
39e jaargang nr. 52, voorjaar 2013

Driemaandelijkse uitgave van de 
Hersteld Apostolische Zendingkerk in Nederland

de STEM van de 
laaTSTE bazuin



3

Ons hart moet met dankbaarheid 
vervuld zijn dat de Heer de heerlijk-
heid bij Zijn Vader heeft verlaten, 
voor ons zondaars. Johannes de 
Doper getuigde daarvan: ‘Zie het 
Lam Gods, Dat de zonde der wereld 
wegneemt’ (Jh.1:29b)! Alleen het 
gestorte bloed van Gods Zoon is 
bij machte om de mens van zijn 
zonden te verlossen. ‘Opdat een 
ieder, die gelooft, in Hem eeuwig 
leven hebbe’ (Jh3:15). ‘Want God 
heeft Zijn Zoon niet in de wereld 
gezonden, opdat Hij de wereld ver-
oordelen, maar opdat de wereld 
door Hem zou behouden worden’ 
(Jh.3:17). 

Tot behoudenis
De Heer is in de wereld gekomen 
om deze te behouden. Het is niet 
te begrijpen, dat dit zo weinig geloof 
en nog minder waardering heeft 
gevonden bij de mensen. Wat de 
Heer heeft gedaan moet de mens 
tot dankbaarheid stemmen. Allen 
die geloven, erkennen zondaar te 
zijn. Dezen geloven dan ook, dat het 
bloed van het Lam Gods gegeven 
is tot behoud. Het Lam dat geslacht 
is van de grondlegging der wereld 
(Op.13:8b). Ook in de Handelingen 
der apostelen wordt hiervan getui-
genis gegeven: ‘De behoudenis is 
in niemand anders, want er is ook 

onder de hemel geen andere naam 
aan de mensen gegeven, waar-
door wij moeten behouden worden’ 
(Hd.4:12). Dit is een korte en krach-
tige belijdenis van de centrale bood-
schap van het christelijk geloof. Het 
is alomvattend en exclusief. Geen 
enkel mens zal zalig kunnen wor-
den buiten het bloed des Lams. 

bloedstorting
Het eerste mensenpaar Adam 
en Eva heeft de genade van het 
bloed van het Lam ervaren. Het zijn 
juist de eerste in de Bijbel opge-
tekende geschiedenissen, waarin 
God al in grote lijnen aangeeft, op 
welke wijze Hij in de toekomst Zijn 
genadegaven aan de mensen zou 
schenken. Daarvan staat geschre-
ven: ‘Toen werden hun beider ogen 
geopend, en zij bemerkten, dat zij 
naakt waren; zij hechtten vijgen-
bladeren aaneen en maakten zich 
schorten’ (Gn.3:7). Het was niet 
enkel uit schaamte dat zij dit deden. 
Het was veel meer een onbestemd 
angstgevoel omdat zij in deze zon-
dige staat niet voor God verschij-
nen konden. Geen mens in zondige 
toestand kan zonder bedekking 
voor God staan. Toen Adam en Eva 
de stem van God in de hof hoorden 
aan de wind des daags, durfden zij 
zich niet te vertonen. Zij verborgen 
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Een weggerolde steen bij een
leeg graf.

Eens op een berg…    
        
Eens op een berg… Golgotha,
zie drie kruizen stonden daar.
In het midden, die Ene  verheven.
Naast twee moordenaars door zonden 
gedreven,
een moordenaar die daar vergeving vond,
na spot en hoon uit de andere mond.
 
Eens op een berg… Golgotha,
zie drie kruizen stonden daar.
In het midden, die Ene verheven.
Rietstok, en doornenkroon Hem gegeven.
Zijn klederen verdeeld na ’t geworpen lot,
Zijn gebed om hun te vergeven naar God
 
Eens op een berg… Golgotha,
zie drie kruizen stonden daar.
In het midden, die Ene verheven.
Wilde Hij Zijn troost ook geven.
Aan de moeder, zoals zij stond
Terwijl het zwaard, haar hart doorwond
 
Eens op een berg… Golgotha,
zie drie kruizen stonden daar.
In het midden, die Ene verheven,
Gods mensenkind, liet daar het leven,
In al zijn glorie en pracht,
blies Hij zijn laatste adem uit.
 
Het is……………….. volbracht!

Astrid Bakker- de Jong

In de veertigdagentijd worden wij bijzonder bepaald bij het 
offer dat de Heer voor ons heeft gebracht. Wanneer wij toetre-
den tot het Heilig Avondmaal gedenken we dat het Lam Gods 
Zichzelf ten offer heeft gegeven voor onze zonden. 
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zelfs niet, dat zij door hun zonden 
niet bestaan konden. Zij hadden 
ook de behoefte niet meer om van 
Godswege daarvoor een bedek-
king te ontvangen. De Zoon van 
God kwam om hen van hun zonden 
te overtuigen, maar zij hebben Zijn 
getuigenis niet aangenomen. Gods 
Zoon kwam om Zich als Middelaar 
te stellen tussen God en Zijn volk. 
De Joden hebben deze bedekking 
verworpen. De Heer kwam opdat 
in en door Zijn offer alle offers van 
het Oude Verbond gerechtvaardigd 
zouden worden. Zij hebben de raad 
van God verworpen, omdat de Heer 
hun openlijk hun zonden aanzegde. 
Zij werden in het begin met wrevel 
en later met een onverzoenlijke haat 
tegen Hem vervuld. Zij verhardden 
hun harten en in hun verblindheid 
meenden zij wel gerechtvaardigd 
te worden voor God. Zij namen de 
verwijtende woorden van de Heer 
als een belediging op. Deze smaad-
heid, hun door de Heer aangedaan, 
kon alleen maar door bloed uitge-
wist worden. Dan zou deze aankla-
gende stem tot zwijgen gebracht 
zijn. Een vreselijke gedachte, maar 
de inhoud en gevolgen daarvan 

waren de woorden die zij uitriepen: 
‘Zijn bloed kome over ons, en over 
onze kinderen’, Mattheüs 27: 25b. 

Een Redder
Het bloed dat vloeien zou tot ver-
lossing van de mensen, zou tot 
een oordeel worden. Toen Pilatus 
de Heer buiten het paleis bracht, 
deed hij dat als een toonbeeld 
van ellende, om daardoor op hun 
betere gevoelens in te werken: ‘Ziet 
uw Koning’ (Jh.19: 4b)! Maar wat 
riepen de overpriesters? ‘Wij heb-
ben geen koning, dan de keizer’ 
(Jh.19:15b). Hiermee riepen zij het 
wee over zichzelf uit. Zij hebben de 
natuurlijke keizer als hun hoofd uit-
geroepen. Dit wee is op verschrik-
kelijke wijze aan hen voltrokken. 
Maar daar staat geschreven: ‘Wie 
in Hem gelooft, wordt niet veroor-
deeld; wie niet gelooft, is reeds 
veroordeeld, omdat hij niet heeft 
geloofd in de naam van de enigge-
boren Zoon van God’ (Jh.3:18). Het 
oordeel en gericht van God komt 
over hen, die niet hebben geloofd 
in de Naam van de Eniggeboren 
Zoon van God. Er is geen andere 
Naam waardoor wij gered kunnen 
worden. De Vader heeft Zijn Zoon 
tot Redder deze wereld gegeven. 
Niet de keizer, maar de Zoon van 
God, was de Redder. In het Oude 
Testament werden de Joden door 
hun offers gerechtvaardigd van hun 
zonden. Maar dit alles stond wel 
in verband met het Lam Gods, dat 
nog komen zou.

