘t gelooft zal bereiken
het heil door Hem beloofd.
Hij laat ‘t ons eens aanreiken
wat geen mens wordt ontroofd.

  Justus A. van Tricht
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Het Lam Gods: 
liefgehad tot het einde

Over Christus lezen wij van een verborgenheid die eeuwenlang 
én voor alle geslachten verborgen is geweest. ‘Namelijk de 
verborgenheid, die verborgen is geweest van alle eeuwen en 
van alle geslachten, maar nu geopenbaard is aan Zijn heiligen; 
Aan wie God heeft willen bekend maken, welke de rijkdom der 
heerlijkheid van deze verborgenheid is onder de heidenen, 
welke is Christus onder u, de Hoop der heerlijkheid’ (Kol.1:26-
27, zie ook Rm.16:25). 

In het Nieuwe Testament lezen wij 
(1Pt.1:19-20): ‘...maar met het kost-
bare bloed van Christus, als van een 
onberis pelijk en vlekkeloos lam. Hij 
was van tevoren gekend, voor de 
grondlegging der wereld, doch is bij 
het einde der tijden geopenbaard 
ter wille van ons’.
In Opb.13:8b-9 staat hierover: ‘het 
boek des levens, van het Lam, Dat 
geslacht is, van de grondlegging 
der wereld. Indien iemand een oor 
heeft, hij hore’. Bij God was zowel 
de val als de verlossing van de mens 
bekend. Voor de grondlegging der 
wereld bestond het Lam in Gods 
ogen alrede als geslacht. Dus in de 
redding van de mens was al voor-
zien vóór de val van de mens in het 
Paradijs. Het herstel van de vrede 
en harmonie, die verloren gegaan 
was tussen mens en God, zou een-
maal plaatsvinden en aangebracht 
worden door het Gods Lam Jezus 
Christus, geslacht aan het kruis. 
Vanaf de wegzending uit het Para-
dijs is de mens vierduizend jaren in 
de gelegenheid gesteld het Paas-
lam nauwkeurig waar te nemen in 
de Goddelijke voorzeggingen. De 

Schrift getuigt ervan en stap voor 
stap, telkens vernieuwd en nader 
verklaard, wordt de mens in deze 
verborgenheid binnengeleid. 

Voorafschaduwing van het Lam
Tweeduizend jaar voor Christus 
vinden wij de vraag naar het Lam 
opgetekend uit de mond van Isaak. 
Tot zijn vader, Abraham, sprak de 
Heer (Gn.22:2): ‘En Hij zeide: 
Neem toch uw zoon, uw enige, 
die gij liefhebt, Isaak, en ga naar 
het land Moria, en offer hem daar 
tot een brandoffer op een der ber-
gen, die Ik u noemen zal’. ‘Neem 
uw zoon, uw enige, die gij liefhebt’, 
het ontroerende opklimmen maakt 
het zwaar. De vader legt het hout 
van het brandoffer op zijn zoon en 
wij lezen: ‘Zo gingen die beiden 
tezamen’(Gn.22:6b). Abraham en 
Isaak, vader en zoon. De vraag 
naar het lam van Isaak: ‘En hij 
zeide: Hier is het vuur en het hout, 
maar waar is het lam ten brand-
offer? En Abraham zeide: God zal 
Zichzelf voorzien van een lam ten 
brandoffer, mijn zoon. Zo gingen 
die beiden tezamen’ (Gn.22:7b-8). 



In Exodus 12 lezen wij dat de 10e 
dag van de maand een éénja-
rig lammetje uit de kudde in huis 
genomen moest worden en op de 
14e dag geslacht. Het moest voor 
dit doel uitgezocht, gekeurd en 
afgezonderd worden. Vier dagen 
moest het Paaslam nauwkeurig 
waargenomen worden en onder-
zocht op gebreken. Dit moest met 
de meeste zorg gebeuren, want 
het dier moest gezond zijn en 
mocht geen gebrek hebben. Een 
vroegtijdige afzondering van vier 
dagen die wijzen op die vierdui-
zend jaar (2Pt.3:8): ‘Doch dit ene 
mag u niet ontgaan, geliefden, dat 
een dag bij de Here is als duizend 
jaar en duizend jaar als een dag’. 
Na vier dagen werd het lammetje 
geslacht en werd het bloed aan de 
deurposten gestreken waardoor de 
verderver aan de huizen van Israël 
voorbij ging: leven i.p.v. dood. 

‘Dit is, wat gij op het altaar zult 
bereiden: twee éénjarige lam-
meren, geregeld elke dag. Het 
éne lam zult gij in de morgen 
bereiden en het andere lam zult 
gij in de avondschemering berei-
den’(Ex.29:38-39) en in vs. 42: 
‘...een dagelijks brandoffer voor 
uw geslachten bij de ingang van 
de tent der samenkomst voor het 
aangezicht des Heren, waar Ik met 
u zal samenkomen, om daar tot u 
te spreken’. Elke morgen moest de 
offerdienst beginnen en als eerste 
offer een lam als brandoffer wor-
den geofferd. Elke avond werd de 
offerdienst beëindigd en opnieuw 
een lam geofferd. Meer dan dui-
zend jaar lang, dagelijks, zichtbaar 

de voorafschaduwing van wat op 
Golgotha zou gebeuren. De profeti-
sche voorzegging van het slachten 
van het Lam door de profeet Jesaja 
vindt ca. zevenhonderd jaar voor 
Christus plaats (Js.53:7b): ‘...als 
een lam dat ter slachting geleid 
wordt, en als een schaap dat stom 
is voor zijn scheerders, zo deed hij 
zijn mond niet open’. 

Vervulling in het 
Nieuwe Testament
Klonk nog door alle voorzeggin-
gen in het Oude Testament de 
vraag van Isaak: Waar (wie) is het 
Lam? Het antwoord, het volle licht 
op Wie het Lam zou zijn horen 
wij Johannes de Doper spreken: 
‘De volgende dag zag hij Jezus 
tot zich komen en zeide: ‘Zie, 
het Lam Gods, dat de zonde der 
wereld wegneemt’ (Jh.1:29). Een 
lam stribbelt niet tegen bij diegene 
die het ter slachting leidt, maar 
volgt gedwee, gewillig, trouw en 
weerloos. Jezus onderging, droeg, 
verdroeg Zijn lijden als een Lam. 
Hij klaagde en schold niet, sloeg 
en spuwde niet, kwam niet in 
opstand, er klonk geen protest of 
roep om wraak. Hij weerlegde de 
beschuldigingen niet en zweeg. 
‘...Die geen zonde gedaan heeft 
en in Wiens mond geen bedrog 
is gevonden; Die, als Hij geschol-
den werd, niet terugschold en als 
Hij leed, niet dreigde, maar het 
overgaf aan Hem, Die rechtvaar-
dig oordeelt’ (1Pt.2:22,23). Toen 
Zijn handen en voeten doorboord 
werden, gaf Hij het over aan de 
Vader en bad: ‘Vader, vergeef het 
hun, want zij weten niet wat zij 

54    

doen’ (Lc.23:34). De mens nam 
het leven van Christus niet; de 
Heer legt het Zelf af om het ons 
te schenken (Jh.10:18): ‘Niemand 
ontneemt het Mij, maar Ik leg het 
uit Mijzelf af. Ik heb macht het af 
te leggen en macht het weder te 
nemen; dit gebod heb Ik van mijn 
Vader ontvangen’.

