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Pinksteren

Dit is een heerlijk feest, 

want dan spreekt de Heilige Geest.

Sommigen zeiden: 

zij zijn allen dronken.

Nee, zei Petrus, 

de Heilige Geest wordt u geschonken.

Dus laat u allen dopen om 

vergeving van al uw zonden.

Blijf niet lopen met deze pijnlijke wonden.

Kom nu allen tot de Heer!

Wacht niet tot een volgende keer,

want misschien is het dan al te laat.

Geloof mij, daar is niemand bij gebaat.

Mijn hart wordt zo blij en warm, 

als de Geest spreekt in onze kerk.

Dan voel ik God zo dichtbij en weet: 

dit is Zijn werk.

Daarom is Pinksteren zo fijn.

Alleen het gevoel al, 

om zo dichtbij Hem te zijn.

Blijf dus niet zitten 

met al uw zonden en vragen.

Kom tot de Heer, 

dan heeft ook u gezegende dagen!

                                                                       

LvZ
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Pinksteren is een feest dat 50 
dagen na Pasen gevierd wordt, een 
wettelijke inzetting door de Heer 
gegeven. Pasen was het feest 
van de uitredding uit de slavernij 
in Egypte en feest van de eerste 
gersteoogst. Deze gersteoogst 
was de eerste in de oogstperiode 
omdat gerst het eerst rijp was. 
Gerst is het beeld van de diena-
ren die Gods ordeningen moeten 
overbrengen en onderhouden. 
Gerst is ook het geestelijk beeld 
van het zwaard van de Heer of Zijn 
Woord door Zijn dienaren gespro-
ken (Ri.7:13). 
Op de avond van de eerste dag 
van de opstanding van onze Here 
Jezus, als de discipelen tezamen 
waren met gesloten deuren, blies 
Hij op hen en zei: ‘Ontvangt de Hei-
lige Geest’ (Jh.20:22). Hier worden 
ze door de Here Jezus officieel 
aangesteld om het Evangelie als 
apostelen uit te dragen en straks 
alle volken te onderwijzen van wat 
ze gezien en gehoord hadden van 
de wonderen en onderwijzingen 
van de Here Jezus. Zij werden, 
net als de gersteoogst, als eer-
sten geoogst uit de mensen en tot 
bedienaren van het woord gesteld.
Na Christus’ hemelvaart krijgen de 
discipelen de opdracht om te Jeru-
zalem te blijven en te wachten op 
de belofte totdat de Vader die in 
vervulling zal laten gaan. Er was 
hen beloofd dat de H. Geest hen 
bekwaam zou maken tot de evan-

gelieverkondiging in de wereld 
en de taak als bedienaren om de 
gemeenten die zouden worden 
gevormd te onderwijzen: ‘Gaat 
dan henen, maakt al de volken tot 
mijn discipelen en doopt hen in de 
naam des Vaders en des Zoons en 
des Heiligen Geestes en leert hen 
onderhouden al wat Ik u bevolen 
heb’ Mt.28:19).

Pinksteren
50 dagen na de opstanding vierde 
men het feest van de tarweoogst. 
Tarwe is het beeld van het zuivere 
Woord Gods, sterk samengevat  
in de vier evangeliën waarin de 
Here Jezus Zelf aan het woord is in 
de onderwijzingen, opgeschreven 
naar beleving en opmerkingsgave 
van de 4 ambten zoals in Efeze 
4 vermeld. De uitwerking en de 
kracht van de H. Geest kwam met 
het oogstfeest van de tarwe. Wat 
nut heeft het als je iets krijgt, maar 
het niet kunt gebruiken? De Here 
Jezus had op hen geblazen maar 
zij hadden er blijkbaar nog geen 
kracht uit kunnen putten, want zij 
waren in afwachting weer met hun 
oud beroep van vissers aan de 
slag gegaan. Maar zij zouden vis-
sers van mensen moeten worden: 
‘Hij zeide tot hen: Volgt Mij na, en 
Ik zal u vissers der mensen maken’ 
(Mt.4:19).
De tarwe werd ongeveer 7 weken 
na het gerst geoogst. Nu werd 
aanschouwd hoe krachtig de H. 

Over Pinksteren

Rectificatie
In het laatste jaaroverzicht stond dat 
het gedoopte kind van br. en zr. 
E. Doppenberg-Rijke een zoon was.
Dat moest natuurlijk ‘dochter’ zijn.



Geest werkte, toen Hij uitgestort 
werd. ‘En eensklaps kwam er uit 
de hemel een geluid als van een 
geweldige windvlaag en vulde 
het gehele huis, waar zij gezeten 
waren; en er vertoonden zich aan 
hen tongen als van vuur, die zich 
verdeelden, en het zette zich op 
ieder van hen; en zij werden allen 
vervuld met de Heilige Geest en 
begonnen met andere tongen te 
spreken, zoals de Geest het hun 
gaf uit te spreken’ (Hd.2:2-4). Ook 
nu weer mochten ze ervaren dat 
de Heer Zijn beloften waarmaakt 
want het was hen toch reeds door 
de oude profeten voorzegd: ‘Ik zal 
mijn aangezicht niet meer voor hen 
verbergen, wanneer Ik mijn Geest 
over het huis Israëls heb uitgestort, 
luidt het woord van de Here HERE’ 
(Ez.39:29).

Geleid
Deze gave was in de eerste Kerk 
rijkelijk aanwezig. We zien dat de 
eerste oogst groot was want velen 
werden door de H. Waterdoop toe-
geteld en verder bekwaam gemaakt 
om de grote werken Gods beter te 
verstaan: ‘Zij dan, die zijn woord 
aanvaardden, lieten zich dopen en 
op die dag werden ongeveer drie-
duizend zielen toegevoegd. En zij 
bleven volharden bij het onderwijs 
der apostelen en de gemeenschap, 
het breken van het brood en de 
gebeden (…) en zij loofden God en 
stonden in de gunst bij het gehele 
volk. En de Here voegde dagelijks 
toe aan de kring, die behouden 
werden’ (Hd.2:41,42,47). Het was 
niet de kracht van de mens maar 
de kracht van de H. Geest, die hen 

in staat stelde om de arbeid te ver-
richten en het licht van de H. Geest 
dat hen bekwaam en indachtig 
maakte. Deze Geest was hen nu tot 
een Leidsman en Trooster, boven-
dien tot licht in Gods verborgenhe-
den. Want de H. Geest leidde hen: 
‘Wanneer Hij komt, de Geest der 
waarheid, zal Hij u de weg wijzen 
tot de volle waarheid; want Hij zal 
niet uit Zichzelf spreken, maar al 
wat Hij hoort, zal Hij spreken en 
de toekomst zal Hij u verkondi-
gen. Hij zal Mij verheerlijken, want 
Hij zal het uit het mijne nemen en 
het u verkondigen’ (Jh.16:13,14). 
Dat de H. Geest Zich niet alleen 
openbaarde door de apostelen 
blijkt uit het feit dat er meerdere 
mensen gebruikt werden om Gods 
woorden te kunnen spreken, zoals 
bij de evangelist Filippus die zelfs 
vier dochters had die profeteerden 
(Hd.21:8-11).

Tempel
Zo werd de H. Geest het licht in de 
gemeente, zoals de zevenarmige 
gouden kandelaar het licht gaf in 
het Heilige van de Tempel. Deze 
ruimte was geheel bekleed en dus 
helemaal donker. Om de priesters 
hun werk voor de Heer in de Tem-
pel te laten verrichten hadden ze 
licht nodig dat de kandelaar gaf. 
De Nieuwtestamentische tempel is 
de kerk van Christus (Ef.2:20-22) 
waarvan de Here Jezus Zelf de 
Bouwmeester is. Waar Hij werk-
zaam wil zijn moet dus licht zijn 
en Hijzelf is het Licht. Er kan geen 
duisternis zijn in het werk want 
God Zelf is het Licht in Christus 
waardoor Hij Zich openbaart.
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In de geestelijke tempel heeft 
Christus de zevenarmige kande-
laar eveneens gesteld en gevuld 
met olie van de Heilige Geest 
tot voortdurende verlichting van 
Zijn Gemeente. De eerste Kerk 
verheugde zich daardoor in een 
grote rijkdom aan heilsgoederen 
en in een grote geestelijke kennis 
(1Kor.1:4-8). Deze kennis maakte 
de eerste apostelen bekwaam 
om de wil van God te verstaan en 
door te geven aan de generaties 
na hen. Daarom zegt ook Christus 
dat deze kennis en daardoor de 
leiding van de H. Geest aanwezig 
moet blijven totdat Hij wederkomt.

