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GB  Lied 36 

Heil’ge Geest, Gij troost en raad, 
waar de Christen gaat of staat,
leid ons aan Uw trouwe Hand 
veilig door dit woeste land.
Zijn wij mat, geef ons dan hoop, 
sterk ons in de pelgrimsloop.
Uw nabij zijn geeft ons rust 
op de reis naar ’s Hemels kust.

Richt Gij steeds ons geestes oog,
opwaarts tot de troon omhoog,
waar de Hogepriester zit 
en voor Zij’ne kind’ren bidt.
Opdat door dien blik ons hart 
rust, zelfs in de grootste smart
Uw nabij zijn geeft ons rust 
op de reis naar ’s Hemels kust.
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Van de eerste Christengemeenten 
lezen wij in Hd.2:43a ‘En een vreze 
kwam over alle ziel’; Hd.9:31 ‘De 
Gemeenten dan, door geheel 
Judea, en Galilea, en Samaria, 
hadden vrede, en werden gesticht; 
en wandelende in de vreze des 
Heeren, en de vertroosting des 
Heiligen Geestes, werden verme-
nigvuldigd’. Zij wandelden, dat is 
leven, het leven leiden, zij leefden 
in de ‘vreze des Heeren’. Vanuit de 
Bijbel worden wij hierin onderwe-
zen als levensbasis: Spr.9:10a ‘De 
vreze des HEEREN is het begin-
sel der wijsheid’ (zie ook Jb.28:28 
en Ps.111:10). Het beginsel is het 
eerste, het begin, het belangrijk-
ste, het beste, het voornaamste! 
De vreze des Heeren is een heil-
zame, heilige vreze. Dit betekent 
ernst, diep ontzag en eerbied heb-
ben voor Hem. Het is belangrijk 
om voortdurend bewust te zijn van 
de aanwezigheid van de Heer in 
ons leven en te weten met Wie we 
te doen hebben: 1Tm.6:15b ‘De 
Koning der koningen, en Heere 
der heren’. Dit innerlijke besef 
hoort aanwezig te zijn als we de 
drempel van Gods huis overstap-
pen: Pr.4:17a ‘Bewaar uw voet, 
als gij tot het huis Gods ingaat’. 
Het besef waar we dan zijn hoort 
tot uitdrukking te komen in ons 
gedrag. Apostel Paulus wijst ons in 

Tit.2:7 op ‘deftigheid’ dit is eerbied, 
respect, waardigheid. In Psalm 93 
lezen wij hierover en zingen wij 

hiervan als volgt: ‘de heiligheid 
is voor Uw huis o Heer; eeuw uit, 
eeuw in, tot sieraad en tot eer’.

Heilige liefde
God is Liefde; God is Heilig; Hij is 
de Heilige, dus we spreken over 
een heilige liefde. Godvrezend 
is met heilige eerbied en ontzag 
vervuld. Het kennen in liefde van 
Hem Die te vrezen is. Willen wij 
kennis van God verkrijgen dan 
moeten wij beginnen met eerbied 
voor Hem te hebben. Dit betekent 
niet een vreze uit dienstbaarheid, 
angst voor straf of bedreiging met 
de dood. Het gaat om een kinder-
lijk vrezen dat ziet op een innig 
verbonden zijn met onze hemelse 
Vader in liefde en vertrouwen. Een 
Vader Die ons in liefde en vertrou-
wen wil dragen. Rm.8:15 ‘Want gij 
hebt niet ontvangen een geest van 
slavernij om opnieuw te vrezen, 
maar gij hebt ontvangen de Geest 
van het zoonschap, door welke wij 
roepen: ‘Abba, Vader’.

Gods verborgen omgang 
Wanneer wij met iemand ‘omgang’ 
hebben dan veronderstelt dit de 
aanwezigheid van twee partijen 
nl. de ander en wijzelf en de mate 
van kennen van elkaar wordt beïn-
vloed door de duur en de aard van 
de omgang. Omgang heeft dus te 
maken met een wisselwerking. Het 
woord verborgenheid betekent ver-
trouwelijke omgang; vertrouwelijk 
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gesprek en betekent ook kring 
van vertrouwden. De verborgen, 
vertrouwelijke omgang, de wis-
selwerking tussen God en mens 
en tussen mens en God is het 
vertrouwelijke gesprek, het (per-
soonlijke) gebed dat plaatsvindt 
in de binnenkamer thuis en in Zijn 
huis. God spreekt tot ons hart, ons 
hart spreekt tot God. De verborgen 
vertrouwelijke omgang, de wis-
selwerking die wordt gesmaakt in 
de kring van vertrouwden bestaat 
o.a. uit het tot ons nemen van de 
sacramenten en uit de werking 
van de gaven en krachten van de 
Heilige Geest. Aan het wandelen, 
dat leven in ‘de vreze des Heeren’, 
verbindt de Bijbel grote en mooie 
beloften. Ps.25:14 ‘De verbor-
genheid des HEEREN is voor 
degenen, die Hem vrezen; en Zijn 
verbond, om hun [die] bekend te 
maken’. Gods verborgen, vertrou-
welijke omgang wordt gevonden 
door hen die God vrezen, Zijn 
verbond maakt Hij bekend. Dit 
betekent dat de Heer Zijn hart ont-
sluit voor wie Hem vrezen. Hij/zij 
die zijn gehéle hart opent voor en 
schenkt aan de Heer, door die zal 
de Heer Zich laten vinden en die 
zal de Heer ook Zijn hart ontslui-
ten, openen en bekend maken met 

Zijn liefde, genade en troost. God 
zal de kennis van Hem, door Zijn 
Woord en Zijn Geest in ons hart 
laten komen, het zal ons lieflijk 
zijn, aangenaam, schoon, mooi. 
De Gode aangename wijze van 
leven bloeit op uit de bron, van-
uit het beginsel van de ‘vreze des 
Heeren’. Het gaat om ons wezen 
als christenen, als bruidskinderen, 
onze levenshouding, onze levens-
instelling; het gaat erom hoe wij 
in het leven staan. Een leven in 
en vanuit volhardend, voortdu-
rend gebed, leven dus in en vanuit 
de verborgen omgang met God. 
Dit alles, ons gehele leven met 
de Heer leiden ‘in de vreze des 
Heeren’, is leven met ontzag, en 
ernstig bewustzijn van de heilige 
liefde waarmee de Bruidegom ons 
liefheeft en op ons wacht.