Zijn leven voor ons... 
...uitgegoten in de dood en liefge-
had tot het einde! Het slachten van 
een lam bestond uit het doorsnij-
den van de halsslagader waarna 
het geheel moest leegbloeden. 
In Zijn lijden en sterven aan het 
kruis is het leven langzaam uit 
Christus weggevloeid in de dood, 
gelijk als het offerdier. Jezus werd 
gegeseld (Mt.27:26; Mc.15:15), 
Zijn rug opengescheurd; een 
doornenkroon werd op Zijn Hoofd 
gedrukt. Jezus werd aan het kruis 
genageld, Zijn handen en voeten 
doorboord (Ps.22:17). Ieder ogen-
blik vloeide er meer bloed uit Zijn 
wonden. Zijn leven wordt uitgego-
ten in de dood. ‘Daarom zal Ik hem 
een deel geven onder velen en 
met machtigen zal hij de buit ver-
delen, omdat hij Zijn leven heeft 
uitgegoten [uitstorten, leeggieten, 
ledigen] in de dood, en onder de 
overtreders werd geteld, terwijl 
hij toch veler zonden gedragen 
en voor de overtreders gebeden 
heeft’ (Js.53:12). Een langzame 
en extreem pijnlijke dood. De men-
selijke kracht vloeide weg. Het 
voortdurend bloeden, het lang-
zaam wegvloeien van het leven 
van Jezus Christus aan het kruis 
beeldt de volkomenheid uit van de 

Goddelijke liefde: de Heer mocht 
niets voor Zichzelf behouden. ‘En 
voor het Paasfeest toen Jezus 
wist dat zijn ure gekomen was om 
uit deze wereld over te gaan tot de 
Vader, heeft Hij de zijnen, die Hij 
in de wereld liefhad, liefgehad tot 
het einde’ (Jh.13:1). Wat een vol-
komen liefde. 

Het laten leegbloeden van het 
offerdier is het openbaar maken 
van de gehele zondennood die in 
de mens werkt. De bloedstorting 
beeldt de totale overgave van het 
gehele zondige leven uit. 
Het leeg bloeden wijst ons erop 
hoe wij de zondenbelijdenis die-
nen te verrichten: wij belijden al 
onze zonden, wij belijden ons 
totale zondige leven, zonder iets 
achter te houden, zonder enige 
terughouding. In die gesteldheid 
zullen wij iedere keer opnieuw 
weer onze knieën moeten buigen. 
Onze zondenbelijdenis, de ontvan-
gen vrijspraak en het aangaan aan 
het Heilig Avondmaal brengt ons 
weer in gemeenschap, vrede, met/
in God. De Paasboodschap waar-
mee wij op weg zijn is dat wij met 
Pasen vieren en gedenken dat de 
mens door het lijden, sterven en 
de opstanding van Christus is vrij-
gemaakt, verlost van de straf op 
de zonde, de dood en eeuwig zal 
kunnen leven. Het Lam heeft over-
wonnen. Laten wij het Lam volgen 
totdat Hij komt als Bruidegom om 
ons te halen voor Zijn bruiloft. 

Maran-atha.

J.L.M. Straetemans
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Eens zal het nooit meer donker zijn, 
er zal geen nacht meer wezen, dan 
is er altijd zonneschijn en niemand 
zal meer vrezen. Er is geen leed, er 
vloeit geen traan want daarvoor is 
geen reden, ja zelfs de dood heeft 
afgedaan, dat alles is verleden. 

Eens zal het altijd vrede zijn; de 
satan is verslagen, hij heerst niet 
meer in Gods domein, dan valt er 
niets te klagen. Er is geen crimina-
liteit, geen nood en geen ellende 
omdat God alle narigheid voor 
eeuwig af zal wenden.

Eens zal, wie weet hoe spoedig al, 
Gods rijk op aard regeren. Niets 
zal ons met dit tranendal dan ooit 
nog confronteren. Want dan is alles 
schoon en rein. Wij mogen als 
Gods zonen, o wat een vreugde zal 
dat zijn, voor altijd bij Hem wonen. 

(Gedicht van Nel Benschop)

Paasfeest   
Binnenkort is het weer Pasen en 
dat is toch een feit dat gevierd moet 
worden, immers een feestelijke 
gebeurtenis, en dát is het, moet 
gevierd worden. Met dit vieren 
bedoelen wij niet het gewone ple-
zier maken, een soort feestelijke 
stemming, die dikwijls samengaat 
met een nogal luidruchtige vrolijk-
heid. Paasfeest vieren heeft niets 
uit te staan met luidruchtigheid; 
integendeel, Pasen vieren is veel 

meer een aandachtig bezig zijn 
met de machtige gebeurtenis-
sen waarvan Jezus Christus het 
middelpunt is. Juist dit bijzondere 
aspect van Pasen dwingt ons alle 
vormen van goedkope luidruchtig-
heid buiten het vieren van Pasen 
te houden. Pasen is niet alleen het 
feest van de opstanding, veel meer 
is het een feest van de overwin-
ning op de machten van dood en 
eeuwig oordeel. Er wordt met de 
opstanding van Jezus Christus uit 
de dood een gigantische worste-
ling beslecht. In Zijn verrijzen uit 
de dood doet Jezus Christus hem 
teniet die het geweld van de dood 
had (de duivel). Door Zijn opstan-
ding heeft Jezus Christus alle 
macht van dood hun kracht ontno-
men en door Zijn verschijningen 
aan de Zijnen overduidelijk aan-
getoond dat Hij over deze macht 
heeft getriomfeerd en deze heeft 
overwonnen (Hbr.2:14, 2Tm1:10). 
Het Paasfeest kan men eigen-
lijk alleen maar vieren in de vorm 
van beleven en genieten onder 
grote dankzegging aan de Aller-
hoogste Die de Zoon Zijner liefde 
zond tot de mensen op deze aarde 
om teniet te doen diegene die het 
geweld des doods had, te weten 
de macht der duisternis. Toch is 
deze geweldige waarheid nog 
slechts een onderdeel van het 
machtige Paasfeest. Evenwel is dit 
aspect van zulk een groot belang 
dat het zeer nuttig is, dit met meer 

dan gewone belangstelling aan 
een nadere beschouwing te onder-
werpen. Om reden dat ook wij 
mogen komen, tot een waarachtig 
vieren van Pasen, de opstanding 
van Jezus Christus. Op grond van 
de betrouwbare gegevens uit de 
Heilige Schrift is deze opstanding 
een bewezen feit. Niemand twij-
felt hier meer aan. Immers zoals 
hierboven reeds aangegeven is de 
opgestane Heer Zelf aan de Zijnen 
verschenen (Hd.1:3 en 1Kor.15:6). 
Ook wij hebben geen enkele reden 
om maar enigermate te twijfelen 
aan de opstanding van onze Heer 
Jezus Christus. Maar welk nut 
heeft de opstanding van Christus? 
De vraag stellen is vlug gedaan, 
maar deze te beantwoorden is 
niet eenvoudig. Zeker niet als wij 
in ons antwoord op deze vraag 
zover zouden mogen komen dat 
het machtige Paasgebeuren voor 
ons een werkelijke oorzaak van 
zeer grote vreugde zal worden. De 
opstanding van Jezus Christus is 
de spil, of as, waarom het evan-
gelie en de rad van het heil zich 
wentelt, voor nu en eeuwig. Uit die 
opstanding is uw geloof (Ef1:19-
20); uit die opstanding is uw 
rechtvaardigmaking (Rm.4 :25); 
uit die opstanding is uw leven, ja 

tot een komen tot een plaats in 
de hemelse gewesten (Ef. 2:1-6), 
d.w.z. de eerste of kerkhemel. Uit 
de opstanding van Jezus Chris-
tus is uw eeuwige behoudenis 
(1Pt.3:21); uit die opstanding is de 
heerlijkheid die u wacht. Zonder 
die opstanding van Christus is alle 
profetie en alle eerbetoon van heil 
en alle Evangelie ijdel. Juist door 
die opstanding van Christus wordt 
op alle stukken van Goddelijke 
heilsboodschap het zegel Gods 
gedrukt, voor nu en voor altijd. Pas 
als wij dit zeer beknopte antwoord 
volledig in ons menszijn laten  in- 
en doorwerken, komt de grote en 
dankbare vreugde in ons innerlijk 
bestaan tot ontwikkeling en ont-
plooiing. Dan pas kan vanuit deze 
dank aan de Allerhoogste werke-
lijk het allerheerlijkst Paasfeest 
gevierd worden en niet alleen met 
de mond maar ook met het hart 
worden gezongen: ‘Wees gegroet 
gij eersteling der dagen, morgen 
der verrijzenis, bij wiens licht de 
macht der hel verslagen en de 
dood vernietigd is’. 
Wacht op den Heere, wees sterk 
en hij zal uw hart versterken, ja 
wacht op den Heere. Maran-atha, 
Jezus komt. Amen.