Eredienst
In het Nieuwe Testament worden 
de offers die gebracht worden 
alleen gerechtvaardigd, als zij in 

zich achter de bomen, ondanks het 
feit dat zij een bedekking hadden. 
Dit hielp hun niet, want de mach-
tige roepstem van God klonk, dan 
ook: ‘Adam waar zijt gij’ (Gn.3:9)? 
Op dit roepen moesten zij te voor-
schijn komen. Wij weten dat God de 
belofte gaf, dat uit het zaad van de 
vrouw Eén zou komen, Die de kop 
der slang zou vermorzelen. Deze 
zou Middelaar zijn tussen God en de 
mens. Wat verder lezen wij iets won-
derlijks: ‘En de HERE God maakte 
voor de mens en voor zijn vrouw 
klederen van vellen en bekleedde 
hen daarmede’ (vs.21). De klede-
ren die de mens zelf gemaakt had, 
konden in Gods ogen niet voldoen. 
God maakte Zelf klederen van vel-
len tot een bedekking tussen God 
en de mens. Met deze daad maakte 
God aan de eerste mens, maar aan 
alle mensen van alle tijden duide-
lijk, dat zij in zondige toestand nooit 
voor God konden bestaan met een 
zelfgemaakte bedekking. Zij ontvin-
gen rokken van dierenvellen. Om 
deze dierenvellen te verkrijgen, had 
er bloedstorting plaatsgevonden.
Dit bloed van deze dieren was al een 
voorafschaduwing van het bloed 
van het Lam Gods, dat geslacht 
zou worden. Door dat bloed zouden 
alle mensen vergeving van zonden 
kunnen krijgen. De eerste mensen 
waren de dood schuldig, maar die-
ren waren gedood in hun plaats. Zij 
mochten voortleven, maar bij de 
gratie Gods, uit genade. Het recht 
om te leven hadden zij door onge-
hoorzaamheid verloren. Dit zag 
al op de grote Middelaar, Jezus 
Christus, Die Zijn leven zou geven 
in plaats van de mensen die deze 
straf verdiend hadden.

Erkentenis
De mensen moesten echter erken-
nen, dat zij de dood schuldig waren. 
Daarom begrijpen wij ook waarom 
God het offer van Abel wel aannam 
en dat van Kaïn niet. Dat kwam 
omdat Abel een dier offerde, waar-
door bloedstorting plaatsvond. Het 
offer wat Abel bracht is hem tot 
rechtvaardigheid gerekend. Wat 
offerde Kaïn? Kaïn offerde van 
de vruchten van het land. In dit 
offer lag niet opgesloten, dat hij de 
dood schuldig was. Ook lezen wij 
hoe daarna vele grote Godsman-
nen al dieren offerden. Later werd 
dit door God tot een wet ingesteld 
voor het Israëlitische volk. Deze 
offerdieren werden geslacht, toe-
bereid en geofferd door priesters 
welke God Zelf gesteld had. Het 
was geen menselijke instelling, 
maar een door God Zelf vervaar-
digde bedekking voor het Joodse 
volk. Het bloed van deze offerdie-
ren had in zichzelf geen reinigende 
kracht. Het werd gedaan in gehoor-
zaamheid aan Gods gebod, ziende 
op het al verzoenend offer van Zijn 
Zoon. Toen de Joden de eigenlijke 
zin van deze offeranden uit het oog 
gingen verliezen, waren deze offe-
randen God niet meer aangenaam. 
God sprak: ‘Oververzadigd ben Ik 
van de brandoffers van rammen en 
het vet van mestkalveren, en aan 
het bloed van stieren, schapen en 
bokken heb Ik geen welgevallen’ 
(Js.1:11b). Vooral in de tijd van de 
komst van de Heer op aarde waren 
de offerdiensten tot uiterlijke cere-
monie geworden. Deze uiterlijke 
ceremonie leverde bij hen geen 
schuldbesef meer op. Innerlijk liet 
het hun onberoerd. Zij erkenden 
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Jan van Eyk - Het Lam Gods.
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het geloof zien op het offer van het 
Lam Gods, dat al gebracht is. De 
Heer heeft eenmaal en voor alle 
tijden de schuld voldaan. ‘Want 
wat Zijn dood betreft, is Hij voor de 
zonde eens voor altijd gestorven’, 
(Rm.6:10a). Wij zullen een welbe-
haaglijk offer Gods kunnen bren-
gen, wanneer wij zien op de Heer 
en Zijn werk. Maar ook als wij de 
natuurlijke wereldse geneugten en 
lusten willen opofferen. Wij zullen 
dit offer niet brengen omdat het een 
wet is, zoals bij de Joden. Maar wij 
zullen het brengen uit liefde tot de 
Heer. Wij zullen Hem lof, dank, eer 
en aanbidding toebrengen in onze 
erediensten. Deze aanbidding moet 
in overeenstemming zijn met onze 
innerlijke gevoelens. In Romeinen 
lezen wij: ‘Ik vermaan u dan broe-
ders, met beroep op de barmhar-
tigheden Gods, dat gij uw lichamen 
stelt tot een levend, heilig en Gode 
welgevallig offer: dit is uw redelijke 
eredienst’ (Rm.12:1). De redelijke 
eredienst, zijn de ordeningen en 
geboden, die de Heer aan Zijn dis-
cipelen gegeven heeft. De Mond 
der waarheid heeft tot hun gespro-
ken: ‘Ik verordineer u het Koninkrijk’ 
(Lc.22:29a). Ook sprak de Heer: 
‘Gelijkerwijs Mij de Vader gezon-
den heeft, zend Ik ook ulieden’ 
(Jh.20:21b). In een ander vers zegt 
de Heer: ‘Zo gij iemands zonden 
vergeeft, dien worden zij vergeven’ 
(Jh.20:23a). Dit is een opdracht van 
de Heer aan Zijn dienaren. Zonder 
deze opdracht zijn deze woorden, 
door mensen gesproken, krachte-
loos. Geen mens kan de zonden 
vergeven dan alleen Christus, Gods 
Zoon. Het ambt der verzoening dat 
de Heer in Zijn dienaren gelegd 

heeft, is de bedekking uit de Geest 
en gegeven tot heil der gelovigen. 

adam, waar zijt gij?
Zoals God Zelf de klederen maakte 
tot bedekking voor Adam, zo heeft 
de Heer Jezus Zelf de bedekking 
voor het Nieuwtestamentische 
volk bereid. Niet een redeloos 
dier, maar Zelf heeft Hij Zijn leven 
en bloed daarvoor gegeven. Dit 
deed de Heer, opdat de zijnen niet 
naakt bevonden worden. (2Kor.5:3) 
Alle klederen door de mensen zelf 
gemaakt, zullen hun naaktheid niet 
kunnen bedekken. Ondanks zijn 
zelf gemaakte klederen, gaf Adam 
te kennen dat hij naakt was. Toen 
God tot hem kwam, verborg hij 
zich. Maar hoe zal het zijn als Gods 
machtige en dwingende stem tot de 
mensheid zal roepen: ‘Adam waar 
zijt gij?’ Op deze roep zullen zelfs 
de graven geopend worden. Allen 
die zich nu verbergen en aan de uit-
nodigende stem van de Heer geen 
gehoor geven: Deze zullen dan 
moeten komen. Lees Op.20:12,13. 
Hoe zullen zij dan bestaan met hun 
zelfgemaakte bedekking? Niemand 
zal kunnen bestaan wanneer men 
geen gehoor geeft aan de uitnodi-
ging van de Heer. Maar de Heer 
zegt Zelf: ‘Dan zal men beginnen te 
zeggen tot de bergen: Valt op ons 
en tot de heuvelen: Bedekt ons’ 
(Lc.23:30). Dit is een wens om zich 
te kunnen verbergen. Dat er vele 
mensen in deze tijd van genade nog 
tot de Heer zullen gaan en Hem zul-
len volgen op de weg van waarheid 
en leven en met oprechtheid getui-
gen van dood en opstanding.

A. Hobé

7

Een zware week
Wat een week hebben ze achter 
zich deze vrouwen! In de laatste 
week dat de Heer Jezus, voor Zijn 
kruisiging en opstanding, op aarde 
werkzaam was, is er nog zoveel 
gebeurd. De Koninklijke intocht 
op een ezelinnenveulen, gepaard 
gaande met een feestvierende 
menigte, roepende: ‘Gezegend Hij, 
die komt, de Koning, in de naam 
des Heren’ (Lc.19:38). Nog vele 
andere zaken, zoals de zalving te 
Betanië, de tempelreiniging, rede 
over de laatste dingen, instelling 
van het Avondmaal, de voetwas-
sing en nog vele andere zaken 
heeft de Heer hen geleerd en 
getoond, in die laatste dagen voor 
Zijn dood. Dan de kruisiging die 
voor de meeste van Zijn volgelin-
gen als een enorme teleurstelling 
moet zijn aangekomen. Alle hoop 
en verwachting die zij van de Heer 
hadden was in één klap weg. We 
lezen daar ook van bij de Emma-
usgangers in Lucas 24 die in vers 
21 zeggen: ‘Wij echter leefden in 
de hoop, dat Hij het was, die Israel 
verlossen zou.’ Alle van te voren 
bedachte ideeën, daar was niets 
meer van over. Men zag alleen nog 
maar de dood, de gestorven Heer 
Jezus. Alle hoop van verlossing 

was weggevaagd. Ze hadden alles 
met hun eigen ogen aanschouwd, 
hoe Hij veroordeeld werd, gemar-
teld en uiteindelijk gekruisigd werd. 
Hij stierf en nadat zij Hem van het 
kruis hadden afgehaald hebben ze 
Hem in een graf gelegd. Er werden 
specerijen gekocht en bereid tot 
kostelijke zalf. De dag na de sab-
bat in alle vroegte naar het graf. 
Als wij ons eens proberen voor te 
stellen met wat voor een gevoel en 
emotie deze vrouwen met dat ver-
driet die ochtend richting het graf 
liepen. Het zal voor hun één van 
de zwaarste en misschien wel dé 
zwaarste gang geweest zijn.