Christus roept op
Het gaat over omgang met God, 
omgang met mensen (elkaar) in 
allerlei verhoudingen en relaties. 
Jezus, riep en roept op tot eerbie-
diging van God en ieder aspect van 
het leven met God en de naaste: 
‘....en gij zult de Here, uw God, 
liefhebben uit geheel uw hart en 
uit geheel uw ziel en uit geheel uw 
verstand en uit geheel uw kracht 
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(Mc.12:30-31). Het tweede is dit: 
Gij zult uw naaste liefhebben als 
uzelf. Een ander gebod, groter dan 
deze, bestaat niet’. Jezus, riep en 
roept op tot een voorzichtige en 
bezonnen levenshouding: Mt.10:16 
‘Zie, Ik zend u als schapen midden 
onder wolven; weest dan voor-
zichtig als slangen en argeloos als 
duiven’. Wanneer een Christen in 
de voetsporen van Zijn Meester 
treedt en Hem voortdurend eert 
in de navolging ontstaat inner-
lijke wijsheid en verandering van 
gedrag. In de vreze voor de Heer 
kan een mens de juiste verhouding 
tot God en de juiste levenshouding 
vinden. Wie God vreest en eert, wie 
ontzag en eerbied voor God heeft, 
is daarmee ook in staat op een zui-
vere manier met de medemensen 
om de gaan; het verdwijnen van 
de ik-gerichtheid. Bij dit alles staan 
eerlijkheid, betrouwbaarheid, nede-
righeid, bescheidenheid, geduld, 
mildheid en zorgvuldig gedrag 
voorop. Nederigheid is belang-
rijk om iets te willen of te kunnen 
leren. Nederigheid is een innerlijke 
houding van belang voor jonge 
mensen die zich nog moeten ont-
plooien, maar zéker ook voor ons 
allemaal. Jezus, leert niet voor 
niets: Mt.11:29-30: ‘neemt mijn juk 
op u en leert van Mij, want Ik ben 
zachtmoedig en nederig van hart, 
en gij zult rust vinden voor uw zie-
len; want mijn juk is zacht en mijn 
last is licht’. Nederig van hart wijst 
op een zuivere, innerlijke houding.

Citaat uit een Vrede zij U
‘De verborgen gemeenschap 
met God wordt gevonden door 

mensenkinderen, in wie de vreze 
des Heren leeft; de verborgenhe-
den des heils worden aan Gods 
vrienden ter bevestiging van Zijn 
Verbond des Vredes getoond. Hun 
ogen heffen zij met ootmoed en stil 
ontzag hemelwaarts, om op Gods 
liefdedaden acht te geven; God 
Die trouw is, zal in hun gaan door 
het leven hen bewaren voor de 
verleidingen des satans.’ 

Een reine bruid
Wij verwachten de spoedige komst 
van Jezus Christus om ons te 
komen halen. Het is van eeuwig 
belang om ons voor te bereiden 
op deze ontmoeting met Jezus, 
onze Bruidegom. Dat de Heere 
ons moge helpen zodat Hij ons 
zal mogen waarnemen in rein-
heid, heiligheid, afgezonderdheid, 
in/met een heilige vreze en heilig 
schromen maar in dat alles over-
tuigd zijnde gedragen en geborgen 
te zijn door/in de Goddelijke hei-
lige liefde en zo Jezus met grote 
vreugde te blijven verwachten! 
Maran-atha. 

         J.L.M. Straetemans

Gezang 216 vers 3
Heil’ge Jezus, vorm mijn leden, 
mijn krachten en begeerlijkheden,
dat aan mij alles U gelijk’: ’t oog in 
’t zien, de voet in ’t wand’len, dat in 
mijn denken, spreken, hand’len, in 
alles uwe beelt’nis blijk’.
Hervorm vooral, volmaak mijn hart 
naar uwe smaak!
Heil’ge Jezus, o heilig mij, dat ik 
als Gij in U volmaakt en heilig zij!
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Zaterdag 8 april 2017 namen 
we in Nieuwegein afscheid van 
onze broeder in het geloof, Arthur 
Wessel Berkhof. Hij groeide op in 
een ‘apostolisch nest’ in Utrecht. 
Zijn vader was in zijn jeugdjaren 
evangelist in de gemeente aldaar. 
Op enig moment eindigde zijn ker-
kelijk leven gelet op de toenmalige 
verdrietige omstandigheden, maar 
later zou hij dit weer oppakken. 
Vaak spraken wij over hetgeen wij 
in onze niet-kerkelijke jaren gemist 
hebben, ook echter over hetgeen 
we in de wereld geleerd hebben.

Leraar en onderwijzer
In het natuurlijke leven bekleedde 
hij allerlei functies in het onder-
wijs. Met zijn aandacht en respect 
voor anderen een prima omgeving. 
Uiteraard had hij speciale aan-
dacht voor zwakke leerlingen en 
degenen die uit de spreekwoorde-
lijke boot dreigden te vallen. Medio 
2015 ging hij met vervroegd pen-
sioen en dit deed hem zichtbaar 
goed. Overigens vol met plannen 
om zich verder te wijden aan het 
werk van de Heer.

Terugkeer
In 1986 keert hij terug in de 
gemeente te Utrecht. Wetende dat 
het apostolisch getuigenis waar-
heid is, is hij meteen een actief 
deelnemer en pakt allerlei zaken 
op. Kort na zijn terugkeer bespeelt 
hij met verve het orgel en in 1990 

wordt hij gewijd tot diaken-evan-
gelist. Later is hij ook betrokken 
bij de Jongerenbazuin, de orga-
nisatie van gemeente-avonden, 
de redactie van de Stem van de 
laatste Bazuin, ontmoetingsdagen 
etc. Eigenlijk had hij altijd de lust 
en de ijver om in de wijngaard van 
de Heer te werken. Maar ook werd 
hij gevraagd om zijn grote kennis, 
nuchterheid, waakzaamheid en 
zijn vermogen om te relativeren en 
in perspectief te plaatsen. Eén van 
zijn aandachtspunten was altijd 
om ons niet-wettisch te gedragen 
en ons niet verheven te voelen. Dit 
in het kader van de Una Sancta 
gedachte. 

Brede belangstelling
Naast zijn belangstelling voor de 
christenheid in het algemeen en 
historische zaken vanuit de Bijbel 

ging zijn belangstelling verder. 
Urenlang konden zijn gespreks-
partners van gedachten wisselen 
over politiek, de Europese Unie, 
economie, ontwikkelingen in de 
wereld etc. Overal had hij wel een 
mening over en een geestelijke 
vertaalslag die je aan het denken 
zette. Hierbij kwam hij niet snel tot 
een oordeel of veroordeling. Hij liet 
mensen in hun waarde, luisterde 
en prikkelde de menselijke geest 
en zocht naar een onderbouwing 
vanuit de Schrift.

Reizen en verslaglegging
Tijdens de afscheidsdienst memo-
reerde één van de sprekers dat 
zijn ‘draaicirkel’ nogal beperkt was. 
Als de reis langer was dan 50km 
moesten er wel de nodige voor-
bereidingen getroffen worden. Het 
is dan ook opmerkelijk te noemen 
dat er in de periode 2012-2016 
maar liefst 3 reizen naar Georgië 
werden ondernomen met onze 
broeder J.L.M. Straetemans om 
onze broeders en zusters aldaar 
te ontmoeten en te spreken. 
Gelukkig maakte hij hiervan prach-
tige verslagen die ook tot steun en 
versterking voor ons allen dienen. 
Hierbij toonde hij zich een goed 
historicus. Ook van de reizen van 
apostel H.F. Rijnders en zijn vrouw 
naar Benjamin maakte hij mooie 
en uitgebreide documenten. 