       G. Bahre
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Het moet de Joden opvallen dat 
van de eeuw af waarin Jezus 
Christus Zich als de Messias open-
baarde en in Zijn kruisdood een 
werk volbracht, miljarden mensen 
in de loop der eeuwen hun levens-
behoud zochten in de gekruisigde 
Heiland. En niet alleen dit, doch 
tevens moeten zij hebben opge-
merkt dat in diezelfde eeuw waarin 
het christendom zich ging uitbrei-
den, de Joodse godsdienst ging 
kwijnen. Dit verval werd hoofdza-
kelijk in de hand gewerkt door de 
verwoesting van Jeruzalem en 
de tempel in het jaar 70 na Chris-
tus. Dit oordeel is voor de Joden 
thans nog een teken aan de wand. 
Immers juist in Jeruzalem werd 
de Joodse godsdienst in hoofd-
zaak beleefd. Daar op de berg 
Sion stond de tempel en alleen 
daar mochten zij offeren. Na de 
verwoesting van Jeruzalem kon-
den zij niet meer offeren en zullen 
dit nooit meer kunnen doen op de 
wijze zoals de vaderen het deden. 

Die tijd is voorgoed verdwenen. 
Christus heeft de wet volbracht; 
ook wat de offeranden betreft. Tot 
die erkenning moeten de Joden 
komen. De offeranden, die de wet 
voorschreef, hebben opgehouden 
te bestaan. Het zijn echter prach-
tige, veelzeggende ceremoniën 
(een ceremonie is een volgens 
vaste regels geordende plechtig-
heid). In hun schaduw wijzen zij op 

de komst van het wezen, het vol-
komen offer. Daarom zullen wij ons 
bepalen bij één van de offers.

Eeuwig offer
De ceremoniën van de tabernakel-
dienst en verdere voorschriften van 
de wet hebben een diepere bete-
kenis dan die waarvoor de Jood ze 
houdt. Apostel Paulus leert ons dit 
in zijn brief aan de Hebreeën (8:5 
en 10:1). Het offer hier bedoeld is 
dat wat aan het hoofd van dit arti-
kel is vermeld: ‘De rode volkomen 
vaars’. Volgens Nm.19 (vz.1-2) is 
de Israëlieten een gebod gegeven 
dat zij tot Mozes en Aäron moesten 
brengen een rode volkomen vaars. 
Dat is een jonge koe waaraan geen 
gebrek is en die geen juk heeft 
gedragen. In Hl.5:10 wordt van 
de Liefste, de Heer Jezus Chris-
tus, gezegd dat Hij blank en rood 
is. Dit werd vervuld op Golgotha. 
Daar stierf Hij, de enig volkomene, 
de reine (blank), voor onze zonden 
die zo rood zijn als scharlaken. 
Daarom was deze vaars rood, zij 
moest daardoor aanduiden dat de 
Christus eens de zonden van de 
wereld zou dragen. De vaars was 
volkomen, dus zonder gebrek. 
Daarmee werd te kennen gegeven 
dat Jezus Christus zonder zonden 
zou zijn. De vaars mocht ook geen 
juk hebben gedragen. Het grote 
Offer zou geen jukdrager zijn. 
Niet uit de slavin geboren maar 
uit de vrije. Een zoon uit de vrije 

De rode volkomen vaars was Isaak. Deze is de type van 
Christus, is vrij en heeft de Zijnen 
eveneens vrijgemaakt van de vloek 
van de wet. In de Heer Jezus is de 
Offeraar en het Offer dezelfde. Als 
de vaars bij de priester is gebracht 
wordt zij door hem buiten de leger-
plaats gebracht en daar geslacht. 
Hbr.13 (vz.11-12) duidt aan dat 
daarom ook Jezus, ten einde Zijn 
volk door Zijn eigen bloed te heili-
gen, buiten de poort heeft geleden. 
Golgotha lag buiten Jeruzalem. De 
rode volkomen vaars werd buiten 
de legerplaats gebracht omdat het 
eeuwig Offer ook buiten de stad 
zou worden gedood.

Volmaakt offer
Nm.19 (vs.4) schrijft voor dat de 
priester met zijn vinger van het 
bloed van de vaars moet nemen 
en dat recht tegenover (in de rich-
ting van) de tabernakel zeven maal 
moet sprengen. Dit is geen loze 
ceremonie geweest, maar had 
zeer zeker een diepere betekenis. 
Levende in het zevende (laatste) 
tijdvak van de genadetijd mogen 
wij de betekenis hiervan verstaan. 
Het bloed van Jezus Christus is 
voldoende voor de zeven tijdvak-
ken van de kerkgeschiedenis, de 
tijd van de genade. Met één offer 
heeft Hij dit volbracht. Gedurende 
dit gehele tijdperk kan men deel-
hebben aan de volle genade van 
een volmaakt Offer. Bij Israël werd 
de vaars verbrand buiten de poort. 
Het vuur op het koperen brandof-
feraltaar in de voorhof, dus binnen 
de legerplaats, wijst op de werking 
van de Heilige Geest om te komen 
tot een levend, heilig en voor God 

welgevallig offer (Rm.12:1). Dit 
betekent dat onze (Ere)dienst aan 
God geen uiterlijk vertoon moet 
zijn, maar een diep doordacht en 
doorleefd navolgen van Zijn Zoon. 
Het vuur buiten de legerplaats, 
waardoor de vaars verbrand werd, 
wijst op de toorn van God over 
de zonde die Christus droeg op 
het kruishout (1Pt.2:24). Hij gaf 
Zich geheel, zowel ten brand- als 
zondoffer. Het brandoffer van 
Christus was volkomen. Hij gaf 
Zich geheel voor ons en bracht 
volkomen gerechtigheid voor de 
mens. Daarop mogen wij pleiten bij 
het belijden van onze zonden en 
tekortkomingen. Het zondoffer van 
Christus is het offer op Golgotha, 
dat voldoet voor alle overtredin-
gen. Door dit offer worden onze 
zonden vergeven. De kruisdood 
was de enige dood waarop de 
vloek rustte. Zie Dt.21(vs23). Van 
Adams wege komt ons die vloek 
toe. Echter, Jezus Christus droeg 
de vloek in onze plaats. Hangende 
tussen hemel en aarde was Hij 
door beide uitgestoten. Op Gol-
gotha was Hij brand- en zondoffer 
tegelijk. Hij voldeed aan de gerech-
tigheid Gods.

Scharlakenrood
Vervolgens lezen wij in Nm.19 
(vanaf vs. 6) over een zeer bij-
zondere ceremonie die de priester 
moet uitvoeren. Hij moet nemen 
cederhout, hysop en scharlaken 
en dat midden op de brandende 
vaars werpen. Een hoogst eigen-
aardige handeling maar ook nu 
weer geenszins zonder bedoeling. 
De dingen van God zijn te allen 



door men van zonden gereinigd 
werd. Zij waren het beeld van de 
hysop en moesten het reinigende 
bloed sprengen. Scharlakenrood 
kennen wij als het beeld van de 
zonde. Opb.17 (vs.3) schetst ons 
de afvallige kerk uit de eindtijd die 
zit op een scharlakenrood beest. 
Dit beest is te typeren als de met 
gruwelijke zonden vervulde anti-
christelijke staatsmacht. Welnu, 
de zonden die weggenomen 
moesten worden door de talloze 
oudtestamentische dierlijke offers, 
zijn dus het beeld van het schar-
lakenrood. De profeet Jesaja mag 
echter profeteren dat bij bekering 
vergeving zal volgen. Hoofdstuk 
1:18: ‘...al waren uw zonden als 
scharlaken, zij zullen wit worden 
als sneeuw; al waren zij rood als 
karmozijn, zij zullen worden als 
witte wol’. De offerdieren waren de 
plaatsvervangers van de mensen 
die gezondigd hadden. Op hen 
werden dus de menselijke zonden 
overgedragen en daardoor moes-
ten zij sterven. Als dus de priester 
cederhout, hysop en scharlaken 
in het midden van de brandende 
vaars wierp was dat een symbo-
lische handeling. Het betekende 
dat de oudtestamentische reini-
gingsrituelen met de kruisdood 
van de Heer Jezus Christus zou-
den verdwijnen. Zij zouden worden 
opgelost in het lijdensvuur dat het 
grote Offerlam zou ondergaan. 
Want het is onmogelijk dat het 
bloed van stieren en bokken de 
zonden van de mensheid weg-
neemt, aldus de apostel Paulus 
in Hbr.10 (vs.4). God heeft de 
slachtoffers en offergaven, brand-