Hoe de Geest werkt
Wij mogen nog steeds putten uit 
deze rijke bron, zoals vervat in 
de brieven die door de apostelen 
werden geschreven en wij moe-

ten trachten door het licht van de 
Heilige Geest en door het ontvan-
gen van onderwijs in de waarheid 
der H. Schrift, de betekenis daar-
van ten volle te verstaan. Naar 
Christus’ belofte zou de Geest de 
apostelen in alle waarheid leiden, 
en wat aan hen geopenbaard was, 
moesten zij aan de mensen mede-
delen (Jh.14:26). De H. Geest zou 
door alle eeuwen heen Dezelfde 
blijven, zoals ook de Vader Zelf 
niet verandert maar van eeuwig-
heid tot eeuwigheid Dezelfde 
is. Daarom zal de H. Geest niet 
ophouden met Zijn leiding, Die Hij 
vanuit God neemt: ‘Ik zal de Vader 
bidden en Hij zal u een andere 
Trooster geven om tot in eeuwig-
heid bij u te zijn’ (Jh.14:16). Deze 
Geest werkt door de gaven tot 
licht voor de mensen. Zoals de 
kandelaar 7 armen heeft, kent de 
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H. Geest ook de uitwerking in de 
zevenvoudige gave. Deze verlicht 
dus het verstand. Anders zouden 
de gemeenten in geestelijke duis-
ternis wandelen. 
In de tempel moest het volk de zui-
vere olie aanbrengen waarmee de 
priesters de oliereservoirs moesten 
vullen zodat de lichten op de kan-
delaar konden blijven branden. Het 
volk had dus de taak om samen te 
werken zodat de priesters hun werk 
konden verrichten. Het aanbrengen 
van de olie was dus een offer aan 
God die het volk moest brengen. Als 
deze taak achterwege bleef, kon de 
kandelaar haar licht niet meer geven 
en kwam de gemeente in geeste-
lijke duisternis, waardoor de Gods 
wil niet meer begrepen en ook de 
priesters het licht niet meer konden 
laten verspreiden. Het moest dus in 
verbondenheid en eensgezindheid 
in een vaste overtuiging en eerbied 
aan de Heer plaatsvinden. Anders 
kwam men in een bedenkelijke 
situatie van geestelijke duister-
nis. Daarom waarschuwt de Here 
Jezus de Gemeente te Efeze: ‘Ik 
zal uw kandelaar van zijn plaats 
wegnemen, indien gij u niet bekeert’ 
(Op.2:5). Ook de apostel Paulus 
onderkende het gevaar, waaraan 
de gelovigen blootstonden; want hij 
heeft geschreven: ‘Dooft de Geest 
niet uit, veracht de profetieën niet’ 
(1Ts.5:19,20).

De kandelaar
Zijn deze ernstige waarschuwingen 
ter harte genomen? Helaas neen! 
De gevolgen zijn niet uitgebleven. 
Men is eigen wegen gaan bewan-
delen en heeft de geestelijke gaven 

veronachtzaamd. Waardoor in vele 
situaties de kennis verdween en 
men niet goed verstond wat de 
wil van de Heer was. Daarom gaf 
Paulus, als apostel des Heren, 
aan de gemeente de raad: ‘Jaagt 
de liefde na en streeft naar de 
gaven des Geestes’ (1Kor.14:1). 
Om welke reden is er in de loop 
van de tijd veel verloren gegaan 
van wat de Kerk in de eerste eeuw 
bezat? Het antwoord is: omdat de 
door Christus geschonken gouden 
kandelaar verloren is gegaan, de 
kandelaar met zijn zeven lampen 
of geesten Gods, (Opb. 4:5) ofwel 
de zeven gaven van de Heilige 
Geest zich niet meer openbaar-
den (1Kor.12:1-12). Het volledig 
licht van de zevenarmige gouden 
kandelaar schijnt in het algemeen 
niet meer in de Kerk, ten gevolge 
waarvan veel goud, het beeld der 
waarheid, is verdwenen of zijn 
glans heeft verloren. Ook wordt de 
stem van de hemelse Bruidegom 
door de gave van profetie in de 
algemene kerk niet meer verno-
men: ‘Geen lamplicht zal meer in u 
schijnen, en geen stem van bruide-
gom en bruid zal meer in u gehoord 
worden’ (Opb.18:23). Want de 
getuigenis van Jezus is de geest 
der profetie. Daar waar Pinksteren 
niet meer gevierd wordt is dus het 
geestelijk inzicht uit de gemeente 
verdwenen en de kerk verstoken 
van haar inzicht en geestelijke 
waarheid. Ze mist de leiding voor 
het goed uitoefenen van de arbeid 
in Zijn wijngaard. Dan is het tot 
mensenwerk gedegradeerd.

F. Brust

Het woord ‘Pinksteren’ komt slechts 
eenmaal in de Bijbel voor, namelijk 
in 1Kor.16:8 waar apostel Paulus 
schrijft: ‘Maar ik zal nog tot Pink-
steren te Efeze blijven,’ waarna 
hij vervolgt: ‘want mij is een grote 
en machtige deur geopend en er 
zijn vele tegenstanders.’ Het over-
eenkomstige Schriftgedeelte waar 
Paulus’ verblijf in Efeze beschreven 
wordt, vinden we in Hd.19. Het is 
een bekend hoofdstuk. In het begin 
worden doop en verzegeling van 
ongeveer 12 mannen die tot dan 
toe alleen de doop van Johannes 
kenden vermeld. De apostel gaat 
vervolgens drie maanden spreken 
in de synagoge, lezen we. Uit vers 
8 begrijpen we dat hij ‘hen door 
besprekingen (trachtte) te over-
tuigen aangaande het Koninkrijk 
Gods’. In het Grieks vinden we hier 
en ook in het volgende vers het 
woord ‘dia’legomai’. We herkennen 
hierin ons woord ‘dialoog’, ‘samen-
spreking’. We weten dus dat het 
geen eenzijdige prediking inhield, 
maar Paulus leerde door ‘vraag en 
antwoord’, door met de toehoor-
ders te spreken over de dingen van 
Gods Koninkrijk. Laten we zeggen 
dat hij een soort van belering gaf, 
die bepaald geen eenrichtingsver-
keer hoort te zijn. Men mag dan 
alle vragen stellen die men wil, die 
opkomen in hoofd en hart van de 
aanwezigen. Het is natuurlijk een 
goede methode om vanwege een 
nieuwe leer argwanende mensen 

te laten merken dat men hen en 
hun aan- en opmerkingen serieus 
neemt. Wij christenen hebben niets 
te verbergen. We horen lichtend 
licht te zijn en, zoals Petrus schrijft, 
‘altijd bereid tot verantwoording aan 
al wie u rekenschap vraagt van de 
hoop, die in u is, doch met zacht-
moedigheid en vreze’ (1Pt.3:15).

Betekenis
In het BvoT lezen we over de 
gemeente die de naam kreeg 
van de eerste periode, de eer-
ste driehonderd jaar van de 
kerkgeschiedenis: ‘Efeze betekent: 
verlangen en welgevallen; en dit 
was duidelijk het kenmerk van de 
Efezische gemeente en van de 
eerste drie eeuwen van de Kerk. Zij 
was vol verlangen niet alleen om 
joden en heidenen tot Christus te 
brengen, maar ook om als prachtig 
getooide Bruid de Heer tegemoet 
te gaan (2Kor.11:2); en zij had een 
diep en heilig heimwee naar Zijn 
beloofde wederkomst in Heerlijk-
heid, zoals de geschriften van die 
eeuwen krachtig getuigen. Daarom 
had ook de Heer een welgevallen 
aan haar.’ Een Engelse vertaling 
rept van ‘desirable’, ‘begeerlijk’, 
een logische betekenis als we 
bedenken dat de Heer de eerste 
gemeenten had toegerust met alles 
wat noodzakelijk was om de toe-
komende eeuwen door te komen. 
Zoals geschreven staat: ‘…opge-
varen naar den hoge voerde Hij 
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krijgsgevangenen mede, gaven gaf 
Hij aan de mensen’ (Ef.4:8). Die 
gaven bestonden uit zowel de amb-
ten van Ef.4:11 als de gaven van 
de Heilige Geest, beschreven in 
1Kor.12. En wat jammer dat die eer-
ste kerk niet gebleven is bij wat men 
gekregen had en de Heer moest 
laten opschrijven: ‘Maar Ik heb 
tegen u, dat gij uw eerste liefde ver-
zaakt hebt’ (Op.2:4). Men bleef niet 
bij de leer der apostelen en apostel 
Paulus moest al constateren ‘dat 
allen in Asia zich van mij hebben 
afgekeerd, onder anderen Fyge-
lus en Hermogenes’ (2Tm.1:15). 
Nieuwe, ongebaande paden wer-
den bewandeld en we weten dat 
het apostelambt verdween en 
daarmee ook de mogelijkheid te 
verzegelen met de Heilige Geest, 
waardoor ook de gaven van de 
Geest verachterden. Pas toen de 
late regen werd uitgegoten in het 
begin van de negentiende eeuw 
kon Gods Geest weer ten volle wer-
ken. Niet dat zulks de hele kerk ten 
goede kwam, want velen wilden de 
nieuwgeroepen apostelen niet aan-
nemen. Ook merkte dr. M.J. Tang in 
zijn dissertatie over het apostolisch 
werk op dat onze historie de kerk-
geschiedenis in het klein genoemd 
kon worden, gezien alle problemen 
en scheuringen. De eigenwijze en 
zondige mens kon het niet laten 
andere wegen te gaan dan God 
in Zijn Woord had geordineerd. 
Gelukkig weten we dat de poorten 
van het dodenrijk de gemeente 
niet zullen overweldigen (Mt.16:18) 
en er apostelen zullen blijven tot 
de wederkomst van onze Heer 
(Lc.9:27).

Tot dienstbetoon
Gezien de hierboven geschetste 
aanwezigheid van ambten en 
gaven is het mooi te constateren 
dat de enige zin in Gods Woord 
waar de naam Pinksteren voor-
komt, het feest van de uitstorting 
van de Heilige Geest, ook de naam 
Efeze bevat. Wanneer we dan nog 
eens Hd.19 doorlezen merken we 
dat die geestelijke gaven daadwer-
kelijk en uitgebreid voorkwamen. 
Na de verzegeling van de onge-
veer twaalf mannen ’spraken zij in 
tongen en profeteerden’. Ook lezen 
we dat God buitengewone krach-
ten deed door Paulus ‘zodat ook 
zweetdoeken of gordeldoeken van 
zijn lichaam aan de zieken gebracht 
werden en hun kwalen van hen 
weken en de boze geesten uitvoe-
ren’ (vs.12). Rondreizende Joodse 
geestenbezweerders probeerden 
dit te imiteren, maar zij moesten 
gewond en zonder kleren een huis 
uitvluchten waar zij de Naam van 
Jezus Christus hadden genoemd 
bij iemand met een boze geest. 
Hoe konden zij, die niet geloofden 
in die Naam, ook maar denken te 
profiteren van Zijn werk? Maar het 
gevolg: ‘dit werd bekend aan allen, 
Joden en Grieken, die te Efeze 
woonden, vrees overviel hen allen, 
en de naam van de Here Jezus 
werd grootgemaakt; en velen van 
hen, die gelovig geworden waren, 
kwamen hun schuld belijden en uit-
spreken wat zij bedreven hadden.’ 
Ambten en gaven zijn niet gegeven 
om ermee te pronken of tot eigen 
nut, maar om de Naam van de Here 
Jezus te verheerlijken. Zij onder-
steunen het werk van de Heer en 

zijn gegeven om de gemeente 
toe te rusten ‘tot dienstbetoon, tot 
opbouw van het lichaam van Chris-
tus, totdat wij allen de eenheid des 
geloofs en der volle kennis van 
de Zoon Gods bereikt hebben’ 
(Ef.4:12,13a). Dat was een wijze 
les voor allen die in Efeze aanwezig 
waren, maar ook voor ons die in de 
laatste tijd leven, waar zovelen weer 
hun eigen wegen gaan en duidelijk 
wordt wat de Geest al openbaarde 
in de Efezische tijd van de kerk: 
‘Maar de Geest zegt nadrukkelijk, 
dat in latere tijden sommigen zullen 
afvallen van het geloof, doordat zij 
dwaalgeesten en leringen van boze 
geesten volgen’ (1Tm.4:1).