Opgestaan
Bij het graf gekomen, zullen zij ver-
baasd zijn geweest, dat de steen 
niet meer voor de ingang lag. In één 
van de evangeliën lezen wij dat ze 
er met elkaar onderweg over spra-
ken, hoe zij de zware steen zouden 
weghalen. Maar dat was niet meer 
nodig, de steen was al weggerold. 
In het graf gekomen zien zij ner-
gens het lichaam van de Heer lig-
gen. Met grote twijfel staan zij daar 
als plots twee mannen in blinkende 
kleding bij hen staan. De Griekse 
vertaling leert dat zij glinsterden 
gelijk een bliksem. Het moeten 

6

Wat zoekt gij de levende bij de doden? 

Met deze vraag die de twee gezanten van God aan de vrou-
wen stelden, is eigenlijk alles gezegd. Is het wel een vraag, 
of is het een bevestiging, een vanzelfsprekendheid? Waarom 
zoekt u een levende bij de doden, waarom komt u naar een 
graf dat leeg is, waarom zoekt u hier naar de Levende? Wij 
lezen deze geschiedenis in Lucas 24: 1-11. 
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geloven. Pas als de Heer hun ver-
stand opent (Lc.24:5), dan gelo-
ven en herinneren zij zich al de 
woorden die in de oude profeten 
over Hem geschreven staan en de 
woorden die de Heer Zelf gespro-
ken heeft.

Voorzegd
Eén van de voorbeelden, een gelij-
kenis, die de Heer over Zijn lijden 
en sterven zelf hen en ons geleerd 
heeft, vinden wij in Johannes 12: 
24 waar de Heer zegt: ‘Voorwaar, 
voorwaar, Ik zeg u, indien de 
graankorrel niet in de aarde valt 
en sterft, blijft zij op zichzelf; maar 
indien zij sterft, brengt zij veel 
vrucht voort.’ De Heer vergelijkt 
hier zichzelf met tarwegraan. Een 
zaadkorreltje dat er op het eerste 
gezicht dood uitziet. Maar het komt 
pas tot leven als het in de aarde is 
gevallen, als het ware in een graf 
is gelegd, gestorven is. Dan komt 
pas de ware kiemkracht tot ‘leven’. 
Die zat er altijd al in, maar komt 
dan pas tot ontwikkeling. Voor ons 
mensen is vanzelfsprekend dat het 
gebeurt, al weten wij niet precies 
wat er gebeurt, waarom dat zaad 
of graan tot ontwikkeling komt. Het 
komt pas na het sterven tot leven 
en zal daarna veel vrucht dragen. 
Zo ook bij onze Heer en Heiland. 
Eerst moest Hij lijden en sterven 
voor onze zonden, in het graf, de 
aarde, gelegd worden, om vervol-
gens op te staan en daarna veel 
vrucht, nieuwe zaden, te dragen. 
In Js.53:10 (SV) wordt dit al voor-
zegd: ‘als Zijn ziel Zich tot een 
schuldoffer gesteld zal hebben, zo 
zal Hij zaad zien.’ De NBG spreekt 
over nakomelingen. Dat is nu juist 

de kern van deze gelijkenis, dat 
er door het sterven van dat ene 
graankorreltje vele nakomelingen 
uit voort zullen komen. Ook u en 
ik behoren tot Zijn nakomelingen, 
ook wij stammen af van Die Ene, 
Die Levende!

Hij Die leven geeft
De Levende sprak voor Zijn dood 
‘Ik ben de opstanding en het 
leven’, Hij was de graankorrel waar 
het leven al in zat. Die Levende is 
wel lichamelijk gestorven, maar is 
altijd in leven gebleven, en heeft 
het evangelie gepredikt aan hen 
die ontslapen waren (zijn). Opdat 
ook zij het eeuwige leven zouden 
kunnen ontvangen. Met eigen 
kracht stond Christus op uit het 
graf, de Levende. Waar zullen wij 
de Levende dan vinden? In ieder 
geval niet bij de doden. Wij vinden 
die Levende in Zijn Woord, de Bij-
bel: Dt.8:3b: ‘De mens leeft van 
alles, wat uit des HEREN mond uit-
gaat.’ Wij vinden de Levende in de 
tekenen van brood en wijn; Jh.6:54 
leert: ‘Die Mijn vlees eet, en Mijn 
bloed drinkt, die heeft het eeu-
wige leven; en zal hem opwekken 
ten uitersten dage.’ Wij vinden de 
Levende in de gemeenschap met 
de levenden, zij die door Christus 
levend gemaakt zijn in de doop 
(Rm.6:4) Dat is de vrucht die uit 
die Ene graankorrel voortgekomen 
is. Christus, de Levende, is onder 
ons en door Zijn Geest in ons.
Wij zullen de Levende zien op de 
dag als Hij Zijn bruid komt halen. 
Heeft de Heer niet tot ons gespro-
ken: ‘Ik leef en Gij zult leven!’

R.F. Bijster

dus gezanten van de Heer Zijn 
geweest die daar in het hemelse 
schijnsel hun de boodschap kwa-
men brengen. Verschrikt slaan de 
vrouwen de ogen naar beneden. 
De boodschappers leggen dan 
de vraag bij hen neer: ‘Wat zoekt 
gij de Levende bij de doden?’ De 
Levende, Christus, had Hij niet 
gesproken: ‘Ik ben dé Opstanding 
en het Leven’ (Jh.11:25)? Hij Die 
het leven geeft en neemt, Die is de 
Levende. Al is Zijn lichaam gestor-
ven en in een graf gelegd, Hij heeft 
Zelf het lichamelijke leven afge-
legd, maar heeft ook de macht om 
het leven weer te nemen (Jh.10: 
18). Aan het kruis gaf Hij Zijn geest 
over in handen van de Vader en nu 
heeft Hij hem wedergenomen. Wij 
zingen het ook wel uit bundel 26 
vers 2: ‘Hij rees uit graf door eigen 
kracht, want Hij is God bekleed 
met macht.’ De Levende was niet 
meer in het graf, niet meer in het 
rijk der doden, maar vervolgden 
de boodschappers: ‘Hij is hier niet, 
maar Hij is opgestaan!’ Wat een 
geweldig nieuws voor die vrouwen 

en voor ons, Hij leeft en is opge-
staan. Maar toch begrijpen de 
vrouwen de boodschap nog niet 
volledig. De mannen doen hen 
terugdenken aan de woorden van 
de Heer Jezus Zelf, toen Hij nog bij 
hen was en gesproken had dat al 
deze dingen moesten geschieden, 
Zijn lijden en sterven, maar ook 
Zijn opstanding. Toen pas werden 
zij indachtig wat de Heer inder-
daad van te voren gesproken had. 
En vanaf dat moment verlaten zij 
het graf en boodschappen het de 
discipelen en de anderen, die de 
woorden van de vrouwen niet kun-
nen geloven. In de Bijbel worden 
de woorden van de vrouwen als 
ijdel geklap of zotteklap beschre-
ven. Zij werden niet geloofd. De 
Heer had al een paar keer gespro-
ken dat zij al die zaken niet van te 
voren zouden kunnen geloven en 
begrijpen, pas als alles volbracht 
zou zijn, zouden zij het kunnen 
geloven. Zelfs als Hij zich levend 
aan hun vertoont, de wonden laat 
zien en wat te eten tot zich neemt, 
kunnen zij het van blijdschap niet 
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Apostel L.A. Nanandana verwijst in 
een bericht van november vorig jaar 
aan de familie Rijnders eerst naar 
een tekst uit 3Jh:2,3: ‘Geliefde, ik 
bid, dat het u in alles wel ga en gij 
gezond zijt, gelijk het uw ziel wel 
gaat. Want het heeft mij zeer ver-
blijd, als er broeders kwamen en 
van uw waarheid een goed getuige-
nis gaven, zoals gij dan ook in de 
waarheid wandelt.’ Hierbij aankno-
pend schrijft hij dan: ‘Dat wil zeggen 
dat mensen God dienen, lerende de 
waarheid en gehoorzaamheid in de 
kerk. Dat gaat allemaal goed, maar 
de gezondheid is slecht en dit kan 
invloed hebben op het geestelijke. 
Daarom, in dit arme land zijn educa-
tieve mogelijkheden zeer beperkt, 
die vaak kinderen veroordelen tot 
een ellendig leven, waar sowieso 
meer dan 80% van de bevolking 
te lijden heeft. Honger beïnvloedt 
de precaire gezondheid van de 
bevolking. Er is een ongezonde 
omgeving en die situatie leidt tot 
een klimaat van ongezondheid en 
onveiligheid, vergezeld van crimi-
naliteit. Ook de oorlog in het oosten 
van het land doet duizenden gezin-
nen rouwen en veel huizen zijn ver-
woest.’ De apostel vervolgt dan zijn 
verzuchtingen met een beschrijving 