offers en zondoffers weggenomen 
(Ps.40:7-9; Hbr.10:5-7). Hij stelde 
het offer van Zijn Zoon daarvoor 
in de plaats. Het volmaakte Offer 
beheerst alles, voor het verleden, 
het heden en de toekomst. Ieder 
mens zal eens door het bloed van 
de Zoon van God moeten worden 
verlost. Want niemand komt tot de 
Vader dan door de Zoon. Alle oud-
testamentische offers waren een 
beeld van Zijn offer aan het kruis. 
Alles wat God in het Oude Testa-
ment geschonken had werd door 
de Heer Jezus erkend als Gods 
gebod. En die geboden vervulde 
Hij in Zijn unieke en volmaakte 
Offer. Scharlakenrood werd wit als 
sneeuw!

Reine Man
Wij keren weer terug naar Nm.19 
(vs.9) waar staat dat de as van de 
verbrande vaars verzameld moet 
worden en buiten de legerplaats 
op een reine plek worden weg-
gelegd. Dit diende door een rein 
man te geschieden. De as was 
ter bewaring voor de kinderen 
Israëls, tot het water der afzonde-
ring; het is ontzondiging. Of, zoals 
de nieuwe vertaling luidt: ‘De as 
blijve bewaard ter bereiding van 
het water der reiniging; het is een 
middel tot ontzondiging’. De in 
Issaschar gebruikte Lutherverta-
ling zegt het weer anders: ‘De as 
blijve bewaard tot sprengwater; 
want het is een zondoffer’. Nog-
maals opgemerkt zij dat een rein 
man de as van de vaars moest 
verzamelen. Zo is de Heer Jezus 
de enig reine Man, opgevaren ten 
hemel waar Zijn verdiensten zijn 

tijde uiterst zinvol en van leven-
brengende betekenis. Doordat het 
vuur van Gods toorn neerdaalde 
op het volmaakte Offer werden de 
zonden van de mensen verzoend. 
Het tevens verbranden van ceder-
hout, hysop en scharlaken geeft te 
kennen dat het offer van Christus 
op Golgotha alle oudtestamen-
tische offers omvat en tevens 
allen die daarmee te maken had-
den, zoals richters en koningen, 
priesters en profeten. Ook zij lig-
gen onder de toorn van God en 
worden in hetzelfde offer van de 
Heer opgenomen. Wat is de bete-
kenis van dat cederhout, hysop 
en scharlaken? In het Boek voor 
onze Tijd lezen wij op bladzijde 
738 (5e druk) dat bomen het beeld 
zijn van hooggeplaatste mannen 
in algemene zin en cederbomen 
van gelovigen en kerkvorsten. Wij 
houden even het beeld vast van de 
kerkvorsten, hooggeplaatste man-
nen in het Rijk van God. Mozes was 
een van de grootste godsmannen 
tijdens de tijd van de wet. Ook de 
tijd voor de wet kende zulke ceder-
bomen, bijvoorbeeld Abraham, 
zeer zeker een machtige ceder, 
als ook Job en vele anderen. Wij 
lezen in Ps.92 (vz.13-16) waartoe 
zij, in de kracht van God, in staat 
zijn. Een bundeltje hysop was ten 
tijde van de tiende plaag die over 
Egypte kwam het middel waarmee 
het bloed van het paaslam aan 
de bovendorpel en beide zijpos-
ten van de deur werd gestreken. 
In overdrachtelijke zin nemen wij 
waar dat tijdens de tijd van de wet 
de hogepriesters en de overige 
priesters de middelen waren waar-

10    11
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weggelegd en waarop wij mogen 
pleiten. Bij Israël moest, ter reini-
ging van een onrein mens, as van 
een verbrande vaars genomen 
worden dat in een vat vermengd 
was met levend water. Dit diende 
ook weer te geschieden door een 
rein man. Zo worden de kruisver-
diensten van Christus door Gods 
dienaren aan de gemeente verkon-
digd. Zij zijn zulke vaten waaruit 
het levend water stroomt door de 
werking van de Heilige Geest. 
Het zuivere water van het Evan-

gelie bevat de reinigende kracht 
van Christus’ zoenoffer. De diena-
ren van God ontvangen het uit de 
hemel en door de werking van de 
Geest van de Reine Man prediken 
zij van Hem als Jezus Christus de 
Gekruisigde.

Zevende dag
Ps.20 (vs.4) zegt ons: ‘Hij gedenke 
uw spijsoffers en make uw brand-
offer tot as’. Van geen ander offer 
kan dit meer gezegd worden dan 
van het grote Offer van onze Heer 
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Jezus Christus. Zijn brandoffer 
werd meer dan enig ander offer 
tot as. Dat wil zeggen dat Zijn offer 
bij God de Vader het meest aan-
genaam was. Het was het meest 
uitnemende Offer! De Nieuwe 
Vertaling doet dit nauwkeurig tot 
uiting komen. Daar staat in plaats 
van ‘...en make uw brandoffer tot 
as’ geschreven: ‘...uw brandoffer 
achte Hij welgevallig’. Zo mogen 
wij dan roemen in de kruisverdien-
sten van Christus. En wanneer 
wij de Godsbedeling in tijden ont-
leden leven wij thans in de derde 
tijd. De eerste tijd was voor de 
wet, de tweede tijdens de wet en 
de derde de genadetijd, de huidige 
tijd. Of anders gezegd: tweedui-
zend jaar voor de wet, tweeduizend 
jaar onder de wet, tweeduizend 
jaar van de genade. Over laatstge-
noemd tijdperk profeteert Jesaja: 
‘Alzo zegt de Here: In de tijd van 
het welbehagen heb Ik u verhoord 
en ten dage van het heil heb Ik u 
geholpen’ (Js.49:8ev.). Apostel 
Paulus refereert aan deze profetie 
in 2Kor. 6:2: ‘Want Hij zegt: In de 
aangename tijd heb Ik u verhoord 
en in de dag der zaligheid heb Ik u 
geholpen’. En hij vervolgt: ‘Zie, nu 
is het de welaangename tijd, zie, 
nu is het de dag der zaligheid!’. 
Op de zevende dag heeft God 
van al Zijn werken gerust. Apostel 
Paulus verklaart het beeld van die 
zevende dag in Hbr.4:4-9. Het is 
het tijdperk van rust voor het volk 
van God: het rijk der heerlijkheid.

Het rijk der heerlijkheid
Dan zal de volkomen reinheid van 
de mens worden gezien, die gedu-

rende zeven dagen (d.w.z. altijd) 
onrein was omdat hij steeds weer 
zondigde. De zevende duizend jaar 
zal de volmaaktheid tonen van hen 
die zich in de welaangename tijd, 
in de dag van de zaligheid, naar 
de ordeningen van God hebben 
laten reinigen. In zijn profetische 
betekenis verwijst Nm.19 (vz.11-
12) hiernaar: ‘Wie een dode, enig 
dood lichaam van een mens, aan-
raakt, die zal zeven dagen onrein 
zijn. Op de derde dag zal hij zich 
daarmee ontzondigen, zo zal hij 
op de zevende dag rein zijn; maar 
indien hij zich op de derde dag 
niet ontzondigt, zo zal hij op de 
zevende dag niet rein zijn’. Ieder 
mens is met de dood in aanraking 
geweest. Hij is geboren in een 
zondig lichaam en daardoor des 
doods schuldig (Gn.2:17). In het 
tijdperk van de genade, de derde 
dag, is er echter gelegenheid tot 
ontzondiging door het badwater 
der wedergeboorte en vernieuwing 
van de Heilige Geest (Tit.3:5-8). 
Aldus ontzondigd zal men rein zijn 
op de zevende dag. En wie op de 
zevende dag, de toekomstige dag 
(het rijk der heerlijkheid), rein zijn, 
zullen dit blijven tot in eeuwigheid!