Vertrek
‘Waar Christus Zijn kerk bouwt, 
bouwt de satan graag ook zijn 
kapelletje’ is een bekende uitdruk-
king. Hoewel Paulus bijna drie jaar 
lang met vrucht in Efeze kon wer-
ken (‘Zo wies het woord des Heren 
krachtig en het werd sterker.’) kon 
het niet uitblijven dat de satan zich 
teweer ging stellen. Paulus had de 
gemeente in Korinte al geschreven 
dat er vele tegenstanders waren. 
Gods wederstrever kan het immers 
niet hebben dat het geloof vrucht 
draagt. Hij zorgde ervoor dat de 

werklieden van de stad die met hun 
producten afhankelijk waren van 
de valse godsdienst van de godin 
Artemis inzagen dat de toename 
van het aantal christenen zorgde 
voor de teloorgang van hun inko-
men. Er ontstond een volkswoede 
die slechts met moeite kon worden 
tenietgedaan. Het werd Paulus in 
ieder geval niet toegestaan zich 
onder hen te begeven. Toen alles 
een beetje bedaard was, besloot 
de apostel zijn voornemen uit te 
voeren om naar Macedonië te rei-
zen. Hij bemoedigde de discipelen 
in Efeze en vertrok. Ook in onze tijd 
wordt de tegenstand alleen maar 
sterker. Dat moet ons niet van onze 
plannen doen afwijken, maar we 
moeten elkaar blijven bemoedigen 
en schouder aan schouder strijden. 
De gemeente Efeze is hier ook 
ons voorbeeld. We dienen bij onze 
eerste liefde te blijven en Christus 
Jezus te volgen, Hem de eer geven 
van alles wat ten goede geschiedt, 
opdat Hij ons kan zeggen: ‘Ik weet 
uw werken en inspanning en uw 
volharding en dat gij de kwaden niet 
kunt verdragen (…) en hebt verdra-
gen om mijns Naams wil en gij zijt 
niet moede geworden (Ef.2:2,3). 
Dat geve de Heer aan ons allen!

A.W. Berkhof
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De titel van dit artikel is ontleend 
aan 1Kor.3:16 waar staat: ‘Weet 
gij niet, dat gij Gods tempel zijt en 
dat de Geest Gods in u woont?’ 
Een soortgelijke tekst kwam ook 
voor in de profetie die behandeld 
is op de Maranatha-dag in oktober 
2015. Een korte zin met een grote 
betekenis. Niet zelden wordt er 
gesproken over het feit dat het las-
tig is om aan anderen uit te leggen 
wat dat inhoudt: de Heilige Geest 
van God die in ons woont. Toch 
is het zo dat we hierover moeten 
spreken en getuigen onder voor-
waarde dat dit op een bescheiden 
en nederige wijze gebeurt. Het is 
niet onze prestatie dat we hier-
van mogen getuigen, maar Zijn 
genade die nederdaalt. Hij die ons 
getrokken heeft met koorden van 
liefde. Juist in de tijd van christe-
lijke hoogtijdagen zoals Pasen en 
Pinksteren is het goed om hier nog 
eens over na te denken. Bij Pasen 
hebben mensen nog wel een beeld 
wat het zo ongeveer inhoudt; als 
het gaat om het Pinksterfeest is er 
niet of nauwelijks een juiste asso-
ciatie. Als men echter de betekenis 
hiervan niet kent, weet men ook 
niet wat men mist. 

De doop met water
Voor de beeldvorming een korte 
schets. Bij de doop is sprake van 
‘opnieuw geboren’ worden, een 
geestelijke aanvang van vernieu-
wing. Hierbij wordt er water, als 

beeld van het Evangelie, gebruikt. 
Hier hebben enkele bijzondere 
zaken plaats: Vergeving van de 
(erf-)zonden en de belofte van de 
Heilige Geest (deze is dus nog niet 
inwonend ontvangen), zie Hd.2:38 
en 22:16. Conform Gl.3:13 zijn 
wij vrijgekocht van de vloek der 
wet. Het niet houden van de wet 
leidde tot de dood. Daarom wordt 
Hij die hem (de wet dus) wel hield 
onze Verlosser en Zaligmaker 
genoemd. O.a. Gal. 3 (26-29) leert 
ons ook dat wij door de doop kin-
deren Gods zijn geworden. De 
heilige waterdoop is een sacra-
ment, een uiterlijk zichtbaar teken 
van een innerlijke (niet zichtbare) 
genade. Deze genade wordt ons 
geschonken door Jezus Christus. 
Zijn belofte is immers dat degenen 
die gedoopt zijn en geloofd heb-
ben de zaligheid zullen beërven. 
Zie Mc.16:16 en ook Gl.3 waar de 
gedoopten erfgenamen worden 
genoemd. 

Tot zover de doop. Ook hier mogen 
we verheugd en verblijd zijn dat 
de Heer dit werk nog heeft willen 
werken om de relatie met God de 
Vader te herstellen en de mens 
een ‘uitweg’ te bieden. Dit is ook 
wat wij getuigen en waartoe wij 
oproepen: Onze Heer Jezus Chris-
tus aannemen, je laten dopen en 
vasthouden tot het eind. Hiermede 
is men overgeplant in het rijk van 
het Licht. Zie Jh.8:12. 

De doop met vuur: 
de heilige verzegeling
We zullen op basis van Zijn woord, 
de Bijbel, echter ook kort aantonen 
dat er ook sprake is van ‘een doop 
met vuur’. Het vuur dat wij kennen 
als beeld van reiniging, heiliging en 
loutering. Wie anders zou dat kun-
nen doen dan de Geest die uit God 
is? We zien in Jh.14:15-18 dat de 
Heer Zelf de Heilige Geest (Troos-
ter) belooft. Mooi detail: de Heer 
spreekt over een andere Trooster. 

De Heer kondigt dit aan terwijl de 
doop al bestaat. Hier moet dus van 
iets anders sprake zijn. Hd.19:1-7 
geeft hier het antwoord; er is sprake 
van drie dopen. De doop van 
Johannes was destijds een doop 
voor degenen die zich bekeerden 
tot de wet en de profeten. Door de 
komst van Christus is deze doop 
niet meer van belang. De doop 
met vuur heeft plaats door hand-
oplegging van de apostel (Zie o.a. 
Hd.8:14-17). Door deze verzege-
ling wordt de gave van de Heilige 
Geest in ons ontvangen. (Noot: het 
is veelzeggend dat er zo weinig 
van openbaar gemaakt wordt.) Op 
deze wijze ontvangen wij de zalving 
(2Kor.1:21-22) die ons in geestelijke 
zin verlicht. Ook zullen degenen die 
getrouw blijven bewaard worden 
uit de grote verdrukking (Op.7:1-8) 
en worden deze ook wel eerstelin-
gen onder de gelovigen genoemd 
(Jc.1:18 en Op.14:4). Zij zullen 
met Christus als koning en priester 
regeren (Zie Op.20:1-5). 

Niet beter, wel anders
Nu we op basis van Zijn Woord 
mogen vaststellen dat er sprake 

is van een doop (universeel) met 
water en een doop met vuur (ver-
zegeling) die alleen uitgereikt mag 
worden aan degenen die gedoopt 
zijn én door oplegging van de han-
den van de apostel geschiedt, heb-
ben we ook helder dat er dus een 
onderscheid cq. verschil is. In alge-
mene zin merken wij vaak op dat 
na de waterdoop de Heilige Geest 
‘bijwonend’ is en na het toedienen 
van de Heilige verzegeling ‘inwo-
nend’. Lees s.v.p. nog eens de eer-
ste zin door in deze tekst waar het 
gaat over ‘in u wonen’. We vinden 
dit, als belofte, ook terug in Joh. 
14: 20. Ook in hetzelfde hoofdstuk 
vers 23. Hier wordt in verschil-
lende vertalingen gesproken over 
‘onze intrek nemen’ en ‘blijvend 
woning maken’. Ook het feit dat er 
over eerstelingen wordt gesproken 
geeft aan dat er een onderscheid 
is. ‘Werkt’ de verzegeling nu van 
het ene op het andere moment 
zoals een uitdrukking luidt? Zoals 
blijkt uit Lc.24: 45 is de Heer in 
staat (van het ene op het andere 

Weet gij niet dat...
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aanneemt. Overigens geeft de 
Heer bij de doop met water en de 
doop met vuur zeer veel. Laten 
wij in bescheidenheid en nederig-
heid Zijn naam blijven verkondigen 
door onze woorden en werken, 
dankbaar dat wij Hem mogen ken-
nen. Het is niet onze prestatie dat 
de Heer Zijn afdruksel in ons hart 
heeft geplant. Wel heeft Hij ons dat 
onderpand gegeven. Eens zullen 
wij dat mogen verwisselen als wij 

wegen bewandelen die Hem lieflijk 
zijn. Maar let op: In de in de eerste 
alinea genoemde profetie kwa-
men ook de volgende zinnen voor: 
‘Of zijt gij er niet zo zeker van dat 
die Geest in u woont?’ en ‘Blijf in 
Mij en zo zal Ik in u blijven.’ Een 
waarschuwing en een geweldige 
belofte voor ons allen! Laten wij 
vasthouden tot het einde.

