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Zijn last is licht, Zijn juk is zacht.

O Vredevorst, Gij kunt gebieden

Vreugde,
grote vreugde

Wat een wonderlijk God Die Zijn
volk zo’n grote troost geeft in Zijn
Woord en Zijn beloftes. Wat een
vreugde, wat een verwondering
bij het wonder van de geboorte
van Jezus Christus. Ineens gebeurde het in Israël, ineens
werden de beloftes werkelijkheid:
‘Vreest niet, want, ziet, ik verkondig u grote blijdschap, die
al den volke wezen zal; Namelijk
dat u heden geboren is de
Zaligmaker, welke is Christus, de
Heere, in de stad Davids’ (Lc.2:1011). Hier klinken de woorden van
de engel tot de herders: wees
niet bang, daar is geen reden
voor, want ik breng goed nieuws,
een schitterende, vreugdevolle
boodschap van groot belang,
bedoeld voor iedereen, ongeacht
ras of geslacht: vandaag is
de Zaligmaker; de Redder, de
Bevrijder, de Behouder geboren:
de Christus. Hij is Heer, Meester,
Eigenaar, Gebieder, Heerser.

Gods verlossingswerk in en door
Christus Jezus is wereldomvattend, voor alle tijden, verleden,
heden en toekomst en zal reiken
tot het einde der aarde! ‘Hij zegt
dan: Het is te gering, dat gij Mij
tot een knecht zoudt zijn om de
stammen van Jakob weder op
te richten en de bewaarden van
Israël terug te brengen; Ik stel u
tot een licht der volken, opdat
mijn heil reike tot het einde der
aarde’ (Js.49:6). Ondanks de
duisternis (duisternis is in geestelijke zin een tijd van ongeloof,
van hopeloosheid, liefdeloosheid, het niet kennen van de
Heer en onbekendheid met
Zijn ordeningen en inzettingen
waardoor veel zaken wankelen)
in deze laatste dagen toch in al
onze kwetsbaarheid, het geloof,
vertrouwen en zekerheid blijven

Broeders en zusters, verblijdt u
in de vreugde en de hoop van
het Evangelie. Het Evangelie is
toch de blijde boodschap van
redding, behoud en eeuwig leven in Jezus Christus als gevolg
van dat grote verlossingswerk
van Christus aan het kruis. Hij is
uit de dood opgestaan, Hij leeft.
Vreugde, grote vreugde
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houden en vasthouden, dat de
Heer ons ziet en liefheeft. Houdt
het oog en hart gericht op Jezus
Christus, de Bron van onuitsprekelijke vreugde, Die wij nog niet
hebben gezien maar waar wij
ons nu al in mogen verheugen:
‘Denwelken gij niet gezien hebt,
en nochtans liefhebt, in Denwelken gij nu, hoewel Hem niet
ziende, maar gelovende, u verheugt met een onuitsprekelijke
en heerlijke vreugde’ (1Pt.1:8).
‘Smaakt en ziet, dat de HEERE
goed is; welgelukzalig is de man,
die op Hem betrouwt’ (Ps.34:8).

Ervaar de blijdschap in het lezen
van de Bijbel, beleef vreugde in
het gebed en in het persoonlijk
wandelen, de omgang en het
leven met de Heer. Beleef blijdschap en vreugde over en in de
ontmoeting met de Heer in de
Erediensten; de zegeningen die
de Heer ons ook daar wil schenken. Laat het u niet ontnemen!
Juda, vier kerstmis met grote
blijdschap, want nog steeds
mogen wij ons verheugen en
verwonderen dat het Godswoord heerlijk is vervuld in de
kribbe in Bethlehem.