Naschrift redactie:
Bovenstaande tekst is overgenomen 
uit ‘Vrede zij U’ van november 1953. 
Geschreven door wijlen profeet M.A. 
Rusch die diende in de gemeente 
Arnhem. De oorspronkelijke tekst is 
inhoudelijk geheel bewaard gebleven, 
doch aangepast aan de schrijfstijl van 
deze tijd.

Vooraankondiging

Ook in 2018 wordt, voor de zeventiende keer, een ontmoetingsdag 
georganiseerd. Deze heeft D.V. plaats op zaterdag 26 mei in 

Kerkelijk Centrum de Rank, Lupinestraat 11, 3434 HA Nieuwegein. 

Aanvang om 10.00 uur 
(er is voldoende gratis parkeergelegenheid). 

Wij verheugen ons er op u wederom te mogen ontmoeten en met 
elkaar te spreken over het thema van dit jaar:

 ‘Wachter, wat is er van de nacht?’ 
De Zon, Christus komt!

   
Voor inlichtingen en opgave: tel. 023 – 5 28 55 61 en de websites 

www.ontmoetingsdag.org en www.hazknederland.org 
 

Een ontmoetingsdag beperkt zich helaas tot slechts één dag per jaar. 
Het is goed om ons gezamenlijk verder te verdiepen in de zaken van 
Zijn Koninkrijk. 

Als vervolg starten wij Open Bijbelstudiebijeenkomsten waarvoor u 
van harte wordt uitgenodigd. U kunt zich hiervoor opgeven en tevens 
aangeven waar en in welke onderwerpen u zich zou willen verdiepen 
via de website www.ontmoetingsdag.org.
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We zouden boven dit artikel ook 
hebben kunnen zetten: ‘De bete-
kenis van de Heilige Verzegeling 
in verband met de opstanding van 
onze Heer en de eerste opstan-
ding’. Wat is de betekenis van de 
Heilige Verzegeling? Staat deze 
wel in verband met de opstanding 
welke bedoeld wordt in Opb.20:5? 
Zijn wij ons ten volle bewust van 
de rijkdom en strekking van de 
Heilige Verzegeling? In verband 
met de Joden stelt apostel Pau-
lus deze vraag: ‘Wat is dan het 
voorrecht van de Jood, of wat 
is het nut van de besnijdenis?’ 
(Rm.3:1a). Paulus spreekt hier 
dus van een ‘voorrecht’. Dit wil 
dus niet zeggen, dat al de andere 
volken verloren zullen zijn. 

Wat betreft de Heilige Verzegeling 
zouden wij ook deze vraag kunnen 
stellen. Welke bijzondere genade 
draagt de Heilige Verzegeling in 
zich? Laten we vooropstellen dat 
wij ons geen oordeel over anderen 
aanmatigen (vrij naar 1Kor.5:12). 
Uitwendig is er niets waarin wij 
onderscheiden zijn van anderen. 
Apostel Paulus zegt: ‘Maar de 
geestelijke mens beoordeelt alle 
dingen, zelf echter wordt hij door 
niemand beoordeeld’ (1Kor.2:15). 
Hetgeen wij door de Heilige Verze-
geling ontvangen is niet zichtbaar 
voor de mens noch waarneembaar 
voor het natuurlijke oog. Alleen 
voor het oog Gods is ‘het’ zicht-

baar en het houdt haar waarde, als 
onderpand van onze toekomende 
erfenis en het deelhebben aan de 
eerste opstanding (Ef.1:14) als wij 
tot het einde toe volharden. Laten 
wij leren van het verhaal van Esau 
die ‘...toen hij (toch) de zegen 
wilde erven, afgewezen werd, 
want toen vond hij geen plaats 
voor berouw, hoewel hij het onder 
tranen zocht’(Hbr.12:17b). Zij is als 
het ware het toegangsbewijs op de 
dag waarop de Heer Zijn gemeente 
van levenden en ontslapenen zal 
samenvoegen en opnemen in Zijn 
heerlijkheid. Wanneer men naar 
het buitenland wil heeft men een 
paspoort of iets dergelijks nodig. 
Heeft men dit niet, dan mag men 
nog zo bekend zijn en verzekerd 
zijn van uw eerlijkheid en goede 
trouw, men komt het land niet 
in. Zo ook is onze reis naar de 
eeuwigheid. Als wij datgene wat 
God ons wil geven aanvaarden, 
mogen wij deel hebben aan de 
eerste opstanding. Opgemerkt 
wordt hierbij dat ook de eerste 
opstanding een voortdurende 
situatie (periode) betreft, dus niet 
één specifiek moment. Ook na de 
opname van de bruidsgemeente 
zullen er zijn die om geloofswille 
hun leven geven. Dezen zullen 
direct opgenomen worden. Voor 
alle anderen zal gelden dat die 
‘niet weder levend werden, totdat 
de duizend jaren geëindigd waren’ 
(Opb.20:5). 

Niet de uiterlijke zaken zijn dus 
het onderpand of bewijs van ons 
eerstelingschap, deze zijn slechts 
tijdelijk, terwijl de Heilige Verzege-
ling eeuwig blijft. 

Eeuwigheidswaarde
Paulus zegt (1Kor.13: 8-10): ‘De 
liefde vergaat nimmermeer; maar 
profetieën, zij zullen afgedaan 
hebben; tongen, zij zullen ver-
stommen; kennis, zij zal afgedaan 
hebben. Want onvolkomen is ons 
kennen en onvolkomen ons pro-
feteren. Doch, als het volmaakte 
komt, zal het onvolkomene afge-
daan hebben’. Met de Heilige 

Verzegeling ontvangen wij dus iets 
blijvends: ‘En er zal geen nacht 
meer zijn en zij hebben geen licht 
van een lamp of licht der zon van 
node, want de Here God zal hen 
verlichten en zij zullen als koningen 
heersen tot in alle eeuwigheden’ 
(Opb.22:5). Daarom spreekt ook 
de apostel bij de Heilige Verzege-
ling: ‘Blijf eeuwig bewoond door de 
Heilige Geest’. Want de Geest is 
de Kracht, waardoor wij opgewekt 
zullen worden en zullen opstaan 
uit de doden. Zingen wij niet nu 
reeds ‘Door de kracht Uws Gees-
tes uitgedreven, treden w’uit ons 
zondengraf’ (Gezang 53 vs 2). 
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De opstanding van Jezus Christus 
(Opb. 14:1-5)
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Hoeveel temeer, als Christus Zelf 
ons zal wekken in Zijn dag? We 
lezen in Rm.8:11: ‘En indien de 
Geest van Hem, die Jezus uit de 
doden heeft opgewekt, in u woont, 
dan zal Hij, die Christus Jezus uit 
de doden opgewekt heeft, ook uw 
sterfelijke lichamen levend maken 
door Zijn Geest, Die in u woont’. 
Hierin zijn wij dus onderscheiden 
van hen die geen hoop hebben. 
Zo is Christus onze Troost in leven 
en sterven. 