R.C. Boekhout
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moment) ons verstand te openen 
waarbij zij de Schriften begrepen... 
maar in de stad moesten blijven 
totdat zij bekleed zouden worden 
met kracht uit den hoge. Is de ver-
zegeling niet een afdruk in ons 
hart van de Heilige Geest waarna 
de Heer ons als een pottenbak-
ker voortdurend moet vormen en 
kneden om op te groeien als een 
getrouw getuige wandelende in 
Zijn voetsporen? Het is dus een 
voortdurend proces van, om  het 
maar zo te zeggen, ‘opgroeien in 
de Geest’.
Op basis van de Heilige Schrift is 
vastgesteld dat er een doop met 
vuur is, die leidt naar de zoge-
noemde eerstelingen en waarbij 
de Heer nog iets anders geeft dan 
aan de grote schare die hem wil 
volgen. Een lastig onderwerp om 
te bespreken. Al gauw kan dit lei-
den tot de stelling dat degenen die 
dit belijden arrogant zijn, betweters 
etc. Dit kan ook komen door de uit-
leg van het verschil tussen in- en 
bijwonend. De teksten vanuit de 
Bijbel gaan vaak over één zijn etc. 
De vraag die dan al gauw opkomt 
is bv. ‘zijn wij dan niet één...?’ Eer-
lijk gezegd begrijp ik de reactie 
ook nog wel. Belangrijk is echter 
de Schrift te laten spreken en deze 
onderzoeken. De studieteksten 
vanuit de lessen van de belering 
willen hier overigens nog wel eens 
bij helpen.

Uit ons natuurlijke leven
Om in het onderscheid toch te 
trachten een en ander te verdui-
delijken een voorbeeld vanuit het 
natuurlijke leven. In een gezinssi-

tuatie weet je als ouder vaak alles 
van je kleine kinderen. Je ziet en 
hoort alles en het kindje voelt zich 
vrij om alles eerlijk met je te delen. 
Je ziet en bemerkt de emoties. 
Daarin probeer je mee te denken, 
te helpen, sturing naar het goede 
te geven maar ook te bestraffen 
als dit nodig is. Je bent niet alleen 
letterlijk bij elkaar, maar woont bij 
elkaar en kent elkaar tot in diepe 
details. Het kind vertrouwt volledig 
op de ouders en laat zich leiden. 
Hier is sprake van een duidelijke 
eenheid tussen ouders en kind, 
een reflectie van inwonend en 
intimiteit.
Is de zaak gewoonlijk niet anders 
als kinderen niet meer in het 
ouderlijk huis wonen en hun eigen 
leven leiden? We mogen er vanuit 
gaan dat er nog wel de liefde en 
warmte is tussen ouders en kind. 
Maar toch is het vaak anders: er 
is sprake van een afstand omdat 
men ergens anders woont, je 
ziet of spreekt elkaar wellicht niet 
elke dag meer. Je weet niet alles 
meer van elkaar, kinderen nemen 
uiteraard hun eigen beslissingen. 
Het kind laat zich ook leiden door 
andere aspecten om tot een beslis-
sing te komen etc. Ondanks het 
feit dat partijen de beste bedoelin-
gen hebben (en doorgaans is dit 
zo), is het toch anders... Zou dit 
een weergave kunnen zijn van het 
begrip bijwonend?

Verwachtende Zijn komst 
Als de christenheid de Bijbel als 
Gods woord accepteert is het wel 
vreemd dat men de verzegeling, 
die hierboven aangetoond is, niet 

De derde reis naar Georgië

In augustus 2015 sprak de Heer 
in profetie over het kleine volkje in 
Georgië. Hij had bij hen een vrezen 
aanschouwd en verwees naar het 
feit dat Hij eerder tot hen gespro-
ken had dat Zijn Naam ‘Ik zal zijn 
die Ik zijn zal’ was. Men hoefde 
niet te vrezen. In hetzelfde woord 
werd evangelist J.L.M. Straete-
mans opgedragen opnieuw af te 
gaan naar die kleine schare om 
hen te ondersteunen. Het werd de 
belangrijkste reden om na te gaan 
denken over een nieuwe reis naar 
Tbilisi. Na overleg met de mensen 
aldaar werd afgesproken dat de 
reis zou worden ondernomen van 
9 tot 14 maart 2016.

Tevoren
Van te voren was er natuurlijk 
e-mailcontact over de invulling 
van de reis. We wilden graag met 

andere christenen spreken over de 
toestand in Georgië, die ondanks 
dat de kerk nu officieel gevestigd 
was, nog niet rooskleurig leek te 
zijn. Daarop schreef br. Bagrat 
Mamasakhlisi terug dat hij kort 
tevoren schriftelijk contact had 
gezocht met het forum van gees-
telijke leiders in het land waarin 
vertegenwoordigers van zowel 
christelijke, Joodse als moslimor-
ganisaties zaten. In het antwoord 
dat Bagrat kreeg stond vermeld 
dat men bezig was met een alge-
hele reorganisatie, waarbij een 
nieuw statuut werd samengesteld. 
Wanneer dat klaar zou zijn, was 
nog niet bekend. Maar mocht het 
zover zijn, zou men contact met 
hem opnemen terwijl de leiding 
van de nieuw te vormen Raad aan-
sluiting zou zoeken bij de nationale 
ombudsman, waarna deze toe zou 
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treden tot de Raad en deze de 
beschermheer ervan zou worden. 
Dat was een positief bericht omdat 
de groeperingen die niet orthodox 
waren toch nog steeds af en toe 
worden gediscrimineerd of op een 
of andere wijze tekortgedaan. Wel 
zorgde deze ontwikkeling ervoor 
dat een gesprek met hen op dit 
moment niet mogelijk was. We 
zouden ons dus concentreren op 
de kleine schare die inmiddels met 
elkaar bijeenkwam.
Een vraag bij hen was of we het kon-
den gaan hebben over het gebed. 
We besloten het stuk over ‘bidden 
in de Naam van Jezus’, oorspron-
kelijk een artikel van apostel H.F. 
Rijnders in ‘de Stem van de Laatste 
Bazuin’, te laten vertalen. Dat zou 
iedereen dan kunnen krijgen. Aan-
gezien de Heer had opgedragen 
het volkje aldaar te ondersteunen, 
waren we ook van plan om de 
gebrachte profetieën over Georgië 
te bespreken, in ieder geval met 
br. Mamasakhlisi en als het even 
kon met de groep, zodat men kan 
ervaren dat de Heer ook Zijn kleine 
schare in Georgië bij voortduring in 
het oog heeft en hen bijstaat.

Eerste gesprek
Nadat we ’s nachts waren aange-
komen, hadden we meteen in de 
loop van de middag een gesprek 
bij de broeder thuis. Er stond al een 
maaltijd klaar en we zijn het gesprek 
inderdaad begonnen met de pro-
fetie. Het woord met uitleg was in 
het Engels vertaald. We hebben 
duidelijk gemaakt dat uit het woord 
blijkt dat de Heer bemoeienis heeft 
met het kleine volkje alhier. Hij ziet 

ze, hoort ze en ondersteunt ze. Als 
reactie sprak Bagrat vooral over 
de grote en machtige God. Ook 
zijn zoon Zurab (spreek uit: Zura) 
reageerde m.b.t. de zinsnede dat 
de komst van de Heer nabij was 
door op te merken dat hij met 
zijn vader uitgebreid en nog kort 
geleden gesproken had over de 
wederkomst en de tekens van de 
tijd, die hij herkende. In dit verband 
herinnerde hij aan een Georgisch 
gezegde: de waarheid wordt gebo-
ren in gesprekken. We vroegen 
specifiek of de liefde van de Heer 
herkend wordt in Zijn spreken tot 
hen. ‘Het gevoelen van die godde-
lijke liefde draagt ons, houdt ons bij 
elkaar geeft ons kracht,’ volgens de 
echtgenote van Bagrat die ook het 
hele gesprek bijwoonde. Andere 
gespreksonderwerpen wa ren o.a. 
dat men dankbaar is dat men geen 
fysiek geweld is tegengekomen, 
zoals bijvoorbeeld Jehova’s getui-
gen nog kort geleden is gebeurd. 
Zurab zei dat men voortdurend op 
zijn hoede moest zijn, omdat je 
eigenlijk niemand en zeker geen 
onbekenden kan vertrouwen. Hij 
sprak over religieuze fanatici. Ook 
waren de natuurlijke levensomstan-
digheden verslechterd, zoals door 
de heersende inflatie van 70%. Het 
leven bestaat uit geduld betrach-
ten, wachtend op een betere tijd. In 
dit verband is het goed te vermel-
den dat bijvoorbeeld de media zeer 
gekleurd zijn. Men doet geen ver-
slag van zaken die minderheden 
betreffen omdat men aanleunt bij 
de heersende toestand waarbij de 
orthodoxe kerk de meeste touwtjes 
in handen heeft. Ook de politieke 

partijen bekommeren zich niet om 
minderheden omdat die hen geen 
electoraal voordeel opleveren.
‘Hoe ervaart en beleeft u nu na al 
die jaren alles waar u mee in aan-
raking bent gekomen?’ was een 
vraag onzerzijds. Hierop volgde 
het antwoord dat men veel geleerd 
had. De studie had hen de weg 
van de Heer gewezen en hoe God 
werkt. Hun verwachting was ver-
anderd, men zal de Heer kunnen 
ontmoeten, maar wel wil men waar-
dig bevonden worden en gereed 
zijn zoals de wijze maagden. Dat 
het leven een beproeving is, was 
hun ondervinding. Dat werkte uit 
dat men nu dichter bij Hem leeft en 
dat ze tot dit punt gekomen waren.
Het proces van registratie was als 
moeilijk ervaren, men was angstig 
en bezorgd. Er is veel voor gebe-
den maar de uitkomst was een 
triomf. De 15e januari 2016 gaat 
in de boeken als een historische 
dag. De officiële geschiedenis van 
de kerk in Georgië was begonnen. 
Daarover heerste blijdschap. Ook 

kwam de financiële situatie aan 
bod. Het werd tijd dat men begon 
met collecteren. Daartoe was ook 
een collectezak voor de gemeente 
alhier meegenomen.