Ook echter maakte hij verslagen 
over minder plezierige periodes 
zoals eind 60/begin 70. Hierbij 
merkte hij altijd op dat we wel altijd 
moeten leren van onze eigen fou-
ten. Wie zijn historie niet kent.....

Ziektebeeld
In Januari 2017 werd hij geïn-
formeerd over zijn ziekte. Hij 
accepteerde dit volledig en zag 
uit naar de ontmoeting met zijn 
Verlosser en Zaligmaker en voor 
velen die hem in de laatste maan-
den hebben gesproken was dit zeer 
versterkend. Het ‘mij geschiede 
naar Uw Woord’ is hier van toepas-
sing. In deze fase heeft hij ook de 
bemoeienis van de Heer mogen 
ervaren. Het verblijf in het hospice 
duurde slechts 6 dagen waarbij 
pijn hem bespaard is gebleven en 
hij rustig en vredig is ingeslapen. 
Wij verliezen een geliefde broeder 
in Christus en een eerlijk, inte-
ger en betrouwbaar mens die zijn 
voeten vast had verankerd in het 
geloof.

Psalm 27:4
‘Ik vraag aan de HEER één ding, 
het enige wat ik verlang: wonen in 
het huis van de HEER alle dagen 
van mijn leven, om de liefde van 
de HEER te aanschouwen, hem te 
ontmoeten in zijn tempel.’ Dit was 
de tekst die onze broeder op zijn 
rouwbrief wilde en wat alles reflec-
teerde wat hij wilde. En zo zal 
het zijn. Op basis van Zijn woord 
weten dat we hem eens zullen 
terugzien. Laten we net als onze 
broeder A.W. Berkhof vasthouden 
aan hetgeen we hebben mogen 
ontvangen, de goede strijd strijden 
en verwachtingsvol uitkijken naar 
dat ongelooflijk mooie moment.

Namens de redactie

R.C. Boekhout
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Met het Paasfeest ontvingen wij 
een hartelijke groet van onze broe-
ders en zusters uit Georgië. Onze 
broeder Bagrat Mamasakhlisi 
meldde dat er weer enkelen zijn 
die belangstelling hebben voor het 
apostolisch getuigenis. Tijdens de 
bijeenkomsten die in Tbilisi gehou-
den worden zijn er ca. 20 zielen 
aanwezig. Zoals we weten uit eer-
dere artikelen in de Stem van de 
laatste Bazuin worden deze bij-
eenkomsten gehouden in de klas 
van een schoollokaal in deze stad. 
Ook echter was er nieuws uit het 
plaatsje waar de moeder van onze 
broeder woont. Dit plaatsje kent ca. 
3000 inwoners en heet Akhalkalaki 
en ligt ca. 30 km van Tbilisi. Een 

afstand die met de infrastructuur 
in Nederland snel te overbruggen 
is. Uit eerdere berichten hebben 
we al geleerd dat dit in Georgië 
niet zomaar te doen is. Ook in dit 
dorpje is er belangstelling voor het 
werk van de Heer. 

Tevens is er door een schenking 
aan onze broeders en zusters een 
stukje grond verkregen van ca. 
245m². Waar de gemeenschap 
aldaar eerst een tijdelijke vergun-
ning had is dit nu een permanente 
geworden door dit feitelijke bezit. 
Voor ons in Nederland misschien 
een vreemde gedachte, maar dit 
is nu eenmaal de wetgeving in 
Georgië. Wel is uit het bericht dui-

Nieuws uit Georgië delijk geworden dat onze broeders 
en zusters in dit verweggelegen 
land hier oprecht zeer verheugd 
en verblijd over zijn. Per 2 weken 
ontvangen zij een vertaling van 
de catechisatielessen zodat men 
steeds voldoende materiaal heeft 
om te lezen en de Heilige Schrift te 
bestuderen.

Toelichting bij de foto
Op de hiernaast geplaatste foto ziet 
u links van het midden op de ach-
tergrond (met een soort mast op het 
dak) het huis van de oude moeder 
van broeder Bagrat Mamasakhlisi. 

De openstaande deur geeft toe-
gang tot het geschonken stuk 
grond. Rechts op de foto ziet u 
een golfplaten dakje. Hierachter 
bevindt zich een kleine stenen 
ruimte die men t.z.t. wil slopen om 
nog wat meer ruimte te hebben en 
zal men een besluit gaan nemen 
hoe deze grond verder te gaan 
ontwikkelen. Laten wij met onze 
broeders en zusters verheugd zijn 
en hen bij voortduring opdragen in 
onze gebeden. 

Namens de redactie

R.C. Boekhout

Aankondiging
Ook dit jaar wordt, voor de zestiende keer, 

een ontmoetingsdag georganiseerd, 
en wel op D.V. zaterdag 10 juni a.s. 

Deze bijeenkomst heeft plaats in Utrecht. 
Het adres van deze bijeenkomst is: 

Marcuskerk, 
Wijnesteinlaan 2 
3525 AL Utrecht. 

De ontmoetingsdag zal om 10.00 uur aanvangen. 
Wij zien uit naar uw komst.

Vanuit de Bijbel mogen we weten dat we leven in de eindtijd waarin
de tekenen der tijden helder zichtbaar zijn. 

Wij bereiden ons voor op Zijn komst en daarom 
is het thema: 

Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop

www.ontmoetingsdag.org



toornen met een heilige toorn, die 
de droefheid niet uitsloot. Maar 
het kwam niet in Hem op hen te 
verontschuldigen of zelfs verzach-
tende omstandigheden voor hen te 
pleiten, wel een bewijs dat Hij hen 
ten volle voor toerekeningsvatbaar 
hield.

Arbeid in Jeruzalem
Denken wij bijvoorbeeld aan de 
inwoners van Jeruzalem. Christus 
had ongelooflijk veel moeite 
gedaan om hen voor Zich te win-
nen. De heilige stad, die van ouds 
het centrum van de Godsverering 
geweest was, was Hem dierbaar 
boven alles. Noemde Hij de tem-
pel niet het Huis Zijns Vaders? Ja, 
al het mogelijke heeft Hij gedaan 
om de stad met haar inwoners, die 
Hem immers ook een afschadu-
wing van het hemelse Jeruzalem 
was, voor de ondergang te bewa-
ren. Maar hoe vruchteloos is die 
arbeid der liefde geweest. Bijna 
overal werd Hij beter ontvan-
gen dan in deze omgeving, die 
haar hoge roeping versmaadde 
en straks een bloedbad zou wor-
den. Hij kon er Zijn woorden van 
genade en Zijn werken van barm-
hartigheid niet kwijt. Er waren 
geen open harten voor Hem, maar 
Hij stond er zo goed als steeds 
aan gesloten deuren te kloppen. 
En zie nu wat er gebeurt, wanneer 
de Heer op een ezelin gezeten 
Zijn intocht in de stad des vredes 
houdt. Hij daalt van de hoogte van 
de Olijfberg af en als Hij bij een 
bocht van de weg de heilige plaats 
in het oog krijgt, weende Hij over 
haar. Hij is zielsbedroefd over het 