Dan pas is het Paas-/opstandings-
feest. ‘Want indien wij geloven, dat 
Jezus gestorven en opgestaan is, 
zal God ook zó hen, die ontslapen 
zijn, door Jezus wederbrengen 
met Hem’(1Ts.:4:14). Uit 1Kor.6:14 
blijkt duidelijk dat Paulus daar 
spreekt tot degenen die de Geest 
Gods inwonend ontvangen heb-
ben. Daar zegt hij: ‘God heeft niet 
alleen de Here opgewekt, maar 
zal ook ons opwekken door Zijn 
kracht’. Door de inwoning van die 
kracht, die niets anders is dan 
de kracht van de Heilige Geest, 
welke de Heer aan Zijn discipelen 
beloofd had in Hd.1:8, worden wij 
tempelen van de Heilige Geest, 
zoals Paulus ook later zegt 
(1Kor.6:19): ‘Of weet gij niet, dat 
uw lichaam een tempel is van de 
Heilige Geest, Die in u woont, Die 
gij van God ontvangen hebt, en 
dat gij niet van uzelf zijt?’. Daarom 
schrijft Paulus aan Timótheüs: 
‘Bewaar door de Heilige Geest, 
Die in ons woont, het goede, dat u 
is toevertrouwd’ (2Tm.1:14). Toen 
de Heer nog op aarde wandelde, 
heeft Hij veel geschonken voor dit 

tijdelijke. Zieken heeft Hij gezond 
gemaakt, doden heeft Hij opge-
wekt, maar ook dezen zijn weer 
gestorven. Dit geldt ook voor dege-
nen die bij de opstanding van onze 
Heer uit de graven zijn gekomen 
en in de stad door velen werden 
gezien (Mt.27:51-53). Doch boven 
dit al heeft Hij Zijn Heilige Geest 
beloofd. In Jh.14:16-19 lezen we: 
‘En Ik zal de Vader bidden en Hij 
zal u een andere Trooster geven 
om tot in eeuwigheid bij u te zijn, 
de Geest der waarheid, Die de 
wereld niet kan ontvangen, want 
zij ziet Hem niet en kent Hem niet; 
maar gij kent Hem, want Hij blijft 
bij u en zal in u zijn. Ik zal u niet 
als wezen achterlaten. Ik kom tot 
u. Nog een korte tijd en de wereld 
ziet Mij niet meer, maar gij ziet Mij, 
want Ik leef en gij zult leven’. Zien 
wij het verband in deze tekst? ‘Ik 
leef en gij zult leven’. Hij is geko-
men om ons het eeuwige leven te 
geven. Dit kan door de dood niet 
teniet gedaan worden, evenmin 
als Christus door de dood gehou-
den kon worden. David zegt reeds 
in Ps.16:10a: ‘want Gij geeft mijn 
ziel niet prijs aan het dodenrijk’. In 
dit vers spreekt David reeds over 
die hope der opstanding. Deze 
opstanding was reeds voor Chris-
tus zeker en in die zin is deze Psalm 
ook profetisch, ziende op Christus, 
terwijl onze opstanding in en door 
Jezus Christus is. ‘Want evenals in 
Adam allen sterven, zo zullen ook 
in Christus allen levend gemaakt 
worden. Maar ieder in zijn eigen 
rangorde: Christus als eersteling, 
vervolgens die van Christus zijn bij 
zijn komst’(1Kor.15:22-23). 

Getrouw blijven
Hoe schoon heeft ons Paulus de 
opstanding ontvouwd, en hoe heer-
lijk zal het einde zijn voor diegenen 
die getrouw blijven tot het einde 
toe. Hoe zal het dan zijn met hen 
die dan nog leven op aarde? ‘Zie, 
ik deel u een geheimenis mede. 
Allen zullen wij niet ontslapen, 
maar allen zullen wij veranderd 
worden, in een ondeelbaar ogen-
blik, bij de laatste bazuin, want de 
bazuin zal klinken en de doden 
zullen onvergankelijk opgewekt 
worden en wij zullen veranderd 
worden’ (1Kor.15:51-52). Christus 
sprak: ‘Niemand ontneemt het Mij, 
maar Ik leg het uit Mijzelf af. Ik heb 
macht het af te leggen en macht 
het weder te nemen; dit gebod 
heb Ik van mijn Vader ontvangen’ 
(Jh.10:18). Wij kunnen dit niet uit 
onszelf, maar moesten daartoe 
de Heilige Geest ontvangen opdat 
wij door Die Geest veranderd en 
bekwaam zouden gemaakt wor-
den, om bereid te zijn, als die 
ure daar zal zijn. ‘De Here nu is 
de Geest; en waar de Geest des 
Heren is, is vrijheid. En wij allen, 
die met een aangezicht, waarop 
geen bedekking meer is, de heer-
lijkheid des Heren weerspiegelen, 
veranderen naar hetzelfde beeld 
van heerlijkheid tot heerlijkheid, 
immers door de Here, die Geest 
is’ (2Kor.3:17-18). Het was ook 
na Zijn opstanding, dat de Heer 
sprak: ‘Ontvangt de Heilige Geest’ 
(Jh.20:22b). Waartoe dan nog de 
Pinksterdag? De mededeling van 
de Geest aan de apostelen was 
nog niet de volledige vervulling 
van de belofte van de Vader, maar 

wel een schoon begin daarvan 
als een onderpand voor de volle-
dige vervulling die 50 dagen later 
zou plaatshebben. Dit is geheel 
in overeenstemming met hetgeen 
Paulus schrijft in Ef.4:8: ‘Daarom 
heet het: opgevaren naar den 
hoge voerde Hij krijgsgevange-
nen mede, gaven gaf Hij aan de 
mensen’ denkende aan Psalm 68, 
het lof- en danklied voor de over-
winning. Het doel van dit alles is 
de volmaking der heiligen; want 
waarom staan de 144.000 met 
het Lam op de berg? Niet alleen 
omdat zij de Naam huns Vaders 
(het Zegel) aan hun voorhoofd* 
hebben, maar omdat in hun mond 
geen bedrog is gevonden, en zij 
onberispelijk voor den troon Gods 
kunnen verschijnen (Opb.14:5). 
Keren wij nu weer terug tot het-
geen Paulus leert in zijn brief aan 
de Eféziërs, het vierde hoofdstuk. 
Lees deze brief en zie de verma-
ningen. Laat ons de Heilige Geest 
niet bedroeven door zonde, achte-
loosheid en door vervlakking, maar 
laat ons steeds indachtig zijn aan 
de grote genade die wij, om niet, 
hebben ontvangen.

R. Blumink

*Bij de Heilige Verzegeling wordt 
gesproken: ‘Hij schrijve op uw voor-
hoofd de Naam van mijn God en de 
Naam van het nieuwe Jeruzalem 
dat van God uit de hemel neder-
dalen zal en Zijn nieuwe Naam 
Koning aller koningen en Heer 
aller heren Die alleen onsterfelijk-
heid heeft en een ontoegankelijk 
licht bewoont’.
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De laatste jaren wordt er veel gesproken over de situatie in 
kerk en wereld. We zien hier zich zaken voltrekken waar we 
een groot verdriet van kunnen hebben, waar onzekerheid en 
aarzeling naar voren komen en waar ons geloofsleven zelfs 
onder druk kan komen te staan als leed, verdriet etc. zich bij 
onszelf of in onze directe omgeving afspelen. Zelfs kan de 
gedachte in ons opkomen dat het anderen ‘zo goed gaat’ en 
dat wij zo door de omstandigheden geraakt worden. Ook hier 
kunnen we echter weer kracht en moed putten uit hetgeen ons 
geleerd wordt in de Heilige Schrift. 