Naar Akhalkalaki
Vrijdag 11 maart stond in het teken 
van een reis naar de plek waar de 
moeder van br. Bagrat woonde. Het 
bleek een kleine plaats te zijn van 
zo’n 3000 inwoners, Akhalkalaki 
geheten, liggend in hetzelfde dal 
als Tbilisi, het stroomgebied van 
de Koera, op ruim 30 km afstand 
van de hoofdstad. De moeder van 
Bagrat, 81 jaar oud, klein gebogen, 
verwelkomde ons met een lach op 
haar gezicht. Verder was de taal-
barrière te groot. Ze sprak wel 
Russisch, maar ja, wij niet. Maar 
we werden eerst meegenomen 
naar de tuin, waar we gewezen 
werden op een strook van vijf bij 
twintig meter, privébezit van moe-
der Bagrat, dat hij (als erfgenaam) 
graag wilde schenken aan Juda, 
om er t.z.t. een kerkje te bouwen. 

In Akhalkalaki
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Het bleek namelijk dat het juridi-
sche adres waar de kerk gevestigd 
is slechts een jaar geldig was. Zou 
Bagrat het adres van de kerk wijzi-
gen, dan zou een nieuw adres hier 
permanent kunnen blijven. Dat zou 
ook geen belemmering vormen 
om waar dan ook samen te komen 
op een andere plek in Georgië. 
Daarnaast wilde Bagrat minimaal 
één vast gebouwtje hebben. En 
volgens de moeder zijn er zeker 
andere belangstellenden voor 
het getuigenis in deze omgeving. 

Men dacht het kerkje aan Juda te 
geven, omdat tot op heden de kerk 
een dochter van Juda is. In eerste 
instantie hebben we het aanbod 
afgeraden / geweigerd en gezegd 
dat hij het beter kon geven aan de 
kerk in Georgië omdat zelfstan-
digheid van de gemeente alhier 
belangrijk was. Ook kwam in het 
volgende gesprek aan bod welke 
nieuwe mogelijkheden er waren 
voor wat betreft de verkondiging 
van de Maranathaboodschap nu 

men officieel geregistreerd is? 
Naar aanleiding van deze vraag 
hebben we uitgebreid gesproken 
over taak, plaats en oproep van 
het getuigenis: ‘Bereid u, Jezus 
komt’, moet door ons klinken in 
de christenheid. Wij zijn immers 
een geschenk van de Heer aan de 
christenen met als taak dit getui-
genis te verkondigen in de Una 
Sancta. Er is eens te meer op dit 
beginsel gewezen. Zondags zijn 
we de vierende en biddende kerk: 
‘Jezus, kom haastig’ en door de 
week brengen we het getuigenis. 
Ook zelf dienen we bereid te zijn 
om de Heer waardig te ontmoeten. 
Er is ons gevraagd om een nieuwe 
brochure, die we misschien in 
Nederland al gebruiken. Hij dacht 
er zelf aan de vijf punten van de 
geloofsbelijdenis te gebruiken. De 
registratie heeft er in ieder geval 
voor gezorgd dat adressen en 
telefoonnummers op brochures 
gebruikt kunnen worden. Daar-
naast hebben we de suggestie 
gedaan na te denken over het 
eventueel opzetten van een web-
site, een idee dat dadelijk omarmd 
werd. Ook hierbij geldt natuurlijk 
het stap-voor-stap principe.

Zaterdag
De zaterdag stond in het teken van 
de ontmoeting met de gemeente te 
Tbilisi. Er kwamen 13 mensen. De 
bijeenkomst werd geopend met 
gebed door br. Bagrat. Daarna 
heette br. Straetemans een ieder 
van harte welkom. De gelukwen-
sen, groeten, kaarten en giften 
van mensen en gemeenten uit 
Juda werden overgebracht, waar-

mee onze verbondenheid meteen 
werd bevestigd. De felicitaties 
met de registratie werden verge-
zeld met het aanbieden van een 
nieuw, door de gemeente Amers-
foort geschonken Avondmaalstel 
plus de collectezak, die meteen 
morgen zou worden gebruikt. 
Ook had men bij binnenkomst 
dadelijk een compleet Georgisch 
beleringsboek gekregen. Als eer-
ste geestelijk onderwerp werd de 
profetie voorgelezen en uitgelegd. 
Dat gebeurde in het Georgisch. 
Zurab Mamasakhlisi tolkte de 
hele bijeenkomst en had ook twee 
dagen de tijd gekregen om de ver-
taling vanuit het Engels voor te 
bereiden.
Op de vraag van ons wat hun 
gedachten en gevoelens erbij 
waren, kwamen twee dingen naar 
voren. Er werd duidelijk uitgespro-
ken dat God de enige hoop was, 
die men had en dat mede uit de 
tekenen van de tijd blijkt dat de tijd 
nabij is dat de Heer Zijn bruid komt 
halen. ‘Er is gewoon geen tijd te 
verliezen,’ zei een van de nieuwe 
zusters. Omdat al aangekondigd 
was dat we enkele vragen konden 
verwachten gaven we een ieder 
de gelegenheid deze te stellen. 
Gaandeweg bleek dat deze open-
heid zeer in de smaak viel. Men 
was totaal niet gewend dat men in 
alle vrijheid vragen kon stellen en 
ook nog serieus antwoord kreeg. 
Er is gesproken over de Goddelijke 
natuur van Christus; de Drievuldig-
heid van het Wezen Gods kwam 
aan bod. Of dieren in de hemel 
kwamen, was de vraag van een 
nieuweling. We hebben toen de 

tekst uit Pred.3:19-21 gelezen. 
Er werd gevraagd en uitgelegd 
waarom de H. Doop in plaats 
kwam van de besnijdenis waar-
bij we ook verwezen naar les 12 
van de 40 lessen. Er is gevraagd 
naar hoe het kon dat het Levitische 
priesterschap in het NT een gees-
telijke priesterschap werd. Hier 
hebben we verwezen naar het feit 
dat de door Christus geroepen dis-
cipelen ook geen Levieten waren, 
naar wij weten. Ook hebben we 
Hand.13:1-3 laten lezen. De Heer 
kiest Zijn dienaren uit door de Hei-
lige Geest. Er is gevraagd waarom 
de Heer de Joden verkoos. We 
hebben daarbij Deut.7:6-9 gelezen. 
In dit verband is ook de toekomst 
van het Joodse volk ter sprake 
gebracht. Daarbij kwamen aan 
bod de bruidsopname, de grote 
verdrukking, de bruiloft van het 
Lam, de wederkomst van de Heer 
voor iedereen zichtbaar (Op.1:7), 
vrederijk, satan gebonden, satan 
losgelaten en laatste oordeel. Een 
en ander werd met een tekening 
uitgelegd. ‘Wat gebeurt er met 
mensen die de Heer niet hebben 
aangenomen?’ Dat ligt in handen 
van God, waarbij we wel aange-
stipt hebben dat de Heer in het 
dodenrijk geweest is en gepredikt 
heeft aan de geesten in de gevan-
genis, zoals we weten uit de brief 
van Petrus. Dat de verkondiging in 
het dodenrijk tot op de huidige dag 
doorgaat kwam ook aan bod.
Dat in het Oude Testament de 
natuurlijke beelden verwijzen naar 
een geestelijke werkelijkheid was 
nog moeilijk te bevatten. Dit is een 
aandachtspunt voor het komende 

Kerkruimte
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onderwijs. De manier van onder-
wijs in de vraag en antwoordvorm 
slaat aan en verdient navolging.
Als laatste onderdeel van de bij-
eenkomst werd het vertaalde stuk 
uitgereikt van apostel H.F. Rijnders 
over het bidden in de Naam van 
Jezus. Dit werd vlot doorgenomen 
en er waren nauwelijks vragen. 
Een belangrijke tekst die aan de 
orde kwam en gelezen werd, was 
Joh.14:1-6. Wel zullen we Bagrat 
vragen het nog eens te bespreken 
tijdens een volgende bijeenkomst.
Wat we nog kunnen vermelden 
over de groep is dat deze bestaat 
uit een verscheidenheid van men-
sen. Zowel in leeftijd als in opleiding 
en werkkring bestaan grote ver-
schillen. Een oudere jurist t.o.v. een 
student in de rechten. Een werkloze 
jongere t.o.v. Zurab die bijna afge-
studeerd master is. Huisvrouwen 
en mevr. Bagrat die nog steeds 
geen baan kan vinden. Br. Bagrat 
besloot met gebed.