verschrikkelijke lot dat haar boven 
het hoofd hangt. Maar zelfs geen 
schijn van gedachte is bij Hem te 
vinden in dit verdrietige uur om 
verschonende woorden voor de 
onbekeerlijkheid der stad te zoe-
ken. In Zijn grote droefheid blijft Hij 
de eeuwige waarheid. Hij veront-
schuldigt Jeruzalem niet en noemt 
haar onbekeerlijkheid niet een 
kwaal of kwaad, waarvoor zij niet 
verantwoordelijk zou zijn, maar Hij 
legt er de volle last op van haar 
eigen geweten en schrijft haar toe 
aan duidelijke en schuldige onwil. 
Op dit ontroerende ogenblik komt 
de bede uit Hem op, dat Jeruzalem 
ook nog op deze hare dag mocht 
bedenken en bekennen wat tot 
haar vrede dient, maar de Heiland 
voegt er klagend aan toe dat het 
verborgen is voor haar ogen. En 
in één van de redenen zegt de 
Heer duidelijk dat haar onbekeer-
lijkheid aan haar zelf is te wijten: 
‘Jeruzalem, Jeruzalem, gij die de 
profeten doodt en stenigt die tot 
u gezonden zijn, hoe menigmaal 
heb Ik uw kinderen willen bijeen-
vergaderen gelijkerwijs een hen 
haar kuikens bijeenvergadert 
onder haar vleugels, en gijlieden 
hebt niet gewild!’

Een verhard en 
ontoegankelijk hart
Wij gaan nu nader in op de onbe-
keerlijkheid. Dan staan wij voor 
een zonde, die alleen kan voor-
komen bij mensen, onder wie het 
Evangelie op een of andere wijze 
verkondigd is. Wie nooit in aanra-
king met Christus kwam en nooit 
de roepstem tot geloof en bekering 

Naar dat ons uit de Heilige Schrift 
gebleken is, komt de eis van beke-
ring tot alle mensen, omdat allen 
zondaren zijn en van nature op een 
dwaalweg wandelen, al zien zij dit zelf 
niet in, zolang hun oog niet door de 
Heilige Geest geopend is. Wanneer 
Christus van Zichzelf getuigt, dat 
Hij niet alleen de Waarheid en het 
Leven maar eveneens de Weg is, 
dan ligt daar de gedachte in opge-
sloten, dat wie Hem door het geloof 
niet aankleeft, de enige Weg door 
het leven naar de eeuwige heerlijk-
heid verlaten heeft en dus aan het 
dwalen is geraakt. De Heer noemt 
Zich immers niet een Weg uit vele 
andere, maar in volstrekte zin wijst 
Hij Zichzelf aan als de enige weg, 
buiten welke nergens ter wereld heil 
en leven te vinden is. Alle andere 
paden, zoals de brede wereldse 
weg, zijn dwaalwegen, al lijken zij 
nog zo effen en welgebaand. En 
alle wandelaars op die paden wor-
den geroepen zich haastelijk te 
bekeren. Niet iedereen geeft aan 
die roepstem gehoor. Er bestaat 
namelijk ook onbekeerlijkheid, een 
vreselijk kwaad, maar meer nog 
een ontzettende schuld, die de ver-
antwoordelijkheid van mensen niet 
buitensluit maar waarover dezen 
ook eenmaal rekenschap zullen 
moeten afleggen. 

Excuusgedrag
Wanneer wij de onbekeerlijken 
eens over hun staat aan het spreken  

krijgen, iets wat zeer veel geduld 
en zachtmoedige liefde vereist, 
horen wij ze vaak zeggen, wan-
neer zij in het nauw gedreven zijn 
en geen behoorlijk antwoord meer 
kunnen vinden om de gespreks-
partner af te wijzen, dat zij het zelf 
toch niet kunnen helpen, indien 
zij zich niet bekeren. God moet 
het immers doen!? Waarom doet 
Hij het dan niet bij hen en wel bij 
een ander? Zij hebben zichzelf 
niet gemaakt, en zij zijn evenmin 
aansprakelijk voor hun onbekeer-
lijkheid als een blinde voor het 
gemis van ’t gezicht of een kreu-
pel-geborene voor ’t gemis van het 
gebruik van zijn voeten. Maar deze 
redenering gaat echter niet op. Zij 
verwart een natuurlijke kwaal met 
een zedelijk, geestelijk, kwaad. 
Het is waar, dat wij ten gevolge 
van de val als zondaren geboren 
worden, en daardoor vele heerlijke 
gaven van kennis, gerechtigheid 
en heiligheid verloren hebben. 
Doch ondanks deze noodlottige 
val zijn wij echter redelijke, zede-
lijke wezens gebleven, die de volle 
verantwoordelijkheid dragen voor 
onze levenshouding, en daar-
over ter verantwoording geroepen 
zullen worden. De Heer Jezus 
Christus heeft tijdens Zijn aardse 
omwandeling nooit ook maar één 
onbekeerlijke vrijgesproken. De 
Heer was wel steeds bedroefd 
wanneer Hij zulke mensen ont-
moette en kon vreselijk tegen hen 

10    11

Onbekeerlijkheid
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opving, kan wel diep verdorven zijn 
maar niemand kan met zekerheid 
van hem zeggen, dat hij onbekeer-
lijk is. De onbekeerlijkheid is alleen 
mogelijk bij een volk, dat door het 
licht van genade bestraald is. In 
een gemeente waar het licht hoog 
op de kandelaar staat. In een huis 
waar het Woord van God open op 
tafel ligt en er zich als een levend-
makende kracht openbaart. Ja, 
bij een hart, dat door geestelijke 
invloeden bewerkt wordt, maar er 
zich moedwillig aan onttrekt en 
de zoekende hand van God van 
zich afschudt. Onbekeerlijkheid 
en verharding gaan samen. Met 

de eerste wordt bedoeld: een vol-
slagen ontoegankelijkheid voor de 
genade des Heeren. Het is een 
algemeen bekende waarheid dat 
de zondaar, hoe diep deze ook 
gezonken is en hoevele jaren hij 
ook in de ongerechtigheid geleefd 
moge hebben, toch altijd nog te 
redden is. Wij zijn wel diep gevallen 
en derven geheel de heerlijkheid 
Gods, maar het is dan toch steeds 
nog mogelijk zalig te worden, de 
val te overwinnen en met de hei-
lige God door Christus verzoend 
te worden. Ware dit niet het geval, 
dan zou God Zijn Zoon tevergeefs 
in de wereld gezonden hebben. 