Het getjilp van een mus
L.A. Nanandana

Het roepen van God
God is ontroerd. Zijn hart lijdt omdat een deel van Zijn schepping
zich tegen Hem heeft gekeerd,
zichzelf vernietigd. In het begin
schiep God de hemel en vulde
deze met sterrenstelsels, sterren
en planeten, God versierde onze
planeet met een blauwe oceaan,
groene bossen en graslanden,
gebronsde zandwoestijnen en
ijzige poolstreken. God vulde het
met immense variëteit aan planten, bloemen, vogels, insecten,
vissen en dieren in alle maten en
kleuren. Het droge deel werd aarde genoemd (Gn.1:10). God keek
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naar de verscheidenheid en de
schoonheid van alles wat Hij had
geschapen en zag dat het goed
was (Gn.1:25). Toen schiep God de
mens. Hij deed iets nieuws, iets
wat Hij niet deed met het andere
deel van Zijn schepping. Hij blies
Zijn Geest in hen en schiep ze naar
Zijn beeld. Hij begiftigde hen met
intelligentie zodat ze konden ontwerpen en bouwen. Hij gaf hun
een gave van creativiteit, zodat ze
konden zingen, spreken, gedichten schrijven, liedjes componeren
en verhalen bedenken. Mensen
ontwikkelden zich en hadden een
goed lerend vermogen.

De oorsprong
De eerste mensen werden door
God geschapen voor een leven
dat oorspronkelijk bedoeld was
om in harmonie met God, elkaar
en de schepping te leven. Het
sterven had hierin geen plaats.
Maar hun staat als mensen, naar
het beeld van God gemaakt, kon
alleen overleven door volledige
onderwerping van de mens aan
zijn Schepper. God gebood: ‘En
de Heere God gebood de mens,
zeggende: Van alle boom van
deze hof zult gij vrij eten; Maar van
de boom der kennis des goeds
en des kwaads, daarvan zult gij
niet eten; want ten dage, als gij
daarvan eet, zult gij de dood sterven’ (Gn.2:16-17). Toen de eerste
mensen dit gebod overtraden is
de dood in de wereld gekomen
(Rm.5:12); God verdreef hen uit het
paradijs, zij het niet zonder hen
de verlossing in Zijn liefde te beloven. Hij sprak dat er Iemand zou
komen Die de kop van de slang
zal vermorzelen (Gn.3:15). Dit was
het begin van Gods heilsplan met
de mensheid. Maar tot op de dag
van vandaag, enkele duizenden
jaren later, is dit plan nog niet volledig uitgevoerd. Nadat Adam en
Eva het paradijs hadden verlaten
gaf God hen kinderen. Het bleek
echter dat de mensen verder in
de zonde zou vervallen; er vond
een eerste moord plaats en Kaïn
doodde in woede zijn broer Abel.
Hun ouders moesten ervaren hoe
bitter het is om een geliefde te
verliezen. De nakomelingen van de
eerste mensen werden in de loop
der eeuwen steeds goddelozer, ze
beterden hun leven niet. Slechts