van de afschuwelijke dingen, waar 
kinderen én ouders traumatische 
ervaringen van ondervinden en 
concludeert dat, ondanks verkie-
zingen voor een president, het land 
een regering ontbeert die hoop kan 
geven aan de bevolking. Ook de 
hoofdstad Kinshasa ontkomt niet 
aan de onveiligheid, moorden, ont-
voeringen en misbruik van vrou-
wen. Het zijn helaas dagelijks terug-
kerende feiten.

Consequenties
‘Tot voor kort waren de kerken er 
voor het algemeen belang, maar in 
onze dagen wordt die opdracht van 
evangeliseren en anderen leren 
niet meer uitgevoerd.’ De apostel 
concludeert dat er geen gemeen-
schap meer gevonden wordt, maar 
dat de kerk geworden is tot wat hij 
het ‘erfgoed van derden’ noemt. 
Men draagt geen verantwoorde-
lijkheid meer voor elkaar. Men zou 
ook kunnen zeggen dat de liefde 
verkoelt en dit doet ons denken 
aan Mt.24:12 in Jezus’ rede over de 
laatste dingen: ‘omdat de wetsver-
achting toeneemt, zal de liefde van 
de meesten verkillen.’ De tekenen 
van de tijd gaan ook aan Congo 
niet voorbij. Consequentie volgens 
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benjamin in nood 
Dat het in grote delen van Afrika moeilijk toeven is, komt keer 
op keer tot ons door kranten en televisie. Het continent wordt 
al heel lang geteisterd door onderlinge (stammen)twisten, 
gezagsproblemen en corruptie. In Congo is het niet anders. 
Ook de berichten van onze broeders en zusters aldaar reppen 
van problemen door de armoede, door de honger en door wat 
er doorsijpelt van de gevechten in het oosten van het enorm 
grote land.

apostel Nanandana is dat men de 
beide benen niet op de grond houdt 
en dat ook christenen betoverd wor-
den door de cultuur van berusting. 
‘Alles gebeurt omdat God het wil.’ 
Hij zal toch spoedig komen, een 
kwestie van veel zaaien en veel 
bidden. Door alle toestanden wordt 
natuurlijk ook de Apostolische Kerk 
in Congo geteisterd door allerlei 
moeilijkheden. Door de bestaande 
crisis worden zowel dienaren als 
volk gemuilkorfd. ‘Enkele leden 
hebben in deze wereld van geluk-
maken de warmte van het geloof 
verloren en zij geven de voorkeur 
aan wat de welvaart soms in over-
vloed geeft.’ De meest vergaande 
consequentie, zo verhaalt de apos-
tel, is het ontbreken van middelen 
om zich te kleden, zich te voeden, 
zich te laten scholen, zich te ver-
plaatsen over langere afstanden 
en noem maar op. Het is dus geen 
wonder dat men vanuit Congo een 
oproep doet aan de gelovigen in 
Nederland om hen te ondersteu-
nen. Niet slechts voor het aposto-
laat: de verkondiging. Nee, omdat 
de armoede en slechte omstan-
digheden ook geestelijke gevolgen 
hebben, moeten wij, rijke wester-
lingen in verhouding tot onze broe-
ders en zusters in Congo, ons ook 
richten op het lenigen van de nood 
op het gebied van scholing, voed-
sel en kleding, nog meer dan we tot 
nu toe al deden.
 
uitgaven
Per jaar gaat tussen de € 40.000 en 
€ 44.000 aan gelden naar Congo. 
Dat betreft het onderhouden van 6 
scholen, 4 in Kinshasa en 2 in Sala, 
waar de onderwijzers al 20 jaar 

hetzelfde salarissen ontvangen. Bij 
elkaar worden 92 onderwijzers en 
onderwijzeressen ondersteund die 
bij elkaar 1582 leerlingen bedie-
nen. Daarvan zijn 639 kinderen van 
apostolische ouders. De andere 
leerlingen moeten een bijdrage 
betalen om de school te kunnen 
bezoeken. Van overheidswege 
wordt er niets bijgedragen. Aan 
het begin van het schooljaar moet 
er voor materialen en schoolspul-
len € 3500 worden overgemaakt. 
Daarnaast zijn er regelmatig terug-
kerende kosten voor medicijnen, 
artsenbezoek, ziekenhuisopnamen 
en dergelijke. Ook enkele priesters 
worden betaald. Dan zijn er nog 
kosten voor het transport, bijvoor-
beeld naar Sala. Bij elkaar is er 
toch wel een bedrag van € 2500. 
Met kerst gaat er een bedrag van 
€ 3500 naar Kinshasa om iets voor 
de kinderen te doen en voor extra 
maaltijden. Alles kan zo net in stand 
worden gehouden, maar eigenlijk 
moet er een structureel hogere bij-
drage komen. Vandaar dat er acties 
zullen worden gehouden om meer 
mensen te bewegen van hun over-
vloed te delen met de mensen in 
Congo. Hoe die acties eruitzien, is 
nog niet helemaal duidelijk. 

De beker bij benjamin
Zoals hierboven al geschetst wor-
den er veel mooie dingen gedaan, 
die voor ons in Europa tot de din-
gen van de dag behoren, waar 
we ons geen zorgen over maken, 
maar die in Congo letterlijk en 
figuurlijk brood en broodnodig zijn. 
Al in 1986 sprak de Heer in een 
profetie dat ‘de beker bij Benja-
min was gevonden’. Hij riep ons 
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toen al op ons borg te stellen voor 
Benjamin op dezelfde wijze als er 
geschreven staat in Genesis 44. 
Jozef had zijn zilveren beker laten 
verstoppen in Benjamins zak met 
koren, toen deze, samen met zijn 
broers, op de weg terug naar Israël 
was. Jozef liet de broers terugha-
len en beschuldigde hen van dief-
stal. De beker werd bij Benjamin 
gevonden, waarop Jozef zei hem 
tot slaaf te zullen maken. Toen 
trad Juda naar voren en bood 
zich aan in de plaats van Benja-
min, want hij had aan zijn oude 
vader beloofd om zich borg te stel-
len voor diens lievelingszoon. Op 
dezelfde wijze vraagt de Heer ons 
in Juda en Issaschar borg te stel-
len voor onze broeders en zus-
ters in Benjamin. De Heer wil ons 
daartoe kracht verlenen want Hij 
zal Zélf de spijs bereiden en het 
zout toevoegen aan het koren in 
onze zakken, want Hij wil werken 
door zwakke mensen. Het is een 
zwaar en zeer groot werk, dat de 

Heer opgedragen heeft. Voor een 
kleine gemeenschap van eenvou-
dige mensen met weinig middelen 
eigenlijk te zwaar. Maar, indien we 
ons onze onbekwaamheid oprecht 
bewust zijn, dan zal de Heer te hulp 
komen. ‘Als ik zwak ben dan ben 
ik sterk’, zegt apostel Paulus. Met 
andere woorden: als ik van mezelf 
wéét, dat ik tot weinig in staat ben, 
dan zal de Heer mij helpen. De 
Heer, die geen bidder laat staan, 
geen stenen voor brood geeft en 
ons allen volledig wil toerusten tot 
de dienst aan Hem en Zijn werk. 
Dat men gul zal geven voor Hem, 
Die Zijn Zoon voor ons gegeven 
heeft en voor allen in Benjamin die 
onze broeders en zusters heten en 
velen in hun omgeving. Dat dit een 
levende werkelijkheid zal zijn!