Kerkdienst
We zouden elkaar weer zien op 
de zondag bij het gebouw waar 
men tegenwoordig kerkte. Het 
was een soort schoolgebouw, 
waar alle deelnemers van giste-
ren hun plaatsje al gevonden had-
den in een ruimte, die blijkbaar 
als leslokaal werd gebruikt. Het 
zag er schoon en prima uit. Ook 
de secundaire zaken waren in het 
gebouw aanwezig, zoals toilet-
ten met een wastafel en zelfs een 
drinkwaterautomaat.
Na de begroeting begon br. Strae-
temans meteen alles klaar te 
zetten. Men keek belangstellend 

toe en converseerde soms op rus-
tige toon. Zurab, die alles zoals 
gewoonlijk zou tolken, kreeg een 
stoel voorin toegewezen gezien 
zijn vertaalarbeid. Meteen toen de 
evangelist begon met het altaarge-
bed, werd het stil. Net als de vorige 
keren dat we in Tbilisi waren, werd 
het een heilige bijeenkomst. Het 
belangrijkste verschil met Neder-
land is dat er niet wordt gezongen. 
Nu is men dat in de orthodoxe kerk 
ook niet gewend, maar van de 
vorige keer konden we ons herin-
neren dat men destijds ook geen 
lawaai mocht maken. Verder was 
de hele liturgie in het Engels, dat 
per gedeelte in het Georgisch werd 
vertaald. Tijdens het votum werden 
ook de nieuwe attributen en de 
ruimte gewijd. 
De lezingen waren Ex.3:1-16 
en Joh.16:22-33. Deze werden 
direct in het Georgisch gedaan. 
Vervolgens kwamen natuurlijk zon-
den- en schuldbelijdenis, vrijspraak 
en voorgebed.
De predicatie van de evangelist 
had als thema de hoop. Niet alleen 
op een beter leven in dit land met 
al zijn moeilijkheden, maar vooral 
op de komst van de Heer. Daarbij 
werd nog eens gerefereerd aan de 
profetie die voor het kleine volkje 
alhier was gekomen. Men hoefde 
niet te vrezen want onze God is de 
Ik zal zijn Die Ik zijn zal. Alles is in 
Zijn hand en op Hem mogen we 
vertrouwen. Hij geeft de uitkomst.
Na de predicatie werd voor het eerst 
in de gemeente gecollecteerd. Br. 
Bagrat ging rond met de nieuw 
verkregen collectezak. Hij bleek 
vooraf iedereen gebeld te heb-
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ben dat dit stond te gebeuren. Zo 
konden ook voor het eerst de offer-
gaven worden gezegend, waarna 
de dienst van het Heilig Avondmaal 
aanving. Zowel het ‘Heilig, heilig, 
heilig’, als het ‘Gij Lam’ werden 
alleen voorgelezen. Het toetreden 
tot het Heilig Avondmaal verliep dit 
keer in twee groepjes. Met grote 
eerbied werden brood en wijn tot 
zich genomen.
Wat restte waren het dankgebed 
en de zegen. Meteen hierna nam 
br. Straetemans de gelegenheid 
te baat om de gemeenteleden te 
bedanken voor hun aanwezigheid 
en te vermelden dat we dank-
baar waren en vereerd met hen te 
mogen verkeren. Langzamerhand 
nam iedereen afscheid. De mees-
ten wilden niet alleen ons de hand 
schudden, maar ook nog wat aar-
dige dingen zeggen.

Graag gebed
Toen alles weer opgeruimd was, 
gingen ook wij hotelwaarts. De fami-

lie Mamasakhlisi reed ons ernaar 
toe en het afscheid met hen was 
allerhartelijkst. We waren blij en 
dankbaar dat we de opdracht van 
de Heer zonder problemen had-
den mogen uitvoeren in het besef 
dat Hij alles geleid had. Als laat-
ste werd ons nog een gezegend 
Paasfeest toegewenst. Er werd 
een gemeente achtergelaten die 
nog pril en kwetsbaar is en onze 
gebeden en hulp hard van node 
heeft. Gelukkig hebben we een 
Heer Die alle macht heeft in hemel 
en op aarde en niet zonder rede-
nen Zijn kinderen in dit broze 
land heeft bemoedigd door zowel 
profetie als ook de opdracht te 
hebben gegeven Zijn kinderen te 
gaan ondersteunen. Laten we bid-
den dat Zijn werk mag groeien en 
bloeien. Een kleine stap is voor-
waarts gezet, maar er moet nog 
een lange weg worden gegaan.

J.L.M. Straetemans

A.W. Berkhof

Bij de flat van Bagrat
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In de periode die achter ons ligt 
hebben we per gemeente gespro-
ken over de werking van de Heilige 
Geest en de wederopbouw van de 
tempel Gods. Deze bespreking 
is voortgezet op de Maranatha-
dag van 10 oktober 2015. Om tot 
wederopbouw te komen heeft men 
ook materialen nodig. De vraag 
is dan: welke zijn deze materia-
len en hoe komen we daaraan en 
waaruit bestaan die dan? Nog een 
andere vraag rijst op: zijn we per-
soonlijk bereid om hieraan mee te 
werken? We hopen natuurlijk dat 
iedereen van ganser harte zegt: ja, 
natuurlijk doen wij mee; wanneer 
kunnen we beginnen; waar moet 
ik zijn en hoe laat beginnen we en 
wat voor gereedschap moeten we 
meenemen?
Maar voordat we gaan spreken 
over de wederopbouw dienen we 
eerst te kijken wat de Bijbel ons 
daarover vertelt, en wat de Heilige 
Geest daarover heeft gesproken te 
midden van Zijn gemeente. ‘Mijn 
huis is een huis van bouwval’ vin-
den we in profetie 18/2013. U kunt 
deze openbaring terug vinden in 
de congresmap van 10 oktober 
2015. De Heer legt in deze open-
baring bloot waarmee wij bezig zijn 
en wat er in ons hart leeft, Hij kent 
ons hart door en door. Hij weet wat 
er in ons hart leeft en hoe wij ons 
bewegen. Als mens zijnde denken 
wij het wel goed te doen, we gaan 
tweemaal per zondag naar de 

kerk, we leven netjes, we geven 
zelfs ons geloofsoffer, ja het zit wel 
goed met ons; bij ons mensen is 
het meer alsof de slager zijn eigen 
vlees keurt in de meest letterlijke 
zin van het woord. Maar Hij Die 
het hart doorgrondt en weet wat 
in onze ziel leeft, neemt andere 
dingen in ons waar. Wat ziet Hij? 
Hij ziet onze eigen doortimmerde 
huizen. Wat zou de Heer hiermee 
bedoelen? Is het strafbaar om 
onze huizen te onderhouden of te 
verfraaien? Of zou de Heer naar 
andere zaken wijzen? Bijvoor-
beeld naar hoe het inwendig met 
ons is gesteld. Waar ligt uw schat? 
‘Want waar uw schat is, daar zal 
ook uw hart zijn’ (Mt.6:21) 

Tempel Gods
Zoals apostel Paulus ons leert in 
1Kor.10 is Israël ons tot voorbeeld 
gesteld opdat wij geen lust tot het 
kwade zouden hebben. Wat leren 
wij van het oude volk? Hg.1:2,4: 
‘Zo zegt de HERE der heerscha-
ren: Dit volk zegt: de tijd is nog niet 
gekomen, de tijd, dat des HEREN 
huis herbouwd worde. Is het voor u 

20

de tijd om in uw weldoortimmerde 
huizen te wonen, terwijl dit huis ver-
woest ligt?’ Zowel in de profetie als 
in Gods Woord worden de dingen 
opengelegd die mensen graag ver-
borgen willen houden. Is dit soms 
de reden dat wij de muren bepleis-
teren, zodat het nog op iets moois 
lijkt? Maar Hij kent ons en proeft 
de nieren en dat betekent: Hij kent 
ons in ons diepste wezen. Deze 
kennis die God over ons heeft, 
moet ons tot nederigheid brengen 
omdat Hij onze Maker en Formeer-
der is, Die waakt over Zijn huis en 
opmerkt, dat het tot een bouwval 
geraakt. We weten als kinderen 
van het nieuwe verbond dat de 
Heer niet verwijst naar een natuur-
lijke tempel maar naar ons hart, 
naar onze ziel en wezen: ‘Weet gij 
niet, dat gij Gods tempel zijt en dat 
de Geest Gods in u woont’? En: 
‘Want de tempel Gods, en dat zijt 
gij, is heilig’ (1Kor.3:16,17b)! Door 
de inwoning van de Heilige Geest 
zijn we persoonlijk allemaal een 
tempel Gods geworden. Apostel 
Paulus zegt het ons zo duidelijk 
in 2Kor.6:16 (SV): ‘Want gij zijt de 
tempel des levenden Gods; gelij-
kerwijs God gezegd heeft: Ik zal 
in hen wonen.’ De indeling van 
ons leven is nog te vaak vervuld 
met aardse gedachten en aardse 
doelen, we verwaarlozen hiermee 
ons geestelijk huis, ons geestelijk 
leven. We doen niet alles om de 
tempel die God van ons gemaakt 
heeft rein te behouden. Als wij hier 
niet nauwlettend over waken zal 
die vervallen tot een bouwval, ter-
wijl wij juist kenbaar moeten zijn, 
want juist aan ons moet gezien 

kunnen worden dat we tempelen 
Gods zijn. Want de tempel Gods, 
en dat zijt gij, is heilig!