12    

Maar God wist echter, dat er in 
het hart van mensen nog plaats 
voor Hem gemaakt kon worden, 
en dat, als dit eenmaal geschiedt 
door het werk van de Zoon, Zijn 
welbehagen weer op die men-
sen zou kunnen rusten om Jezus 
Christus’ wil. Deze vatbaarheid 
voor de genade kan echter verlo-
ren gaan door de eigen schuld van 
mensen. Wij verliezen haar door 
de verharding van het hart. Van 
deze verharding spreekt de Heilige 
Schrift onder allerlei beelden. 
Aangrijpend zijn de profetische 
woorden die de Heer gesproken 
heeft tot Zijn volk, maar velen ble-
ven als een steenrots onbewogen 
met alle gevolgen van dien. Zulk 
een volslagen onaandoenlijkheid 
voor het geestelijke en hemelse is 
oneindig veel bedenkelijker dan vrij 
vaak voorkomende onverschillig-
heid en lauwheid. Men is dan ook in 
groot gevaar. Zodra de Goddelijke 
woorden en waarschuwingen geen 
invloed op ons hebben en alles 
wat de Heer vraagt langs ons heen 
gaat dan kunnen wij afsterven voor 
de Goddelijke invloeden. Als de 
Heer door Zijn Geest ons niet meer 
kan aanraken en vastpakken om 
ons in veiligheid te brengen dan 
zijn wij als het ware reeds in dit 
aardse leven voor eeuwig verloren. 
Natuurlijk heeft die verharding niet 
in een enkel ogenblik plaats. Er 
zijn jaren en nog eens jaren voor 
nodig eer het zover komt. Lange 
tijd kan men doorgaan op de ver-
keerde weg. Want God heeft geen 
lust in de dood der goddelozen, 
maar Hij heeft lust dat de godde-
lozen zich bekeren en leven. God 

gaat zeer lankmoedig met de zon-
daars om. Hij toont telkens weer 
dat Hij de eeuwige Liefde is, die 
alle dingen verdraagt. En hoe vaak 
ook afgewezen en gesmaad, Hij 
komt telkens met Zijn opzoekende 
genade tot de onwillige zondaar 
terug om het hart vurig te maken 
voor Hem. Maar eenmaal raakt Zijn 
lankmoedigheid uitgeput en dan 
komt het oordeel der verharding. 

Dit oordeel is dan de Goddelijke 
bezegeling van de keuze die het 
zondige hart zelf gemaakt heeft. 
Het is, om met het Schriftwoord 
te spreken, alsof God tot de zoda-
nige zegt: ‘Die onrecht doet, dat hij 
nog onrecht doe; en die vuil is, dat 
hij nog vuil worde.’ De Almachtige 
spreekt in Zijn oordeel dan het 
amen uit over het lot dat men zich-
zelf bereid, en vrijwillig gekozen, 
heeft. Wij willen dit artikel niet ein-
digen zonder een enkel woord te 
schrijven ten behoeve van hen, die 
zich na het bovenstaande gelezen 
te hebben misschien afvragen, 
zich verstokt te hebben en of zij 
misschien wel al onbekeerlijk zijn. 
Immers als wij onszelf doorzoeken 
– en wij eerlijk tegenover onszelf 
zijn – maar vooral tegenover God 
en Zijn Geest, dan kunnen wij 
weten en vaststellen of wij nog op 
de goede weg zijn en of wij nog 
waarachtig de Heer Jezus lief heb-
ben. Laten wij niet halsstarrig zijn, 
maar onze zonden belijden, ons 
leven geheel overgeven aan de 
genadige inwerking van de Heilige 
Geest en doen wat de Heer van 
ons vraagt. Maranatha. Amen.

H. Kuipers
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De kerk viert jaarlijks haar geloofs-
feesten. Deze feesten worden 
afgesloten met de viering van het 
Pinksterfeest. Ook aan dit feest wil-
len wij onze aandacht schenken. 
Apostel Paulus begint hoofdstuk 
12 van de brief aan de gemeente 
te Korinthe (1Kor.12:1) met de 
woorden: ‘En van de geestelijke 
gaven, broeders, wil ik niet, dat 
gij onwetende zijt’. Dit zijn slechts 
enkele woorden, maar wel woor-
den met een grote inhoud voor 
het verdere verloop op de weg die 
voert naar de heerlijkheid Gods. 
Daarvan zal men kennis moeten 
nemen. Tijdens het Pinksterfeest 
werd door de apostelen begrepen, 
wat vóór die tijd nog verborgen 
was. Wij vieren de uitstorting van 
de Heilige Geest, waarvan de 
Heer gezegd heeft: ‘Die zal Mij 
verheerlijken, want Hij zal het uit 
het Mijne nemen en het u verkon-
digen’ (Jh.16:14). 

God is de werkende kracht door 
Woord en Geest. Door de open-
baring van de Geest maakt Hij 
bekend wat in de hemel Zijn hart 
ontroert. Toen de Heer op aarde 
was sprak Hij met Zijn volgelingen 
van mond tot mond. Hij maakte 
bekend wat er te gebeuren stond. 
Maar ook wat Zijn volgelingen 
moesten doen. ‘Indien gij Mij lief-
hebt, zo bewaart Mijne geboden. 
En Ik zal den Vader bidden, en Hij 
zal u een andere Trooster geven, 

opdat Hij bij u blijve in der eeu-
wigheid; namelijk den Geest der 
waarheid, Welken de wereld niet 
kan ontvangen; want zij ziet Hem 
niet en kent Hem niet; maar gij 
kent Hem; want Hij blijft bij ulieden, 
en zal in u zijn’ (Jh.14: 15-17). 

Heilige woorden
Vele woorden heeft de Heer 
gesproken tot Zijn discipelen ten 
aanzien van Zijn afscheid. Zo moet 
dit woord bij ons ook de volle aan-
dacht hebben. De Heer sprak deze 
woorden toen Hij Zichzelf aan de 
rechtvaardige God van hemel en 
aarde ten zoenoffer stelde voor 
de zonden van alle mensen. ‘Die 
zal Mij verheerlijken’ (Jh.16:14a). 
Wie wordt hiermee bedoeld? De 
Heer spreekt van de Geest, de 
Heilige Geest. Dat is de Geest 
der Waarheid en de Trooster. Het 
is de derde Persoon Gods in de 
Drie-eenheid, geopenbaard als 
de Heilige Geest. Het is de Geest 
Gods, die wel door mensen ver-
worpen en geminacht wordt. Men 
haalt de schouders daarvoor op. 
God sprak al door de mond van 
de profeet Jesaja: ‘Maar zij waren 
wederspannig en bedroefden 
zijn heilige Geest; daarom veran-
derde Hij voor hen in een vijand’ 
(Js.63:10). De Heilige Geest zou 
de mensen ertoe brengen om zich 
voor de Heer te buigen. Voorzeker 
is dat het werk van de Heilige 
Geest, om Christus te verkondi-