redactie

(voor degenen die willen bijdragen: 
het bankgironummer is 882856200, 
t.n.v. diaconaat Congo)

Geliefden in de Heer Jezus,
Ook de lijdensgeschiedenis van 
onze Heer Jezus gaf ons deze 
dagen veel stof tot beschouwingen 
over Hemzelf. Over hoe Hij deed 
onder het lijden en hoe Hem het 
lijden werd bereid door kwaadden-
kende harten. Maar het leverde 
ook veel stof om ons te versterken 
in het lijden waarin ieder en de 
gemeente zich gedompeld ziet in 
dit jammerdal. (…) 
Ook laatstleden zondag graas-
den wij op deze lieflijke weide met 
genoegen. De tekst was genomen 
uit Lc.23:25 het laatste gedeelte: 
‘Maar Jezus leverde hij (Pilatus) 
over aan hun wil.’ De Joden wilden 
dus Jezus hebben van de onrecht-
vaardige rechter.
1. Waartoe wilden zij de lieve Jezus 
hebben? Verkregen zij Hem?
2. Waartoe hebben Hem daarna 
velen willen hebben? Werd Hij hen 
gegeven? En door wie?
3. Van wie willen wij de lieve Jezus 
hebben? Zal Hij ons naar onze wil 
en eis ook gegeven worden?
Nadat ik in de inleiding getoond 
had uit Zacharia 9 en Jh.12:1-19 
hoe het volk tot op de kinderen toe 
bij de intocht van Jezus in Jeruza-
lem vervuld werd met blijdschap, 
gewerkt door de Heilige Geest, 
enkelen uitgezonderd, omdat hun 
Koning komt en het beloofde tot 
waarheid zal gemaakt worden en 
dat de twaalf apostelen meenden 
nu te komen zitten op de 12 stoelen 

naast Jezus, de Koning der Joden, 
bleek dit spoedig te veranderen. 
Eén wil kwam uit het volk als een 
stroom tevoorschijn. Deze wil eiste 
dat Pilatus hun Jezus geven zou. 
Ik toonde dat er nog nooit zulk een 
sterke wil was om Jezus te heb-
ben als in die tijd, maar het volk 
wilde Hem niet hebben als Hei-
land, Verlosser van zonde en dui-
vel. Het volk riep: ‘Zijn bloed kome 
over ons en onze kinderen,’ doch 
niet tot vergiffenis der zonden, o 
neen, het wilde Jezus niet hebben 
als Middelaar en Voorspraak bij de 
Vader, neen, het wilde Jezus gepij-
nigd en gedood zien. De onrecht-
vaardige rechter gaf op sterke aan-
drang van het volk Hem over om 
Jezus te laten kruisigen. Dus het 
volk verkreeg zijn zin en nochtans 
was het volk niet tot rust gekomen.
Later wilden veel zondaren en zon-
daressen Jezus hebben. Ook zij 
riepen: ‘Zijn bloed kome over ons,’ 
maar tot afwassing van zonden en 
God, de rechtvaardige Rechter gaf 
hun Jezus over, naar hun wil en zij 
kregen Jezus geheel om hier zalig 
en ginds zalig en heerlijk te kunnen 
worden.
Doch thans komt op aarde een 
volk op, een wil, sterker dan voor 
achttien eeuwen. Deze wil eist van 
God, de rechtvaardige Rechter, 
Jezus naar hun wil te hebben en 
waartoe wil dit apostolische volk 
Hem hebben?
Dat Zijn bloed hen reinige van alle 

De lijdensgeschiedenis
(uit de Herinnering van 20 maart 1874)
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zonden, dat Jezus de hunne zijn 
mocht, die Immanuël en Heiland 
en Verlosser uit dit lijden van deze 
wereld, ja, het brengen mocht tot 
volmaaktheid. Het roept: Geef ons 
Jezus uit de hemel terug. Laat de 
hemel scheuren opdat wij Hem 
zien in de lucht en Hij ons tot zich 
optrekke om Jezus naar onze 
wil te hebben en van ieder lijden 
bevrijd te zijn.
Zal God, de rechtvaardige Rech-

ter, deze wil die als een stroom 
op Hem aandruist nog lang tegen-
stand bieden en zich niet eindelijk 
overwinnen laten? Ja, ook Hij Die 
Liefde is, zal Jezus geven uit de 
hemelen, naar onze wil en wij zul-
len Hem niet kruisigen laten, maar 
wel verheerlijken voor Zijn liefde, 
ons tegoed gekomen, tot in alle 
eeuwigheid.

F.W. Schwartz

In Johannes 3:29 lezen we dat 
Johannes de Doper getuigenis 
geeft van Jezus en wel een heel 
bijzonder getuigenis. Er staat in 
vers 29: ‘Die de bruid heeft, is de 
bruidegom; maar de vriend van de 
bruidegom, die erbij staat en naar 
hem luistert, verblijdt zich met blijd-
schap over de stem van de bruide-
gom.’ Johannes de Doper wist dat 
vanuit de Schriften. Het is zonder 
meer duidelijk dat Johannes de 
Doper weet wat God heeft geopen-
baard aan zijn volk Israël door de 
profeten. En dat er in de Psalmen 
staat dat God grote beloften heeft 
gedaan aan Israël en zeker als 
het land in grote problemen was. 
In uitzichtloze situaties, want dat 
gebeurde regelmatig met Israël. 
Toen zij in Babylonische balling-
schap waren, was dat zo’n uitzicht-
loos probleem. Jeruzalem ver-
woest, de tempel verwoest maar 
ook het omliggende land Juda. 

Verwoest
Het was niet alleen Jeruzalem, 
maar ook al dat land daaromheen, 
dat braak bleef liggen. Al het land 
werd als een woestijn. Israël, het 
tienstammenrijk, was al vergaan, 
het was eigenlijk al niet meer 
terug te vinden. Het grondgebied 
bestond nog wel maar was gevuld 
met vreemde volkeren. Het was 
niet zo dat God daar nog de Wer-
kende in was. Maar het gebied van 
het tweestammenrijk lag er ook 
naargeestig bij. Je gaf er niets meer 
voor en je moest wel heel positief 

zijn, om te kunnen bedenken dat 
hier nog iets goeds zou kunnen uit-
groeien. Het land Israël en het land 
van Juda lagen er dus beide verlo-
ren bij. En wel zo erg dat elke ver-
wachting of elke hoop, of elke blijd-
schap er nooit meer gevonden zou 
worden. Zo werd het althans erva-
ren door Jeremia, en niet alleen 
door Jeremia, maar door geheel 
Israël. Zelfs door de vijanden van 
Israël. Zij die Israël haatten en er 
voor gezorgd hadden dat Israël 
nooit meer gevonden zou worden. 
Compleet verwoest, compleet van 
de kaart geveegd. 

Vervulling
Dan is het God die de profeet Jere-
mia woorden geeft, die buitenge-
woon zijn. In Jeremia 33 lezen wij 
daarover en wel in het bijzonder 
vers 11: ‘de stem der vrolijkheid, 
de stem van de bruidegom en de 
stem der bruid, de stem van hen 
die zeggen: Looft de HERE der 
heerscharen, want de HERE is 
goed, want zijn goedertierenheid 
is tot in eeuwigheid! terwijl zij lofof-
fers in het huis des HEREN bren-
gen; want Ik zal in het lot van het 
land een keer brengen, zodat het 
wordt als tevoren, zegt de HERE.’ 
Een grote belofte Gods voor het 
volk Israël, een grote verwachting, 
maar wanneer? Zal God dat ver-
vullen, en het openbaar maken? 
Johannes de Doper getuigde: het 
is vervuld, in Jezus. In Jezus is 
dat Woord vervuld geworden. Net 
zo goed als dat Johannes kon 

Gods beloften 

ACTIE ‘RED EEN KIND’

Financieel overzicht betreffende het jaar 2012
BANKREKENING

ONTVANGSTEN   UITGAVEN

Saldo per 01-01-2012 €  2678,84 Red een Kind, Zwolle         €    1704,00
Vaste maandelijkse  SNS Bank, Arnhem
giften 2012 - 922,53 Diverse bankkosten      -          6,60
Individuele giften 2012 - 80,00 Saldo per 31-12-2012        -     1970,77

Totaal            €         3681,37                            €       3681,37
 ==========            =========

Opnieuw hebben we in het jaar 2012 geprobeerd met enkele leden van ons 
kerkgenootschap een bijdrage te leveren aan enkele kinderen in Afrika. Door ons 
worden er zeven gesponsord, waarvoor grote dankbaarheid is. Wij ontvangen 
van diverse kinderen bericht, waarin zij hun dank uiten voor deze steun. Daardoor 
kunnen zij onderwijs volgen en zich verder ontwikkelen in de maatschappij.
Er is heel wat geld nodig. Er zijn nog veel kinderen die nog wachten op een 
sponsor. Wanneer u aan deze actie zou willen bijdragen, hetzij maandelijks hetzij 
incidenteel, dan kunt u dit doen op bankrekening 96.35.50.225 t.n.v. Hersteld 
Apostolische Zendingkerk, Utrecht. Laat uw hart spreken. Het is nodig dat wij in 
deze westerse wereld een handje meehelpen bij het lenigen van de nood in de 
derde wereld.
Alvast dank voor uw medewerking.