Apostel Paulus schrijft het vol-
gende: ‘Anderen weder hebben 
hoon en geselslagen verduurd, 
daarenboven nog boeien en gevan-
genschap. Zij zijn gestenigd, op 
zware proef gesteld, doormidden 
gezaagd, met het zwaard ver-
moord; zij hebben rondgezworven 
in schapevachten en geitevel-
len, onder ontbering, verdrukking 
en mishandeling, de wereld was 
hunner niet waardig, zij hebben 
rondgedoold door woestijnen, en 
gebergten, in spelonken en de 
holen der aarde’ (Hbr.11:36-38). 
De kerk van Christus heeft eigenlijk 
altijd met dit soort zaken te maken 
gehad. Allen kennen wij ook de 
geschiedenis van de Waldenzen, 
de Albigenzen en de Hussieten die 
in Europa opgejaagd en verspreid 
werden en te maken hadden met 
allerlei kwaad, zowel fysiek als in 
geestelijke zin. Dit wordt ook wel 
de eerste wee genoemd die zich 
afspeelde in het tijdvak voor de 
hervorming van ca. 1215 tot 1517. 
Een ‘wee’ kennen we bij een beval-

ling als een periode van hevige en 
pijnlijke schokgolven. In geestelijke 
zin treft een ‘wee’ degenen die Zijn 
getuigenis willen aannemen en dit 
resulteert in een periode van ver-
volging en verdrukking. Steeds zal 
er sprake zijn van siddering, schrik 
en verbijstering die over hen komt 
waarbij men ineen zal krimpen 
van angst (Js.13:8;21:3;26:17). 
De Bijbel kent een drietal weeën. 
‘Het eerste wee is voorbijgegaan: 
zie, nog twee weeën komen 
hierna’ (Opb.9:12). De tweede 
wee speelde zich af direct na de 
hervorming waarbij protestanten 
vervolgd en onderdrukt werden. 
Opnieuw een periode van rouw 
en verdriet die over Europa neder-
daalde. Later in deze tijd speelde 
Napoleon een hoofdrol in het 
vele geweld en de omwenteling 
in kerk en staat. De derde wee, 
waarbij gelovigen opnieuw mas-
saal vervolgd en verdrukt zullen 
worden, volgt snel op de tweede 
en vangt aan na de opname van 
de bruidsgemeente (Opb.11:14). 

Deze derde wee zal zijn weerga 
niet kennen: ‘Want er zal dan een 
grote verdrukking zijn, zoals er 
niet geweest is van het begin der 
wereld tot nu toe en ook nooit meer 
wezen zal’ (Matth. 24:21). Deze 
derde wee zal dus heviger zijn dan 
hetgeen eerder in de wereld heeft 
plaatsgevonden. De Heer Zelf zal 
dan ingrijpen en met Zijn heiligen 
nederdalen. Ook van Paulus zelf 
was overigens al vooraf bekend 
hoeveel hij zou moeten lijden: 
‘Maar de Here zeide tot hem [tot 
Ananias]: ‘Ga, want deze is Mij 
een uitverkoren werktuig om Mijn 
naam te brengen voor heidenen en 
koningen en [de] kinderen Israëls; 
want Ik zal hem tonen, hoeveel hij 
lijden moet ter wille van Mijn naam’ 
(Hd.9:15-16). 

Nederdalende krachten
Ook wij leven in een periode van 
moeite en strijd. Overeind blijft 
dat wij het bij onze Heer en Hei-
land mogen neerleggen. De Bijbel 
geeft ons een aantal voorbeelden 
waar de Heer aantoonbaar en 
krachtig ingrijpt. De drie vrienden 
van Daniël staan sterk en krachtig 
tegenover koning Nebukadnessar 
en spreken de volgende woorden 
alvorens zij in de oven geworpen 
worden: ‘Wij achten het niet nodig 
u hierop enig antwoord te geven. 
Indien onze God, die wij vereren, 
in staat is ons te bevrijden, dan zal 
Hij ons uit de brandende vuuroven, 
en uit uw macht, o koning, bevrij-
den; maar zelfs indien niet – het 
zij u bekend, o koning, dat wij uw 
goden niet vereren, en het gou-
den beeld dat gij hebt opgericht, 

niet aanbidden’ (Dn.3:16b-18). We 
lezen later in hetzelfde boek van 
Daniël hoe zij op wonderbaarlijke 
wijze uitgered werden. Dit geldt 
ook voor Daniël zelf. In hoofdstuk 
6 vs. 23: ‘Toen werd de koning 
ten zeerste verheugd en hij gaf 
bevel, dat men Daniël uit de kuil 
zou optrekken; Daniël werd uit de 
kuil opgetrokken, en generlei letsel 
werd aan hem gevonden, omdat hij 
op zijn God had vertrouwd’. In het 
Nieuwe Testament is een prach-
tige tekst opgetekend omtrent 
Stefanus. Alvorens hij een mach-
tige rede houdt is er sprake van 
een bijzondere situatie: ‘En allen, 
die in de Raad zitting hadden, 
zagen, toen zij hem aanstaarden, 
zijn gelaat als het gelaat van een 
engel’ (Hd.6:15; vgl. ook Ex.34:29-
30). Ook na zijn rede voor de raad, 
wetende wat het vervolg zou zijn, 
blijft Stefanus overeind: ‘Toen zij 
dit hoorden, sneed het hun door 
het hart en zij knersten de tanden 
tegen hem. Maar hij, vol van de 
Heilige Geest, sloeg de ogen ten 
hemel en zag de heerlijkheid Gods 
en Jezus, staande ter rechterhand 
Gods. En hij zeide: Zie, ik zie de 
hemelen geopend en de Zoon des 
mensen, staande ter rechterhand 
Gods’ (Hd.7:54-56). 

Ook mag vermeldt worden dat er 
velen zijn geweest in het verre 
verleden die met de natuurlijke 
dood in de ogen lofliederen zon-
gen tot eer en verheerlijking van 
Hem, wetende dat hen iets beters 
te wachten stond. In de brief van 
apostel Paulus aan Timotheüs 
zien we een bevestiging van de 
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Lijden en strijden
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kracht van en redding van de Heer 
maar ook een waarschuwing voor 
wat toen nog de toekomst was: 
‘Al die vervolgingen heb ik door-
staan en de Here heeft mij uit 
alle gered. Trouwens, allen, die 
in Christus Jezus godvruchtig wil-
len leven, zullen vervolgd worden’ 
(2Tm.3:11b-12).

Nut en noodzaak
Niet zelden zal het voorkomen dat 
wij ‘het’ niet meer begrijpen en het 
gevoel hebben dat in de onge-
wenste situatie geen wijziging 
optreedt. Dat klopt: veelal kunnen 
wij het namelijk niet begrijpen en 
dat is precies de reden waarom we 
Zijn Woord moeten onderzoeken 
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en daarop moeten leunen en steu-
nen. De Bijbel leert ons op enkele 
plaatsen: ‘Want de Here bestraft 
wie Hij liefheeft, ja, gelijk een vader 
een zoon, aan wie hij welgeval-
len heeft’ (Spr.3:12, ook Hbr.12:6, 
Jb.5:17). In ons natuurlijke leven 
is dit heel herkenbaar: ook de 
ouders straffen kinderen met als 
doel om hen op het goede pad te 
houden en met een liefdevol hart. 
Laten wij trachten als Timotheüs 
de goede strijd te strijden (en dus 
lijden): ‘Deze opdracht vertrouw ik 
u toe, mijn kind Timoteüs, overeen-
komstig de profetieën, die vroeger 
aangaande u zijn uitgesproken, 
opdat gij, u daarnaar richtend, de 
goede strijd strijdt met geloof en 
met een goed geweten. Omdat 
sommigen dit hebben verworpen, 
heeft hun geloof schipbreuk gele-
den’ (1Tm.1:18-19). Laat ons geloof 
geen schipbreuk lijden, maar juist 
toenemen. Kracht en steun vinden 
we in de woorden van apostel Pau-
lus (Rm.5:3b-5) ‘...maar wij roemen 
ook in de verdrukkingen, daar wij 
weten, dat de verdrukking volhar-
ding uitwerkt, en de volharding 
beproefdheid, en de beproefd-
heid hoop; en de hoop maakt niet 
beschaamd, omdat de liefde Gods 
in onze harten uitgestort is door 
de Heilige Geest, die ons gegeven 
is’. Velen zullen beamen dat als 
wij door het lijden en strijden klei-
ner en nietiger worden wij tot de 
erkenning komen dat Hij groter en 
machtiger wordt. Dan wordt onze 
lof, dank, eer en aanbidding groter 
en mogelijk oprechter. Laten wij de 
woorden van apostel Paulus met 
ons meedragen: ‘Zijn wij nu kinde-

ren, dan zijn wij ook erfgenamen: 
erfgenamen van God, en mede-
erfgenamen van Christus; immers, 
indien wij delen in zijn lijden, is dat 
om ook te delen in zijn verheerlij-
king. Want ik ben er zeker van, dat 
het lijden van de tegenwoordige tijd 
niet opweegt tegen de heerlijkheid, 
die over ons geopenbaard zal wor-
den’ (Rm.8:17-18). Laten we met 
elkaar in liefde en eenheid optrek-
ken en elkaar steunen en helpen. 
Elkaar laten gevoelen dat we mede 
lijden (en helpen) als een broe-
der of zuster lijdt. Door houding, 
gedrag en gebed (Jk.5:13-16).