gen. ‘Vader, de ure is gekomen; 
verheerlijk Uwen Zoon, opdat ook 
Uw Zoon U verheerlijke, gelijker-
wijs Gij Hem macht hebt gegeven 
over alle vlees, om aan al wat Gij 
Hem gegeven hebt, eeuwig leven 
te schenken. Dit nu is het eeuwige 
leven, dat zij U kennen, den eni-
gen waarachtige God, en Jezus 
Christus, dien Gij gezonden hebt. 
Ik heb U verheerlijkt op de aarde; 
ik heb voleindigd het werk, dat 
Gij Mij gegeven hebt om te doen’ 
(Jh.17: 1b–4). Ja, door Woord en 
daad heeft de Zoon van God Zich 
geopenbaard en in alles alleen 
de eer van God gezocht. Daarom 
sprak Hij tot Zijn jongeren: ‘Zo 
iemand Mij liefheeft, die zal Mijn 
Woord bewaren; en Mijn vader zal 
hem liefhebben, en Wij zullen tot 

hem komen, en zullen woning bij 
hem maken’ (Jh.14:23). Woning 
maken is het werk van de Heilige 
Geest. Dit is wat aan Israël als een 
zichtbaar teken Gods geschon-
ken was in de tempeldienst. In het 
boek Leviticus lezen wij: ‘En Ik zal 
Mijn tabernakel in het midden van 
u zetten; en Mijn ziel zal van u niet 
walgen. En Ik zal in het midden 
van u wandelen, en zal u tot een 
God zijn, en gij zult Mij tot een volk 
zijn’ (Lv.26: 11–12). 
Ook sprak God: ‘En Ik zal een ver-
bond des vredes met hen maken, 
het zal een eeuwig verbond met 
hen zijn; en Ik zal ze inzetten en 
zal ze vermenigvuldigen, en Ik 
zal Mijn heiligdom in het midden 
van hen zetten tot in eeuwigheid’ 
(Ez.37:26). 

De Stem uit de hemel spreekt
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Ware woorden
God vervulde Zijn belofte door het 
zenden van Zijn Zoon. Het Woord 
is vlees geworden. De Heer nam, 
door en voor onze zonden, een 
sterfelijk geworden lichaam aan. 
Hij droeg onze schuld. Hij wil alles 
in de mens vernieuwen. Vanaf het 
begin is de mens gesteld als een 
kroon der Schepping Gods. Maar 
wat is de mens geworden? Zondig 
vlees. De Heer nam het vlees aan, 
om onze zonden te dragen. Onze 
zwakheid, ons lijden en sterven 
zodat Hij daarin zou overwinnen. 
Zodat de overwinnende kracht 
van God daarin geopenbaard zou 
worden. Opdat de mens daarin 
tot een geestelijk mens gevormd 
kan worden. Zij die in Zijn Naam 
geloven, die mens wil de Heer 
vormen naar Zijn beeld en Zijn 
gelijkenis. Door Woord en Geest. 
Tijdens het Pinksterfeest wordt 
vervuld de belofte van de Heilige 
Geest. Deze Geest wordt waar-
genomen wanneer zij allen bijeen 
zijn. De apostelen spreken van 
de grote daden Gods, welke de 
Heer beloofd had. Zij werden allen 
vervuld met de Heilige Geest. Wij 
kennen allemaal de taal van de 
profeten uit het Oude Testament 
waar de Heer door hun monden 
klaar en duidelijk kenbaar maakte 
wat Zijn bedoeling was. 

Duidelijke woorden
Maar hoe machtig is nu de taal 
van het Nieuwe Verbond, waar 
de apostelen vervuld werden met 
de Heilige Geest? Allen die daar 
bijeen gekomen waren verwon-
derden zich. Velen kwamen tot het 

Evangelie van Jezus Christus. Zij 
hoorden ze spreken in hun eigen 
taal. Dus een taal die voor hen ver-
staanbaar was. Diezelfde Geest, 
die sprak op het Pinksterfeest, 
moet ook nu nog spreken en wer-
ken. Veel mensen gaan voorbij 
aan de uitstorting van de Heilige 
Geest. Door Zijn Geest maakt de 
Heer kenbaar wat in de hemel Zijn 
hart ontroert. Op het Pinksterfeest 
sprak de Geest van God verstaan-
bare woorden voor alle mensen. 

Die Geest moet ook vandaag nog 
klinken te midden van Zijn liefheb-
bers. Er zijn mensen die ermee 
spotten en zeggen: ‘Zij zijn vol 
zoeten wijns.’ Spot is een mach-
tig middel voor de duivel. De Heer 
wil dat wij streven naar de geeste-
lijke gaven: ‘Maar het meest dat gij 
moogt profeteren.’ Wij mogen stre-
ven om de gaven Gods te mogen 
ontvangen. Wij moeten ons geven 
in de hand van de Heer en Zijn 
weg volgen. Laat vrees ons hart 
niet vervullen, maar laten wij ons 
oog gericht houden op de Heer en 
Zijn Werk. Zolang de Heer nog niet 
is wedergekomen moeten wij ons 
laten leiden door de stem uit de 
hemel. De Heer heeft Zelf gespro-
ken: ‘En zie, Ik ben met u al de 
dagen, tot aan de voleinding der 
wereld’ (Mt.28:20). Wat hebben wij 
nodig zolang de Heer nog niet is 
wedergekomen? De werking van 
de Heilige Geest, die aan ons ken-
baar maakt wat Zijn Heilige wil is. 
De Heilige Geest is de verbinding 
tussen God en de gemeente. 

A. Hobé

In dit artikel willen wij nader 
ingaan op de vraag of wij nog een 
Testimonium (getuigenis), ook 
wel genoemd Manifest (openbare 
verklaring), zijn in deze laatste 
tijd vlak voor de wederkomst van 
onze geliefde Heer en Heiland. 
Dan is het wel nodig eens terug te 
kijken naar genoemd Testimonium 
en wat daaraan vooraf ging. Aan 
het vervaardigen hiervan liggen 
profetische openbaringen, en zon-
der twijfel de leiding en besturing 
van de Geest, ten grondslag. Het 
is dus niet zomaar een document 
dat je achteloos leest en terzijde 
legt. Laten we dus, met een korte 
samenvatting, even teruggaan 
in de geschiedenis. Europa was 
een stuurloos schip waarbij er 
sprake was van het verbreken 
van alle banden met God en Zijn 
instellingen. 
De Franse revolutie verkondigde 
haat en bloeddorst, vervloekte 
en vervolgde de Christelijke leer 
en stelde de mens hiervoor in de 
plaats. De zgn. principes vrijheid, 
gelijkheid en broederschap waai-
den over Europa. Oorlog, ziekte, 
armoede etc. beheersten de lan-
den. Door de veroveringstochten 
van Napoleon (die door velen 
werd gezien als de antichrist) werd 
Europa gehuld in vlammen en in 
bloed. Nog overgebleven gelovi-
gen toetsten hetgeen gebeurde 
aan het Woord Gods, de Bijbel, 
en leidden hieruit af dat de weder-

komst van de Heer toch wel nabij 
moest zijn. Men zag hierin de ver-
vulling van de tekenen der tijden. 