Levend houden
In de voorbereiding op de Mara-
nathadag hebben we gesproken 
over de openbaring waarin de Heer 
aan ons allen vraagt om de tempel 
die we van de Heer hebben ontvan-
gen te koesteren. De reden dat de 
Heer dit vraagt van ons is ‘opdat 
Ik kan werken door Mijn Geest, de 
Heilige Geest.‘ Het woord koesteren 
kent vier betekenissen: (1) onder-
houden (2) verzorgen (3) voeden 
(4) bij zichzelf levendig houden. 
Om de tempel niet tot een bouwval 
te laten komen is de eerste ver-
eiste, dat het wordt onderhouden 
en wordt verzorgd. Ons natuurlijk 
huis vereist ook haar onderhoud, 
de richtlijn is dat het b.v. om de vijf 
jaar wordt geschilderd, rotte stuk-
ken hout worden verwijderd en 
vervangen door nieuw. Het dak kent 
zijn onderhoud ga zo maar door. 
Maar hier blijft het niet bij, het huis 
kent ook zijn verzorging binnen. 
Met regelmaat wordt alles schoon 
gemaakt; het huis blijft er hiermee 
verzorgd uitzien. Zo is het ook met 
het geestelijk huis; we moeten het 
onderhouden, verzorgen, voeden 
en bij ons zelf levendig houden. 
Hier heeft de grote Onderhouder 
in voorzien door Zijn Woord de Bij-
bel. Daarin vinden we genoeg voor 
ons geestelijk onderhoud. Door 
Hem als de grote Herbergier wor-
den wij verzorgd en gevoed met de 
sacramenten die Hij aan Zijn kerk 
geschonken heeft. En ten slotte 
wil Hij het levendig maken door 

‘In stilte bouwen’
(Job.22:23)
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Zijn levendmakende Geest. Bij dit 
alles hebben ook wij zelf een taak 
om het levendig te houden. Schrijft 
Paulus in 2Tm.1:6 niet voor om de 
gave Gods die in u is gelegd aan te 
wakkeren? Dat betekent niet pas-
sief, maar actief zijn, onderhouden, 
voeden, de Heilige Geest levend 
houden (vs.14). 

Bekering
In de openbaring 18/2013 waar 
over de bouwval wordt gesproken 
klinkt de oproep: ‘Hoor, ja hoor Mijn 
kinderen en Mijn knechten. Keer u 
om, ja keer u om, dan zal Ik het wel 
maken.’ Deze woorden verwijzen 
ons naar Jb.22:23: ‘Wanneer gij u 
tot de Almachtige bekeert, zult gij 
gebouwd worden.’ Nu vragen wij 
ons misschien af waarvan moeten 
wij bekeren? We hebben toch de 
Heer aangenomen in ons leven, 
we hebben ons zelfs laten dopen, 
we zijn gereinigd door het bloed 
van het Lam Gods. Dit is allemaal 
waar, maar zou het niet te maken 
kunnen hebben met onze wandel 
en handel, met de inwoning van 
ons hart? Waar zijn ons hart en 
leven het meest mee vervuld? God 
weet het, en als u eerlijk tegenover 
uzelf bent, weet u het zelf vast wel 
waar uw schat is.
Op de Maranathadag hebben we 
nog een profetie besproken waarin 
de Heer ons verwees naar onze 
dienstbaarheid. ‘Wees dienstbaar 
en laat u gebruiken als levende 
stenen, zodat Mijn Geest in u 
kan wonen.’ Wat heeft bekering 
te maken met dienstbaarheid en 
levende stenen? Op het eerste 
gezicht niet veel, maar als we het 

even laten bezinken heeft het er 
alles mee te maken. Bekering wil 
zeggen dat we tot inzicht komen of 
werkelijk God in ons woont, want 
dat was de vraag van de Heer: 
Of zijt gij er niet zo zeker van dat 
die Geest in u woont? We kunnen 
niet tot levende stenen worden 
verwekt zonder dat Gods Geest 
in ons woont; zonder deze levend-
makende Geest blijven we dode 
stenen en zijn wij en kunnen wij 
niet dienstbaar zijn in het Koninkrijk 
van God. Het is dus zaak dat we 
de woorden uit Job gaan toepas-
sen in ons leven. We moeten ons 
tot God bekeren. Om de woorden 
van Petrus te gebruiken: ‘Komt tot 
Hem, de levende steen, door de 
mensen wel verworpen, maar bij 
God uitverkoren en kostbaar, en 
laat u ook zelf als levende stenen 
gebruiken voor de bouw van een 
geestelijk huis’ (1Pt.2:4-5). Het 
gaat de Heer niet om een natuurlijk 
huis maar om het huis waar Hij in 
woont, ons hart, zijn Tempel. Maar 
hoe kunnen wij nu levende stenen 
worden om gebouwd te worden in 
een geestelijk huis? De titel is ‘in 
stilte bouwen’. In 1Kn.6:7 lezen 
we: ‘Toen het huis gebouwd werd, 
werd het opgetrokken van steen, 
afgewerkt aan de groeve, en geen 
hamer of beitel of enig ijzeren 
gereedschap werd gehoord bij het 
bouwen van het huis.’ De stenen 
die nodig waren werden op een 
andere plaats bewerkt en op maat 
gemaakt; deze pasklare stenen 
werden naar Jeruzalem vervoerd 
om vervolgens zonder enig lawaai 
geplaatst te worden in de muren 
van de tempel.
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Toepassing
Hoe brengen we dat naar onze 
tijd over en kunnen wij bouwen in 
stilte? We weten dat wij in het 7de 
tijdvak leven en de bouw van het 
geestelijk huis brengt ons naar het 
begin van dit tijdvak. In Opb.8:1 
vinden we: ‘Toen Hij het zevende 
zegel opende, kwam er een stilte 
in de hemel, ongeveer een half 
uur lang.’ Het BvoT beschrijft ons 
hoe lang deze stilte was: ± 20 jaar. 
Voor de stilte was het christen-
dom gestegen naar haar toppunt 
van goddeloosheid en afbraak. 
Door de Franse revolutie waren 
alle banden met de kerk verbroken 
en er ontstond een vreselijke haat 
tegen het geloof in Christus. Rond 
1815 het begin van het 7de tijdvak 
brak er een stilte en rust aan. Maar 
welke rust? De schatkisten leeg, 
de welvaart ondermijnd, handel en 
nijverheid gestorven, het christelijk 
geloof vergiftigd. Zo zonk Europa 
met een verwoest geloof dodelijk 
vermoeid terneer, het huis van de 
Heer was tot een bouwval gewor-
den. Juist in deze stilte rezen vele 
gebeden op tot de Almachtige, vra-
gend om herstel van godsdienst 
en geloof en wederoprichting van 
de ware Kerk. Duizenden gebe-
den werden opgezonden om de 
beloofde spade regen van de Hei-
lige Geest opdat de Tempel Gods 
hersteld en herbouwd zou worden. 
‘En er kwam een andere engel, 
die met een gouden wierookvat 
bij het altaar ging staan, en hem 
werd veel reukwerk geschonken 
om het te geven, met de gebeden 
van alle heiligen, op het gouden 
altaar voor de troon. En de rook 

van het reukwerk, met de gebe-
den der heiligen, steeg uit de hand 
van de engel voor Gods aange-
zicht op’ (vs.3 en 4). Deze Engel 
is de grote Engel des Verbonds, 
Jezus Christus, de Hogepriester, 
die optreedt tussen de Here, de 
Almachtige, en Zijn volk. Hij is de 
Middelaar tussen God en mens, 
want als Hogepriester komt Hij 
in het hemels heiligdom voor de 
genadestoel met Zijn eigen bloed. 
Als Middelaar is Hem veel reukwerk 
gegeven; want Hij is de Voorbidder 
en zonder Zijn voorbede kunnen 
onze gebeden niet aangenaam 
zijn voor God. Uit deze verzen 
van Openbaring 8 zien wij, hoe wij 
weer tot opbouw moeten komen, 
in stilte, door middel van gebed. 
Het herstel begint bij en met onze 
gebeden tot die Hemelse Hoge-
priester. De geschiedenis leert ons 
dat we tot berouw moeten komen 
en wanneer gij u via de Almachtige 
bekeert, zult gij gebouwd worden; 
als levende stenen voor de bouw 
van een geestelijk huis. Het ant-
woord op de vraag wanneer we 
kunnen beginnen met de opbouw, 
is nu, heden, beginnende met 
bekering tot de Almachtige, die een 
vergevend God is, om gebouwd 
te kunnen worden in stilte, door 
middel van gebed. Als wij deze 
aangewezen weg willen opgaan 
dan zal de belofte vervuld worden 
als in de dagen van Haggai: ‘Ik ben 
met u, luidt het woord van de Heer, 
en Hij wekte de geest op, en een 
ieder begon te bouwen aan het 
huis van de Heer’ (Hg.1:13,14).

R. van Kommer



zoals dit in genoemde tekst en in dit 
tekstverband door de Heilige Geest 
is bedoeld. In dit hoofdstuk spreekt 
de apostel tot levend gemaakten, 
tot uit de dood ontkomenen; zo 
toch lezen wij in vers 1: ‘En u heeft 
Hij mede levend gemaakt, daar gij 
dood waart.’ Er worden in dit vers 
twee zaken genoemd; namelijk: 
1e. dat zij dood waren 2e. dat zij 
levend gemaakt zijn door de krach-
tige hand van God. Nu gevoelt en 
begrijpt ieder van u meteen, dat 
wij hier niet te denken hebben 
aan een opwekking uit de doden, 
zoals die bijvoorbeeld bij Lazarus 
heeft plaatsgehad. Nee, de apostel 
spreekt hier niet over een lichame-
lijk, maar over een geestelijk dood 
zijn en dus ook over een geestelijk 

levend gemaakt zijn. Hij noemt 
de geestelijke toestand waarin de 
mensen van Efeze vroeger ver-
keerden ‘dood zijn’, een toestand 
van dood. Daarmee bedoelt hij 
niet, dat zij in een toestand van 
werkloosheid en rust verkeerden, 
zodat er geen daden van hen uit-
gingen; integendeel, hij zegt, dat 
er wel degelijk allerlei werkingen 
van hen uitgingen. Het was een 
toestand waarin al hun uitingen, 
hun gedachten, woorden en wer-
ken, het karakter van ‘dood’ d.i. 
van verderf in zich droegen, en, zo 
God het niet verhoedde, zij op hun 
eigen verderf uitliepen. Vandaar dat 
hij die toestand tekent als dood in 
zonden en misdaden. Daar noemt 
hij dus de werkingen die van hen 

In de geschiedenis van Noach in de 
ark (Gn.6-8) vinden wij een treffend 
beeld van iedere doodschuldige 
zondaar, die ten leven komt en 
behouden wordt. Van Noachs tijd-
genoten toch lezen wij, dat zij allen 
door het water des doods werden 
verzwolgen, maar van Noach en 
de zijnen wordt ons gemeld, dat 
zij zijn behouden en gered in de 
ark. Allen en dus ook Noach had-
den, naar het getuigenis van de 
Heilige Schrift, als Gods gerechte 
straf de dood over zich gebracht 
door hun eigen zonden. De oor-
zaak, waarom Noach die straf niet 
onderging, maar integendeel aan 
de dood ontkwam, lag dus niet in 
zijn werken, niet in zijn gerechtig-
heid. Maar waarom werd hij dan 
wel behouden, waar al de anderen 
onder het verderf besloten lagen? 
Wij moeten daarop antwoorden: 
de reden van zijn behoud lag niet 
in hem, maar enkel en alleen in 
God, in de genade van de Heer. 
Dit lezen wij in Gods Woord: ‘En 
Noach vond genade in de ogen 
des Heren.’ Dus uit genade is hij 
aan het verderf van de dood ont-
rukt en behouden geworden, en 
dat wel door het geloof.