Namens de actie Red een Kind.
A. Hobé

Utrecht, 08 februari 2013
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Op onze Witte Donderdag vierde 
Jezus met een selecte groep (12) 
van Zijn discipelen (volgers) het 
Joodse Pascha (Mt.26:20). Pas 
op de avond van de uittocht uit 
Egypte had God dit ritueel van 
bloed (aan de dorpelen) en brood 
aan de Joden voorgeschreven. Dit 
moesten zij doen, voor ze op weg 
gingen naar het Beloofde Land 
(Ex.12:18,22).

avondmaal
Op de avond voor Jezus’ kruisi-
ging, vierde Hij met de uitverko-
renen, de twaalven, het Joodse 
Pascha. Zij leken op dat moment 

nog goed gelovig; zij hadden Zijn 
vele duizenden wijze woorden drie 
jaar aangehoord en Zijn talloze 
wonderen aanschouwd.
Voor het eerst vierde Jezus tijdens 
de maaltijd het nieuwe Pascha 
(Mt.26:16) het christelijke Pasen. 
Door Zijn kruisdood maakte Hij 
voor ons de toekomstige reis naar 
het ook ons beloofde land (het 
Vaderhuis) mogelijk. Hij stelde 
het Avondmaal in door tijdens de 
maaltijd het brood te nemen en dit 
te zegenen en daarna nam Hij de 
beker wijn en noemde Hij dit het 
bloed van het nieuwe verbond. 

vervolg op pagina 18

spreken: ‘Zie, het lam Gods, dat 
de zonde der wereld wegneemt,’ 
zo kon Johannes de Doper ook 
spreken, ‘Die de bruid heeft, is de 
bruidegom; maar de vriend van de 
bruidegom, die erbij staat en naar 
hem luistert, verblijdt zich met blijd-
schap over de stem van de bruide-
gom.’ Ook hierin is de belofte door 
de profeet Jeremia gesproken, 
vervuld geworden. Jesaja mocht 
eveneens zo profeteren, Js.62:5: 
‘Want zoals een jongeling een 
maagd huwt, zullen uw zonen u 
huwen, en zoals de bruidegom 
zich over de bruid verblijdt, zal uw 
God Zich over u verblijden.’ 

Een bruid zoeken
Maar het ziet ook nog veel ver-
der, want het ziet op de bruid van 
Christus. De apostelen hebben de 
opdracht gekregen om een bruid 
te zoeken. Zij zijn inderdaad uit-
gegaan om die bruid te zoeken. 
Zij hebben de middelen daarvoor 
gekregen, om die bruid af te zon-
deren vanuit de mensen. Want 
ook zij wilden die bruid voorstellen 
aan de Heer, zoals wij dat kunnen 
lezen in 2Kor.11:2: ‘Want met een 
ijver Gods waak ik over u, want ik 
heb u verbonden aan een man, om 
u als een reine maagd voor Chris-
tus te stellen.’ We lezen in Op’.18: 
23 ‘En geen lamplicht zal meer 
in u schijnen, en geen stem van 
bruidegom en bruid zal meer in u 
gehoord worden, want uw kooplie-
den waren de machthebbers der 
aarde, want door uw toverij werden 
alle volken verleid.’ De apostelen 
hebben de blijde boodschap wel te 
verkondigen, maar we weten hoe 
het ontvangen is in de wereld, de 

wereld heeft het altijd heftig tegen-
gesproken. De wereld zag altijd 
kans om het evengelie te versto-
ren. Er werd wel verkondigd, en 
er waren velen die het geloofden. 
Maar het was wel zo, dat er wei-
nig vreugde was bij de gelovigen. 
Hoewel, in de eerste tijd van de 
kerk is de vreugde door de Heilige 
Geest beleefd geworden, want zij 
zagen uit naar die Bruidegom, die 
eerste christenen, die toen geloof-
den en alles konden verdragen. 
Zij werden geleid door de Heilige 
Geest, zij bezaten nog die eerste 
liefde. Desondanks verdween die 
blijdschap uit de christenheid en 
de kerk dwaalde af van God. In wat 
God had gegeven in Zijn Woord en 
eeuwig Getuigenis. 

Martelaren
Het gaf een grote armoede, maar 
ook een grote strijd, want de gena-
demiddelen konden niet tot hen 
komen. Christenen die wel begerig 
waren naar de waarheid werden 
juist vervolgd door de kerk. Want 
de geestelijke kerk was verwil-
derd en vervallen. Ze werd tot een 
natuurlijke wildernis, het natuur-
lijke menselijk streven. De kerk, de 
christenheid in het algemeen werd 
tot een geestelijke woestijn, waar 
eigenlijk niets meer wilde groeien. 
Maar het gaf die enkelingen die 
toch nog een verwachting had-
den op dat Woord van God een 
grote strijd. Daardoor werden ze 
menigmaal een martelaar, omdat 
zij er hun leven ervoor gaven. In 
het boek Openbaring wordt van 
hen getuigd, Op.6:9: ‘Toen Hij het 
vijfde zegel opende, zag ik onder 
het altaar de zielen van hen, die 

geslacht waren om het woord van 
God en om het getuigenis, dat zij 
hadden.’ Zij deden het in de hoop 
om eens de stem te mogen horen 
van de Bruidegom. 

Maranatha
Maar nu, na zoveel eeuwen strijd, 
zijn er toch nog getuigen die kun-
nen getuigen gelijk een Johan-
nes de Doper. Die ook vrolijk zijn 
omdat zij de stem van de Bruide-
gom gehoord hebben. En ook ver-
wachten dat die Bruidegom spoe-
dig zal komen. Dat is geen gevoel, 
net zo min als dat een gevoel 
was bij een Johannes de Doper, 
maar hij had het mogen verstaan 
had uit de Schriften. Het was God 
geweest die hem dat openbaar 
had gemaakt om daar getuigenis 
van te geven. Johannes de Doper 

kon dan ook spreken in Johannes 
3:27 ‘Geen mens kan iets aanne-
men, of het moet hem uit de hemel 
gegeven zijn.’ Zo hebben wij ons 
geloof ook te verstaan, namelijk 
vanuit de Bijbel, hoe belangrijk het 
is om te weten wat er geschreven 
staat. Om Gods beloften waarlijk te 
verwachten. Maar bovenal om ons 
daar vrolijk over te maken, want 
het is ons ook gegeven. Door de 
Heilige Geest om het nog in deze 
laatste tijd te verkondigen: Bereid 
u, want Jezus komt. Jezus komt 
niet om het oordeel uit te spreken 
of te volvoeren, zoals vele chris-
tenen menen. Neen, Jezus komt 
om zijn toebereide bruid tot zich 
te nemen, de gemeente. Gods 
Woord is Ja en Amen.

M.S.Antonisse

Goed gelovig of goedgelovig
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vervolg van pagina 17
Onderwijl zongen zij samen de lof-
zang. Zingen tot God is ook bidden 
tot God (ook voor ons).