Gebeden om herstel en 
uitstorting van de Heilige Geest
Juist de gedachte dat het om de 
eindtijd zou gaan leidde ertoe dat 
velen zich weer tot de Schepper 
richtten in gebed. Apostel F.W. 
Schwartz zegt daarover: ‘Daar 
begonnen uit de stille bidcel gebe-
den op te rijzen tot den Almachtige 
om herstel van Godsdienst en 
geloof. Smekingen klommen op 
tot Zijn troon om wederoprichting 
der kerk van Jezus Christus. En 
niet enkelen baden. Wijd en zijd 
over Europa werden geschriften, 
vooral uit Engeland, verspreid, om 
de gelovigen op te wekken, zich op 
bepaalde uren over geheel Europa 
te verenigen, om den Heer der 
kerk te smeken, zich over Zijn ver-
woesten wijngaard te ontfermen. 
Onderlinge bidstonden werden 
daarop gehouden. Duizenden 
gebeden rezen omhoog om den 
beloofden spaden regen des 
Heiligen Geestes, (Zch.10:1), om 
de teruggave van de gaven des 
Heiligen Geestes, door Christus 
aan Zijn kerk geschonken: gebe-
den voor de in haar werkkring en 
uitbreiding gestoorde Zending en 
Bijbelgenootschappen: gebeden 
om alles en voor alles, wat den 
christen heilig en dierbaar is, zijn 
of worden kan: maar boven alles 

Zijn wij als een
Testimonium in deze tijd? (1)
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die éne, die heilige bede: Uw 
Koninkrijk kome!’. Jaarlijks komt 
in Albury in de jaren 1825-1829 
gedurende een week in de zomer 
een groep van 50 mannen bij 
elkaar om zich over de Schrift te 
buigen en van gedachten te wisse-
len over bepaalde onderwerpen. 
Hierbij hadden met name de pro-
fetische boeken de aandacht. Men 
noemt deze bijeenkomsten ook 
wel ‘de Profetenschool’ (ondanks 
het feit dat er in eerste instantie 
geen profeten bij waren).

Profetische openbaringen
Vanaf 1827 openbaart de Heer 
zich veelvuldig op diverse plaat-

sen in Europa en bij mensen 
met een verschillende kerkelijke 
achtergrond. Eerst gebeurt dit in 
huiselijke kring. Predikant Edward 
Irving is de eerste die toestaat 
dat er in een kerk geprofeteerd 
wordt. Hieromtrent is met name in 
Londen veel publiciteit. Wat is dit 
toch wat daar plaatsheeft? Vele 
duizenden gelovigen verdringen 
zich ’s ochtends én ’s avonds voor 
een kerkgebouw (ook op wat wij 
werkdagen noemen) om hetgeen 
geschiedt te ervaren. Velen wij-
zen de wijze waarop de Heer zich 
openbaart (terwijl dit toch volgens 
de Schrift is) af. ‘Dweperij’ is een 
veelgehoorde kreet. 

Vele kenners van de Bijbel onder-
zoeken de geestesuitingen en 
bespreken hun bevindingen en 
bovenal vragen zij de Heer der kerk 
om Zijn leiding en besturing. Zij wil-
len zich in Zijn hand stellen. Zij en 
wij zien hierin de vervulling van 
hetgeen in Jo.2:28-32 is opgete-
kend. De bestuurders der Schotse 
kerk verbieden de heer Irving het 
een en ander. Hierom wordt hij 
gedwongen terug te treden. In zijn 
verklaring geeft hij aan zich met 
‘zijn kudde af te scheiden van de 
kerken in Babylonisch bondge-
nootschap’ en zich ‘onder leiding 
te stellen van de Heilige Geest en 
het Hoofd der kerk, wachtend op 

Zijn wederkomst’. Zie Op.18:1-5. 
De heer E. Irving, een zeer gelovig 
iemand en ijveraar voor het woord 
Gods, overlijdt in 1834.

Ambten
In de loop van enkele jaren stelde 
de Heer opnieuw dienstknech-
ten om Zijn hof te omtuinen. In 
de aanvangstijd werden uiteraard 
heel veel zaken niet direct begre-
pen, maar wel in geloof aanvaard. 
Er zijn vele profetieën geweest die 
maanden tot eenvoud, trouw en 
gehoorzaamheid maar ook tot lof-
prijzing van God die weer hersteld 
had wat zovele eeuwen geleden 
verloren was gegaan. 
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Ten tijde van het overlijden van 
Edward Irving zijn er weer 6 
apostelen. Ook worden er weer 
broeders geroepen in andere 
ambten. Hierbij is het goed om te 
zien dat de Heer steen voor steen 
aandraagt om Zijn huis te bouwen. 
De voortgang is duidelijk zichtbaar 
en degenen die Hem zoeken te 
dienen mogen zich zeer verblijden 
over het een en ander. Waar zaken 
niet duidelijk zijn worden deze aan 
Hem voorgelegd en de Heer geeft 
de richting aan door Zijn Woord en 
Geest. In september 1835 krijgen 
zij de opdracht om hun getuigenis 
aan de geestelijke overheden in 
Engeland en Ierland uit te reiken. 
Begin 1836 is dit document uitge-
reikt. Apostel J.B. Cardale heeft 
destijds van alle rapporten één ver-
slag gemaakt dat is aangeboden. 
Apostel H. Drummond kreeg de 
(profetische) opdracht een docu-
ment te maken voor de Engelse 
koning en diens geheime raad 
om de staatkundige toestand van 
het land aan te tonen in het licht 
van Gods woord. Dit document is 
door 2 apostelen aangeboden aan 
Koning Willem IV en diens raad. 
Later hebben evangelisten van de 
Heer deze documenten nog aan 
andere overheden aangeboden. 
Één van de gevolgen was opval-
lend genoeg dat de leiding van de 
staatskerk (Anglicaans) het werk 
van de apostelen erkenden als 
zijn de een Gods werk.

Bezoek stamgebieden
Ondertussen ging het werk van 
de Heer gestaag door. De, inmid-
dels 12, apostelen wordt door 

profetische openbaring(en) in 
1836 kenbaar gemaakt dat men 
bepaalde landen moet gaan 
bezoeken. Deze gebieden betref-
fen vrijwel geheel Europa. Hierbij 
was niet het doel om bij het eer-
ste bezoek gemeenten te stichten, 
maar om “het goud der waarheid” 
te verzamelen. Men wilde dus 
weten welke goede zaken men 
nog terugvond in de verschillende 
richtingen qua leer, liturgie, etc. 
Later zou dit dan door de aposte-
len getoetst worden en eventueel 
gebruikt worden voor de dienst 
aan Hem. In dit kader mag men 
denken aan de verspieders die 
destijds werden uitgezonden om 
het beloofde land te verkennen. 