Door het geloof
Kijk, door het geloof, want dit 
lezen wij van hem in de brief aan 
de Hebreeën, het elfde hoofd-
stuk, in de rij van geloofshelden, 
dat Noach door het geloof, door 

goddelijke aanspraak vermaand 
zijnde, de ark heeft toebereid tot 
behoud van zijn huisgezin. Door 
het geloof greep hij het middel ter 
behoudenis aan, dat de Heer hem 
schonk. Er kan dus van Noach 
gezegd worden: hij is uit genade 
behouden door het geloof en dat 
was een gave van God. Zoals het 
Noach ging in verband met dit tij-
delijke leven, zo gaat het elk kind 
van God in betrekking tot zijn gees-
telijk leven. Geldt het in de Schrift 
reeds van Noachs tijdelijk behoud; 
uit genade door het geloof; dit 
geldt in nog veel groter mate van 
het eeuwig, het geestelijk behoud 
van de zondaren. Waar wij naar de 
inhoud van Gods getuigenis van 
nature allen onder de geestelijke 
dood besloten liggen door de zon-
deval, daar heet het in de Heilige 
Schrift, dat wij alleen uit genade 
door het geloof tot het geeste-
lijk leven kunnen komen; daar is 
het de getuigenis van de Heilige 
Geest, dat het geloof, waardoor 
wij dat geestelijk leven deelachtig 
worden, een gave van Gods hand 
is. Dit Godsgeschenk vinden wij 
geschreven in Ef.2:8 (SV): ‘Want 
uit genade zijt gij zalig geworden 
door het geloof en dat niet uit u, het 
is Gods gave.’

Levend gemaakt
Allereerst richten wij onze aan-
dacht op de betekenis van de uit-
drukking: ‘gij zijt zalig geworden’, 
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Uit genade door geloof



oneindig rijk is, door te wijzen op 
dode, schuldige zondaren, die 
overgebracht worden uit de dood 
en overgezet in het eeuwige leven. 
Zulk een wedergeboorte, zulk een 
wonder, kan alleen de genade tot 
stand brengen.

Door het geloof 2
Waar dit nu voor ons is geschied uit 
genade, wordt het ook in ons toe-
gepast, niet door eigen toedoen, 
maar zonder enige medewer-
king of verdienste van ons. Maar 
op die toepassing van Christus’ 
offerande, op dat persoonlijke 
deelachtig worden van het door de 
Heer Jezus verworven leven wordt 
nu de aandacht gevestigd, vooral 
door de toevoeging van de woor-
den: ‘Want gij zijt uit genade zalig 
geworden door het geloof.’ Door 
te spreken van de genade wees 
de Heilige Geest ons op God, de 
Heer en wat Hij heeft gedaan, op 
Zijn grote liefde, waarmee Hij ons 
reeds liefhad toen de voorwerpen 
van Zijn liefde nog als kinderen van 
toorn midden in de dood lagen.
Door nu te spreken van het geloof 
wijst de Heilige Geest ons op de 
mens, op wat niet buiten en voor 
hem, maar in en door hem plaats-
grijpt. Met de woorden ‘uit genade’ 
wordt gewezen op de fontein, 
de springader, waaruit het water 
opwelt. Met de woorden ‘door het 
geloof’ wordt het oog gevestigd op 
de rivierbedding, waarin het water 
vloeit en waardoor het stroomt tot 
verfrissing van de dorre landen. 
Het levendmakende water komt 
niet uit de bedding van de rivie-
ren, maar hogerop uit de bron. De 

bedding is slechts het middel, dat 
verband aanbrengt tussen de bron 
en het dorre land. Zo nu is ook het 
geloof het middel, het instrument, 
de bedding, waardoor het leven 
invloeit in de ziel. Het geloof is 
de band van gemeenschap met 
Christus. Eerst als er persoonlijk 
verband is tussen de Heer Jezus 
en ons kunnen Zijn weldaden ons 
toevloeien door de bedding van 
het geloof. Die stroom zal niet 
stoppen, want de Heer Jezus is 
een eeuwigdurende genadebron. 
Maar wij kunnen wel veranderen, 
waardoor wij geheel verkeerd zul-
len uitkomen. Daarom blijven wij 
in het waarachtige geloof en niet 
in het geloof uit onszelf. Want het 
ware geloof, zo staat ook in onze 
tekst, is niet uit u. Het is een gave 
van God. Dus niet een daad uit 
onszelf en door onszelf, maar een 
daad van God, het meedelen van 
een gave van God aan ons. Ook 
niet voor een tijd of gelegenheid, 
niet ten dele, maar geheel volko-
men, altijd. 
Onderzoeken wij onszelf nauw-
keurig bij het licht van Gods Woord 
en bidden wij: ‘Heer, ik geloof, 
kom mijn ongeloof te hulp.’ Geve 
de Heer, dat wij altijd door genade 
kunnen zeggen: ‘Ik geloof’, dan 
zullen wij eenmaal zeker de zalig-
heid beërven. Maranatha.  
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uitgingen. Vandaar beschrijft hij die 
doodstoestand als een verkeren in 
de begeerlijkheden van het vlees, 
een doen van de wil van het vlees 
en der gedachten. Uit die toestand 
nu van geestelijke dood, zegt hij, 
heeft God u, Efeziërs, verlost; 
Hij heeft u levend gemaakt. Dat 
wil zeggen: God heeft die eerste 
doodstoestand bij u weggenomen; 
Hij heeft u overgezet in een nieuwe 
toestand van leven, van geestelijk 
leven en behoud. Die overbrenging 
nu uit dat geestelijk verderf tot het 
geestelijk behoud heeft de apostel 
op het oog, als hij de uitdrukking 
bezigt: ‘gij zijt zalig geworden’ of: 
‘gij zijt behouden geworden’ als 
wij de grondtekst vergelijken met 
Jh.3:17; waar het heet: ‘Want God 
heeft Zijn Zoon niet gezonden in de 
wereld, opdat Hij de wereld veroor-
delen zou, maar opdat de wereld 
door Hem zou behouden worden,’ 
Hetzelfde woord is gebruikt dat 
hier in genoemde tekst door ‘zalig 
worden’ is vertaald.

Geestelijk behouden
Nu onze tekst lezende in samen-
hang met wat voorafgaat, hebben 
wij bij de uitdrukking ‘zalig worden’ 
vooral te denken aan dat geestelijk 
behouden worden, aan dat overge-
zet worden uit de dood in het leven. 
Dit sluit nu echter volstrekt niet uit 
de betekenis, die men meestal zo 
oppervlakkig aan de uitdrukking 
‘zalig worden’ hecht. Gewoonlijk 
denkt men bij het horen van deze 
woorden aan het overgaan uit dit 
tijdelijke in het eeuwige, om in de 
nabijheid van God te leven. Ook dit 
begrip ligt in de woorden van onze 

tekst opgesloten, want immers 
erfgenamen van de zaligheid daar-
boven, eerst in het geestelijke 
paradijs in het dodenrijk met zijn 
levensboom, en vervolgens bij de 
komst van Christus, in de hemelse 
heerlijkheid, worden alleen zij, die 
hier op aarde reeds zijn overge-
gaan uit de dood in het leven.
Dit zo nu opgevat, heeft de Sta-
tenbijbel hier zeer mooi en juist 
vertaald: ‘gij zijt zalig geworden,’ 
want nu heeft hij ook dat begrip 
van het leven in de nabijheid van 
God daarboven, als een gevolg 
van het geestelijk behouden wor-
den, reeds hier beneden erin 
opgenomen. Deze woorden nu: ‘gij 
zijt zalig geworden’ in hun volle en 
rijke betekenis, schreef de apos-
tel aan de gemeente van Christus 
te Efeze en deze woorden gelden 
nog steeds voor de gemeente van 
Christus aan alle plaatsen. Een 
ieder, die behoort tot de zichtbare 
kerk van Christus, kan zich aan dit 
woord toetsen of hij ook behoort tot 
de onzichtbare kerk van Christus. 
Want dit woord moet van toe-
passing zijn op ieder lid van het 
geestelijk lichaam van Christus. 
Zal het dus goed met ons zijn, dan 
moet voor ons ieder persoonlijk dit 
woord kunnen gelden; dan moe-
ten wij met het oog op onze eigen 
ervaring kunnen roepen: ‘Ik ben 
zalig geworden en wel uit genade.’
Met deze belijdenis wijzen wij 
tevens op de bron, waaruit het 
water des levens ontspringt voor 
de dode en dorre zielen, namelijk 
de Heer Jezus Christus. Hij is het 
Bewijs en een beter bewijs is er 
niet te leveren, dat Gods genade 
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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: H.F. Rijnders, Hogerbeetsstraat 32, 2242 TR Wassenaar

kapel van de gemeente Amsterdam