En gij zult stil zijn
Deze machtige woorden vinden 
we terug in Exodus 14:14. De vol-
ledige tekst is: ‘De Here zal voor u 
strijden, en gij zult stil zijn’. Dat was 
Zijn belofte aan het volk van Israël. 
Hij zou voor hen, maar ook voor 
ons, strijden. Worden we niet stil 
als we opzien naar het kruis van 
Golgotha? Worden we niet stil als 
we zien welke weg Hij is gegaan? 
Door de kruisiging heeft Christus 
ons vrijgekocht van de vloek der 
wet door voor ons een vloek te 
worden (Gl.3:13). Hij die uitriep: 
‘Mijn God, mijn God, waarom hebt 
Gij Mij verlaten?’(Mc.15:34b). Hij 
Die, zwevend tussen hemel en 
aarde, moest lijden en strijden om 
ons uit te redden. Dát deed Hij voor 
ons, wát doen wij voor Hem? Laat 
deze vraag met ons meereizen en 
ons allen sterk en krachtig maken, 
want Hij zal voor ons strijden!  
  

R.C. Boekhout
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Gemeentelijke gebeurtenissen in 2017

Gemeente Amersfoort

19/02/2017 Belijdenis Zr. S. van Vliet
12/03/2017 Heilige Verzegeling Zr. E.C.B. van Kommer-Van den Hoek
12/03/2017 Heilige Verzegeling Lucas, zoon van br. en zr. D. van Kommer-Van den Hoek
12/03/2017 Heilige Verzegeling Dieke Martina, dochter van br. en zr. A.W.C. van 

Kommer-Jonker
12/03/2017 Heilige Verzegeling Hannah Louisa en Rebekka Willempje, dochters van 

br. en zr. E. Doppenberg-Rijke
26/03/2017 Heilige Doop Julia Anna, dochter van br. en zr. R.A. Pesch-Spelhofen  
28/05/2017 Heilige Verzegeling Samuël Antoon en Julia Anne, zoon en dochter van br. en 

zr. R.A. Pesch-Spelhofen
28/05/2017 Heilige Verzegeling Luca, zoon van br. en zr. M. Zalm-Faro
28/05/2017 Heilige Verzegeling Mees Hijmen, zoon van dhr. D. Senger en zr. L.S. Senger-  

Van Dusschoten
17/09/2017 Heilige Doop Gideon Lubbert, zoon van br. en zr. E. Doppenberg-Rijke 
22/10/2017 Heilige Verzegeling Gideon Lubbert, zoon van br. en zr. E. Doppenberg-Rijke 
22/10/2017 Heilige Verzegeling Br. J. van den Born
22/10/2017 Heilige Verzegeling Pim en Roos, zoon en dochter van br. en zr. J. van den 

Born –Doppenberg 

Gemeente Amsterdam

18/06/2017 Belijdenis Nathan, zoon van br. en zr. J.R.Misset - Rijnders
30/12/2017 Overleden Zr. A. Zijtregtop-De Vent

Gemeente Arnhem

26/03/2017 Heilige Doop Jamyla, dochter van br. en zr. R.Blumink - de Jong
23/04/2017 Heilige Verzegeling Br. J.C.M. van Rooij
23/04/2017 Heilige Verzegeling Zr. J.H. Jalink-Harbers
23/04/2017 Heilige Verzegeling Yu-Lin en Yongjin Roger, dochter en zoon van br. en zr. 

M. Jalink - Harbers
26/11/2017 Heilige Verzegeling Jamyla, dochter van br. en zr. R. Blumink - de Jong

Gemeente Utrecht

02/04/2017 Overleden Br. A.W. Berkhof (63 jaar)
02/04/2017 Huwelijkszegen Br. R.C. Boekhout (25 jaar)
18/06/2017 Heilige Verzegeling Niamh Manuël, zoon van hr. en zr. F.B. Hopman-Van 

Zaanen
28/10/2017 Overleden Br. H.J. Plasmans (87jaar)

Gemeente Wageningen

05/02/2017 Wijding Br. J.L.M. Straetemans i.v.m. roeping tot apostel voor Juda
06/09/2017 Huwelijkszegen Br. en zr. D. Hendriksen-Hobé (50 jaar)
30/09/2017 Huwelijkszegen Hr. en zr. A. Meynen-Van de Kraats (40 jaar)

ONTVANGSTEN    UITGAVEN

Saldo per 01-01-2017    €    1861,74  Red een Kind, Zwolle        €    1872,00
Vaste maandelijkse         SNS Bank, Utrecht
giften in 2017      -     1111,86  Diverse bankkosten        -           7.20

Individuele giften 2017       -      120,00  Saldo per 31-12-2017           -     1214,40
         -------------        ---------------
        €  3093,60       €    3093,60
            
De Heer heeft het ons mogelijk gemaakt om ook in het jaar 2017 zes 
kinderen te kunnen sponsoren. Dit is gebeurd door uw bijdrage. Daar-
voor worden allen die aan deze actie deelgenomen hebben heel hartelijk 
bedankt. Tot onze spijt zijn er in 2017 twee sponsoren door omstandighe-
den gestopt. Er zijn nog maar zeven sponsoren over. Wilt u eens kijken of 
u een bijdrage aan deze actie kunt geven? Regelmatig krijgen wij berich-
ten van de kinderen hoe gelukkig zij zijn met onze bijdrage. Zij sturen 
eigengemaakte tekeningen waarop zij aangeven hoe zij wonen. 

De kinderen bedanken ons zelf, maar zij geven ook aan dat de ouders 
dankbaar zijn dat hun kinderen naar school kunnen gaan. De omstan-
digheden aldaar zijn niet te vergelijken met de omstandigheden in ons 
land. Door het sponsoren van een kind helpt u niet alleen een kind, maar 
ook de mensen die om hen heen wonen. Er zijn nog heel veel kinderen 
die hulp nodig hebben. Wanneer u ook aan deze actie wilt deelnemen, 
hetzij maandelijks of incidenteel een gift wil geven, dan kunt u dit doen 
op bankrekening NL17SNSB096.35.50.225 t.n.v. Hersteld Apostolische 
Zendingkerk, Utrecht. Laat uw hart spreken. Het is nodig dat wij uit deze 
westerse wereld een handje helpen. Dit  kan met ieder gewenst bedrag. 
Wij zien uw bijdrage met dankbaarheid tegemoet. Alvast dank voor uw 
medewerking. 
Namens de actie ‘Red een Kind’. A. Hobé

Actie ‘RED EEN KIND’
Financieel overzicht betreffende het jaar 2017
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De erediensten worden op zondag gehouden te:
Amersfoort Banckertstraat 3 10 en 17 uur
Amsterdam Burg. Röellstraat 199 10:30 en 17 uur
Arnhem Uitzichtkerk, Zaslaan 22 10 en 17 uur
Enkhuizen Zuiderhavendijk 25 10:30 en 17 uur
’s-Gravenhage Willemstraat 69 10 uur en (17 uur 2e en
  laatste zondag v.d. maand)
Groningen Geulstraat 14 10 uur
Haarlem Wilhelminastraat 21 10 en 17 uur
Utrecht Herenweg 7 10 en 17 uur
Wageningen Churchillweg 138, 
 hoek Kolkakkerweg 10 en 16:30 uur
Zierikzee Lutherse kerk  10 uur   
 Gat van West-Noord-Westen tweemaal per maand
Hersteld Apostolische Zendingkerk
Correspondentieadres: J.L.M. Straetemans, Wilhelminastraat 21, 2011 VJ Haarlem

Kapel van de kerk in Zierikzee