Ook werd de opdracht ontvangen 
om een getuigenis te maken voor 
de wereldlijke en geestelijk lei-
ders van de gehele christenheid. 
Op profetisch bevel begonnen de 
werkzaamheden op 14 juli 1835 
en duurden 1260 dagen. Men was 
dus weer terug in Albury met Kerst 
1838. Zie Op.11: 1-2. Ook hier is 
het goed te zien dat de Heer speci-
fiek aangeeft hoe Zijn gezondenen 
dienen te handelen en dat áls zij 
dit doen rijke zegen hun deel is.  

Het Testimonium
In het Testimonium richt men zich 
tot de ‘patriarchen, aartsbischop-
pen, bisschoppen en andere 
hoofdbestuurders in de kerk van 
Christus over de gehele aarde, en 
aan de keizers, koningen en soe-
vereine vorsten en opperhoofden 
der natiën van de gedoopten’. De 
zin hiervoor is de letterlijke tekst 

uit het Testimonium overigens. 
Je zou kunnen zeggen dat men 
zich richt tot de groten der aarde 
in kerk en staat. Opvallend is de 
nederige, bescheiden opstelling 
van de apostelen. Echter, zon-
der aarzeling en met een grote 
standvastigheid. Men maakt de 
lezers erop attent dat zij de meest 
gezegenden zijn (gelet op hun 
bevoorrechte positie), maar ook 
met de meeste verantwoorde-
lijkheden. Hierbij dient men zich 
ervan bewust te zijn dat alle macht 
van Hem uitgaat (Rm.13:1-2). 

De apostelen maken duidelijk dat 
zij handelen op basis van een 
door God gegeven opdracht. Het 
Testimonium is dan ook bedoeld 
voor de christenheid. Duidelijk is 
ook de dringende bede om terug 
te keren naar de door Hem gege-
ven ordeningen en inzettingen. 
Naast deze bede mag niet onver-
meld blijven dat de apostelen ook 
het oordeel aanzeggen op het 
moment dat men zichzelf en de 
wereld blijft dienen.

Vaststellen van de 
toenmalige situatie
In het Testimonium wordt aller-
eerst de situatie in de christenheid 
geschetst. Verschillende en 
onjuiste leringen (Gl.1:6-10); 
het lichaam van Christus is ver-
scheurd, er is geen of onvoldoende 
sprake van eenheid (Rm.12:4-5); 
de liefde tot God én de naaste 
is bekoeld (Mt.24:12; Gal.5:22); 
zelf benoemde leraren in de kerk 
(2Tm.4:1-5; Hbr.5:4); geestelijk 
leiders bemoeien zich met aardse 
zaken; de opstandingsleer wordt 
niet meer verkondigd noch de 
spoedige wederkomst van de Heer. 
Een zeer enstige situatie waarbij, 
zo zou je kunnen zeggen, het volk, 
de kudde van de Heer, ontbloot is. 
Maar ook de situatie in de natuur-
lijke wereld wordt geschetst. 
Zedeloosheid, oproer en opstan-
den tegen gezag, het volk (i.p.v. 
God de Schepper) wordt gezien 
als bron/oorsprong, wereldlijke 
leiders bemoeien zich met gees-
telijke zaken, bestuurders die het 
volk uitbuiten en verdrukken, alle 
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geestelijke stromingen worden 
op dezelfde wijze behandeld. De 
Franse revolutie wordt getypeerd 
als slechts een voorspel van wat 
er over geheel Europa zal woe-
den indien men niet terugkeert 
naar de oude paden (zie Jr.6:16). 
Vastgesteld mag worden dat het 
menselijk bestuur in zowel kerk 
als wereld niet heeft geleid tot 
een aanvaardbare situatie (zoals 
het tegenwoordig vaak bespro-
ken onderwerp “de maakbaarheid 
van de samenleving”). We mogen 

anno 2017 wel vaststellen dat 
pogingen van de mens om het 
zonder Hem te doen volledig mis-
lukt zijn. Als de leiders zich niet 
opnieuw tot Hem richten geldt voor 
hen hetgeen geschreven staat in 
Dn.5:25–30: Hier wordt het lot van 
Belsassar beschreven; gewogen 
en te licht bevonden. Ook hier dus 
een voorlopig oordeel.

R.C. Boekhout

(Wordt vervolgd)
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Vooraankondiging 
Maran-athadag 2017

Op zaterdag 14 oktober 2017 zullen wij D.V. (Zo de Heer wil) een 
Maran-athadag houden. Op deze dag willen wij samen overdenken 
welke weg de Heer met ons is ingeslagen, en wat het vervolg zal 
zijn van deze weg, zowel persoonlijk als gemeentelijk. 

Ook op gemeentelijk niveau zullen wij ons voorbereiden op deze 
dag. Dit zal plaatsvinden door middel van gemeente-avonden en 
Bijbelstudies in de maand september 2017.

Het onderwerp van de Maran-athadag is:

“Stap voor stap met de Heer”

De Maran-athadag wordt gehouden in de: 
Immanuëlkerk

Achterdorpstraat 5
3772 CC Barneveld

De bijeenkomst vangt aan om 10.00 uur en de kerk is open vanaf 
9.00 uur. De gemeenteleden worden vanaf dat moment verwelkomd 
met een kopje koffie of thee en kunnen zich laten registreren. De dag 
eindigt rond 16.15 uur. De Maran-athadag is slechts toegankelijk 
voor leden van de Hersteld Apostolische Zendingkerk. 

Zet de datum alvast in uw agenda zodat u geen andere afspraken 
maakt op deze voor ons zo belangrijke dag. Verzet afspraken die u 
misschien al gemaakt hebt bij de sportvereniging van uw kinderen. 
Voor jongeren geldt: probeer vrij te nemen van bijbaantjes of 
sportactiviteiten etc.
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Aanwezigheid bij ‘Nederland zingt’
Op 22 april vond in Utrecht de ‘Nederland zingt’ dag plaats. Een zeer 
groot evenement dat maar liefst 10.000 toeschouwers trekt. Het thema 
dit jaar was ‘Bouw Uw Koninkrijk’. Zonder twijfel zal deze dag een extra 
feestelijk karakter hebben gehad i.v.m. het feit dat de Evangelische 
Omroep haar 50-jarig bestaan viert. Naast het zingen werd er ook een 
informatiemarkt gehouden. Hierbij mocht ook ons kerkgenootschap 
aanwezig zijn. Een aantal broeders en/of zusters waren hierbij aanwezig 
om de gasten/belangstellenden te woord te staan. 

Bijgevoegde foto geeft een deel van de ‘stand’ die keurig netjes was 
ingericht met diverse documentatie en waarbij gesproken werd over 
‘De komst van de Bruidegom’. Er was over de gehele dag vrijwel 
voortdurend belangstelling en op een verbindende wijze werd de 
dialoog aangegaan. 
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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 gemeente Wageningen