Goed gelovig?
Maar enige uren later bleek dat ze 
eigenlijk lange tijd slechts goed-
gelovig waren geweest. In Getse-
mane gingen, toen Hij in gebed 
wilde gaan, drie van de twaalf met 
Hem mee (Mt.26:37). En in Zijn 
menselijke angst om te sterven 
vroeg Hij hun om op afstand te 
wachten en te waken (bidden) met 
Hem. Hoewel wij als goedgelovi-
gen bij een stervende wakende, 
vaak samen bidden, deden zij dat 
intussen niet. Het geloof van hen 
die drie jaar met Hem geweest 
waren was nu al slapende. Zo 
goedgelovig waren de elf overge-
blevenen dat na Zijn gevangen-
neming zij Hem alleen lieten en 
vluchtten. Slechts een goed gelo-
vige volgde Hem op afstand. Uren 
later verloochende ook hij, Petrus, 
Hem zelfs drie keer en in vs 74 ver-
vloekte hij zichzelf en zwoer zelfs: 
‘Ik ken de mens niet.’ (Wat zouden 
wij doen als men ons het vuur aan 
de schenen legde en bedreigde?). 
Zijn wij beter dan de elven of zelfs 
dan Petrus? In ons goed-gelovig-
zijn verzaken wij Hem in ons leven 
regelmatig.

zondag
Op de rustdag, de dag van de 
Heer, is het ‘s morgens nog getui-
gen van ons goed geloven; we 
vieren het Pascha, Avondmaal vol 
overtuiging als onderdeel van het 
opgaan naar het beloofde land, 
richting het Vaderhuis. Doch hoe 

goedgelovig zijn we de rest van 
die dag des Heren? Ontsteken we 
ook het avondoffer nog tot besluit 
van die dag des Heren? Hij spoort 
ons regelmatig door middel van 
Zijn openbaringen in ons midden 
tot meer aan dan we nu gewoon 
geraakt zijn te doen voor Hem.

zie op Hem
Onder het kruis stonden slechts 
enige bloedverwanten van Jezus 
o.a. zijn moeder Maria en één 
discipel die Hem na aan het hart 
lag, Johannes (Jh19:25,26). Deze 
was voorzeker een geestverwant 
waar je over geloofszaken (over 
het Vaderhuis) een goed gesprek 
mee kon voeren. Hoe goedgelovig 
zijn wij, dat wij zijn geboden willen 
onderhouden, nog tijd willen delen 
met Hem (Mt.28:19b)? Wij zingen 
‘Maranatha Jezus kom’ (weder). 
Maar zal Hij nog het geloof vinden 
(Lc.18:8b)?
Voorzeker heeft Hij ook gezegd: 
‘Laat niemand zich de hoogste 
achten, noch door zijn werken, 
spreken en/of bidden, uitnemend 
achten!’ Laten wij nederig tot het 
kruis naderen, Zijn voor ons ver-
goten bloed gedenkende, Hem 
niet loochende in onze handel en 
wandel en niet verzakende Hem te 
dienen.
Dan is Zijn sterven niet voor niets 
geweest. Maar een deel van 
ons moet afsterven, de wereld 
op gepaste afstand houdend tot 
meerdere eer en glorie van Hem, 
Die toekomt lof, eer, prijs en aan-
bidding. 

J. Hanegraaf

Het zal wellicht opgevallen zijn, dat 
al een aantal nummers aardrijkskun-
dige plaatsen aanleiding zijn om er 
een artikel over te schrijven (begon-
nen in nr. 46 met Gilgal). Ze vormen 
het toneel van Bijbelse gebeurtenis-
sen die ons ook vandaag de dag 
soms nog veel te zeggen hebben. 
Toeval bestaat niet in Gods Woord. 
Om de hervormer Luther te citeren: 
‘Het is toeval als er een vogel over 
je hoofd vliegt, maar niet als deze 
er een nest in bouwt.’ Datzelfde 
geldt voor een willekeurige Bijbelse 
geschiedenis. De apostel Paulus 
schrijft de Korintiërs over de Israë-
lieten in het Oude Testament: ‘Dit is 
hun overkomen tot een voorbeeld 
voor ons en het is opgetekend ter 
waarschuwing voor ons, over wie 
het einde der eeuwen gekomen is.’ 
Al die zaken gelden dus ook ons in 
de laatste dagen, inclusief de beleve-
nissen die vermeld staan in het boek 
Handelingen. Zo langzamerhand 
zijn alle plaatsen in dit tijdschrift tot 
een serie geworden van dorpen en 
steden die geen onderling verband 

hebben, behalve dat ze in de Bijbel 
hun plaats gevonden hebben, waar-
door ze ons opmerkzaam maken op 
hun bestaan en betekenis.

Johannes Marcus
Het plaatsje Perge dat in de land-
streek Pamfylië lag, komt drie keer 
voor in het boek Handelingen. Eerst 
wordt verteld dat Johannes (Mar-
cus) zich hier van Paulus en Barna-
bas afscheidde die vervolgens van 
Perge verder trokken naar Antiochië 
in Pisidië. In het volgende hoofdstuk 
lezen we dat de beide apostelen 
na enkele omzwervingen in Perge 
‘het woord spraken’. We horen niets 
van eventuele bekeerlingen, alleen 
maar dat ze vervolgens richting 
Attalia verder gingen. Zo is ook deze 
plaats voor velen een voetnoot in 
het tweede boek dat Lucas schreef.
In een vorig nummer lazen we al 
dat de omgang met Johannes Mar-
cus tot een twistappel werd tus-
sen Paulus en Barnabas. Paulus 
wilde hem niet in zijn gezelschap, 
zoals we lezen in Hd.15:39: ‘Pau-
lus bleef van oordeel, dat men niet 
iemand bij zich moest hebben, die 
hen na Pamfylie had verlaten en 
zich niet met hen tot het werk had 
begeven.’ We kunnen hieruit con-
cluderen dat Marcus hen niet zon-
der discussie had verlaten en hem 
destijds in Perge was verweten 
dat hij de apostelen alleen liet en 
opzag tegen de komende reis en 
de verkondiging. Paulus en Barna-

Perge
(‘en zij spraken het woord te Perge’ Hd.14:25)
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bas vertrokken vervolgens zonder 
hem naar het Pisidische Antiochië 
en verder. Gedurende die reis wer-
den ze een aantal keren vervolgd 
en Paulus zelfs gestenigd en voor 
dood achtergelaten. Makkelijk was 
het niet geworden en als dat de 
reden was dat Johannes Marcus 
afhaakte, kunnen wij verwende 
21ste-eeuwers daar wel inkomen. 
Laten we in ieder geval niet met 
een vingertje gaan wijzen.

boodschappers
Al die omzwervingen van de apos-
telen Paulus en Barnabas leverde 
naast die moeilijkheden ook 
bekeerlingen op en de wonderbare 
genezing van een verlamde man in 
Lystra. Diens dorpsgenoten waren 
er zo van onder de indruk dat zij 
Barnabas Zeus noemden en Pau-
lus Hermes ‘omdat hij het was, die 
het woord voerde’, goden uit het 
Griekse pantheon (de godenwe-
reld). Hermes was de boodschap-
per van de goden, vandaar dat 
Paulus met deze Griekse god ver-
eenzelvigd werd. Men wilde zelfs 
voor hun gaan offeren, waarop de 
apostelen naar voren sprongen en 
zeiden: ‘Mannen, wat doet gij daar? 
Ook wij zijn maar zwakke mensen 
zoals gij en verkondigen u, dat gij 
u van dit ijdel bedrijf moet bekeren 
tot de levende God, die de hemel, 
de aarde, de zee en al wat erin is 
gemaakt heeft.’ Ze gingen zo nog 
even verder. De scharen die eerst 
wilden offeren werden echter opge-
hitst door de Joden uit de plaatsen 
waar men het evangelie verkondigd 
had en deze blijde boodschap niet 
hadden aangenomen. Het gevoe-
len van de scharen sloeg daarop 

om en men begon Paulus te steni-
gen en toen men dacht dat hij dood 
was werd hij de stad uitgesleept. 
Dan staat er heel nuchter: ‘Doch 
toen de discipelen hem omringd 
hadden, stond hij op en ging de 
stad binnen’ Hij ging gewoon weer 
terug en vertrok de volgende dag 
naar Derbe, waar men opnieuw 
ging verkondigen. We mogen rus-
tig constateren dat de apostelen 
door de kracht van de Heer helden 
waren. Laten we dan ook niet ver-
geten dat we Diezelfde Heer heb-
ben van Wie het koninkrijk is, maar 
ook de kracht en de heerlijkheid! 
Op de terugweg naar Perge ver-
troostte men de nieuwe discipelen 
en zorgde men ervoor dat er oud-
sten (priesters) werden gesteld, die 
de gemeenten in afwezigheid van 
de apostelen konden verzorgen.

Het einde van de reis
‘Na een tocht door Pisidië kwamen 
zij in Pamfylië; en zij spraken het 
woord te Perge en trokken naar 
Attalia’ lezen we dan. Het is het 
einde van de reis. Hierna ging men 
weer terug naar de plaats vanwaar 
men uitgezonden was, het Syrische 
Antiochië. Die tocht door Pisidië was 
niet zonder gevaar. Vele dagen lang 
moesten ze alsmaar lopen, klaute-
ren en klimmen langs diepe ravijnen. 
Ze moesten door snel stromende 
rivieren waden en soms zwem-
men. Bovendien werd het gebied 
geteisterd door rovers. Achter zo’n 
kort zinnetje schuilt weer een hele 
wereld aan gevaar. De naam Pisidië 
betekent ‘pekkig’. Volgens Js.34:9 
verwijst pek naar het oordeel Gods. 
De tocht van Paulus en Barna-
bas was niet zonder gevaar; men 
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moest waakzaam zijn, net als wij 
die ook eenzelfde, geestelijke tocht 
maken in een wereld die wacht op 
het oordeel gezien de menigvuldige 
zonden en overtredingen. Ook wij 
worden belaagd door rovers, geleid 
door satan, die als een briesende 
leeuw zielen zoekt om te verslinden. 
En dan komen wij ook in Pamfylië 
(betekenis: ‘van iedere stam’). God 
zoekt Zijn uitverkorenen onder elke 
natie, stam of taal en Hij zal het voor 
de enkeling niet laten. Het is onze 
taak het evangelie te verkondigen 
waar de Heer ons naartoe zendt. Net 
zoals de apostelen deden te Perge 
(aards). Het hele aardrijk staat Hem 
ter beschikking en Zijn ogen doorlo-
pen de ganse aarde. We weten niet 
of er in Perge bekeerlingen gevon-
den zijn. Handelingen vermeldt dit 
niet. Het gaat ons ook niet aan. We 

verrichten het werk Gods en zijn 
verantwoordelijk voor die arbeid, 
niet voor de opbrengst. 

Opbrengst
Paulus en Barnabas trokken verder 
na de verkondiging richting Attalia. 
Betekenis van de naam: ‘Jah’s juiste 
tijd’. Op Jahwehs’ tijd zal gezien 
worden wat de verkondiging van 
het evangelie heeft opgebracht. We 
weten nu nog niet wie dit allemaal 
zijn, slechts dat een schare die nie-
mand tellen kon uiteindelijk Gods 
blijde boodschap van rechtvaardi-
ging om niet door Jezus Christus 
zal hebben aangenomen. Dat is dus 
ook niet de verdienste van degenen 
die gezaaid en begoten hebben, 
maar van Degene Die de wasdom 
schonk. Dat wisten beide aposte-
len, die toen ze terug waren op hun 

thuisbasis ‘de gemeente 
bijeen riepen en verslag 
gaven van al wat God 
met hen gedaan had, 
en dat Hij ook voor de 
heidenen een deur des 
geloofs had geopend.’ 
God kreeg de eer van 
alles. We lezen nog dat 
Paulus en Barnabas 
geruime tijd met de dis-
cipelen vertoefden. Ze 
mochten rusten van hun 
barre tocht en natuur-
lijk verhalen van al hun 
belevenissen. Het was 
Paulus eerste zendings-
reis. Er zouden er nog 
drie volgen.

A.W. Berkhof
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Het jaar 2012 is alweer een poosje 
voorbij. We zijn dankbaar voor de 
bewaring Gods, die ons staande 
heeft doen blijven in het geloof. 
Het leven in deze wereld moet ons 
vooral leren afhankelijk te zijn van 
de Allerhoogste. We hebben wel 
eens het idee dat we zelf een hoop 
kunnen bewerkstelligen, maar zoals 
de Schrift zegt: ‘Het gras verdort, 
de bloem valt af, als de adem des 
HEREN daarover waait. Voorwaar, 
het volk is gras’ (Js.40:7). Zijn goe-
dertierenheid houdt ons staande. 
Dat woord betekent oorspronke-
lijk goeder tiere, van goede groei. 
Onze geloofsgroei kan alleen maar 
komen door de genade Gods. We 
mogen voortdurend toeschouwer 
én medearbeider zijn van Zijn werk 
en tegelijkertijd ‘groeien wij, ons 
aan de waarheid houdende, in 
liefde in elk opzicht naar Hem toe, 
die het hoofd is, Christus’ (Ef.4:15). 
Ons aan de waarheid houden is dus 
voorwaarde. God zal Zijn Waar-
heid nimmer krenken. Bij ons is dat 
weleens anders. Door de werking 
van de Geest en door ons gewe-
ten, worden we voortdurend herin-
nerd aan wat we eigenlijk zouden 
moeten doen of laten, maar we 
kiezen er als zondaren regelmatig 
voor die stemmen te weerstaan en 
naar de achtergrond te drukken. 
De genade van God overkomt ons 
elke keer en Zijn ambt der verzoe-
ning schenkt ons de gerechtigheid 
van de Heer Jezus. Hieronder vindt 
u de belangrijkste gebeurtenissen 
in de verschillende gemeenten. Zij 

schonken ons soms droefheid, de 
andere keer vreugde. Gods werk 
gaat door.

Wat niet in dit overzicht staat, 
is de reis die afgelopen zomer 
ondernomen is naar Georgië door 
twee broeders, nadat er contac-
ten waren ontstaan met een kleine 
groep christenen in dat verre 
land (gedeeltelijk in Azië gele-
gen). Men had via internet kennis 
genomen van de leer van de HAZ 
in Neder  land en via e-mail werd 
contact gezocht en om aanslui-
ting gevraagd. In Tbilisi werden 
de 5 punten van de geloofsleer 
zoals die in de Liedbundel staan 
onderwezen en de volgende (zon)
dag werd een eredienst opgedra-
gen. Inmiddels hebben twee broe-
ders uit Georgië een bezoek van 
een ruime week aan Nederland 
gebracht, waar zij verder onderwijs 
hebben gekregen en in 4 gemeen-
ten de kerkdienst hebben bezocht. 
De afspraak is gemaakt, nadat men 
aangegeven had volledig achter 
de leer te staan zoals die tot dus-
verre was onderwezen, stap voor 
stap te werken aan verder onder-
wijs en groei van het geloofsleven. 
In een volgend nummer komen we 
wellicht wat uitgebreider terug op 
deze ontwikkelingen. 
Ook voor deze gebeurtenissen 
danken we de Heer, Die ons laat 
zien dat Zijn arm niet is verkort en 
dat Hij op plaatsen waar wij het 
niet verwachtten de Werkende is 
aan harten van mensenkinderen. 

Jaaroverzicht 2012 Hij wil Zijn bruid vergaderen uit het 
midden van de volken. Hij geeft en 
Hij neemt. Hem zij de eer en aan-
bidding toegebracht.

Amersfoort
H. Waterdoop
08-01-2012
Daniek, 
dochter van br. & zr. M. Zalm-Faro
Gijs, zoon van br. & 
zr. H. v. Zoeren-Pijpers

Amsterdam
Overleden
11-10-2012
Zr. Johanna Cornelia Witte veen-
Swier (83jr)

Arnhem
H. Waterdoop
10-06-2012
Yongjin Roger,
zoon van br. & 
zr. M. Jalink-Harbers
29-07-2012
Elea,
dochter van br. & 
zr. R. Knoops-Kuipers
18-11-2012
Sjoerd, 
zoon van br. en zr. J. van de 
Pavert-Goossens

H. Verzegeling
18-11-2012
Elea,
dochter van br. & zr. R. Knoops-
Kuipers

Ontslapen
23-08-2012 
Zr. Johanna Messinger-van Beek 
(91jr) 
(sedert 13-12-2011 weduwe van 
br. W.A. Messinger)

’s-Gravenhage
H. Waterdoop ontslapenen
01-04-2012
Br. Martijn Leidraad

H. Verzegeling ontslapenen
01-04-2012
Brs. Martijn Leidraad, Pieter de 
Groot, Jan-Lambert Wirix en 
Alfons Wernsen

Haarlem
H. Verzegeling
23-09-2012
Br. Olof Leewes

belijdenis
23-09-2012
Br. Olof Leewes

Wageningen.
Ontslapen
30-9-2012
Br. Josinus Hendrikus Hobé (73jr)

40-jarig huwelijkszegen
07-10-2012
Fam. v. Dijk-Hobé

belijdenis
21-10-2011
Natasha de Jong
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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
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

de kapel van de gemeente Groningen