één wandelde in de wegen van
de Heer: dat was Henoch. Er staat
over hem geschreven: ‘Henoch
dan wandelde met God; en hij
was niet meer; want God nam
hem weg’ (Gn.5:24). Toen zond
God een grote overstroming op
aarde die alle mensen verdelgde,
behalve één familie van acht personen. Zij waren Noach, zijn vrouw,
zijn drie zonen Sem, Cham en
Jafeth, en hun vrouwen. De Here
sprak: ‘Daarna zeide de Heere tot
Noach: Ga gij, en uw ganse huis in
de ark: want u heb Ik gezien rechtvaardig voor Mijn aangezicht in dit
geslacht’ (Gn.7:1). Ze vonden hun
toevlucht in een boot die de Ark
werd genoemd. Deze had
Noach op Gods bevel gebouwd.
Na zich in de loop van de tijd weer
te hebben vermenigvuldigd en
het land te hebben bevolkt, wilden
de mensen naam maken door
een toren te bouwen waarvan de
top de hemel zou raken (Gn.11:4).
Maar God verijdelde hun poging
door hun taal te verwarren en hen
over de hele aarde te verstrooien.
Dit was ten tijde van de toren van
Babel. De Heer roept het uit via
de profeet Maleachi: ‘Een zoon zal
de vader eren, en een knecht zijn
heer; ben Ik dan een Vader, waar
is Mijn eer? En ben Ik een Heere,
waar is Mijn vreze? zegt de Heere
der heerscharen tot u, o priesters,
verachters van Mijn Naam! Maar
gij zegt: Waarmee verachten wij
Uw Naam?’ (Ml.1:6).
De aartsvaderen
Eén van de nakomelingen van
Sem, de oudste zoon van Noach,
was een vrome en Godvrezende
Het getjilp van een mus
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man. Deze man, wiens naam
Abraham was, werd door God
gekozen en voorbestemd om de
vader van een volk te zijn dat een
voorbeeld zou zijn voor alle andere volken; uit dit volk zou Degene
komen Die de mensen zou verlossen van hun zonden en fouten,
Degene Die de kop van de slang
zou vermorzelen en de wereld zou
redden, Jezus Christus. Abrahams
geloof werd zwaar op de proef
gesteld; hij werd gevraagd om
Isaak, zijn zoon, te offeren. Maar hij
ondergaat alle beproevingen en
wordt door zijn geloof en gehoorzaamheid, een vriend van God.
Het was nog tijdens zijn leven dat
de steden Sodom en Gomorra
werden vernietigd. Izak, de zoon
van Abraham, wordt beschouwd
als de tweede patriarch van de
Joden. Hij was, na zijn vader, het
tweede anker in de lijn van de
zegening. Zijn zonen, Ezau en
Jacob de tweeling. Jakob, de derde patriarch van het Joodse volk,
die in zijn jeugd door bedrog van
zijn broer Ezau het geboorterecht
had gekregen in ruil voor een linzenschotel, kreeg op latere leeftijd
een nieuwe naam van God. Zijn
naam zou worden veranderd van
Jakob in Israël, wat betekent:
Strijder van God. Daarom worden
zijn nakomelingen de ‘kinderen
van Israël’ of ‘volk van Israël’ genoemd. Jakob had twaalf zonen,
waarvan Jozef de bekendste is.
Deze was als jongeman door zijn
oudere broers als slaaf verkocht
in Egypte, waar hij onderkoning
werd. De farao had hem dus met
grote macht bekleed. Jozef had
de leiding over de graanschuren
6
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van het land, zodat hij zijn oude
vader Jacob en zijn hele familie
kon redden van de dood nadat
er hongersnood woedde in het
land Kanaän. Hij bracht zijn vader
Jacob en al zijn broers en hun gezinnen naar Egypte. De farao ontving ze vriendelijk. Hij gaf hun, als
land van vestiging, het vruchtbare
land van Gosen, in de Nijldelta.
Pure gedachten
Als we zeggen dat de Amazone
de langste rivier ter wereld is, blijkt
toch dat een groot deel van zijn
zijrivieren, ook grote rivieren zijn.
Het is net zoals we zeggen dat in
de Hof van Eden een rivier stroomde die zich verdeelde in vier grote
stromen.
1. Pison: dit is degene die het hele
land van Havíla omloopt waar
het goud zich bevindt. Symbool
van het apostelschap.
2. Gihon: het is degene die het hele
land van Cusch omloopt. Symbool van het profetenambt.
3. Hiddekel: is degene die naar
het oosten van Assur stroomt.
Symbool van het ambt van
evangelist.
4.(Eu)frath: symbool van het
herderambt.
Dit ziet op de viervoudige bediening volgens het apostolisch
getuigenis en de Heilige Schrift
waardoor het volk in geestelijke zin onderhouden wordt. Zoals
deze rivieren gekleurd zijn door
het materiaal dat zich langs de
loop ervan verzamelt, zo neemt
de stroming van onze gedachten
de kleur aan van de weg die ze
aflegt. Sommige rivieren zijn lui

en kronkelen door lage plaatsen,
hun water is vies en vol met puin.
Andere rivieren dalen af van de
hoogten. Hun stromingen zijn sterk
en daardoor voorzien ze ons van
elektriciteit voor onze behoeften
en varen er grote boten op. Denk
aan de volgende vragen: Waar
gaat de stroom van onze gedachten heen? Wat vult en kleurt
onze gedachten? Voorbeeld: Zet
twee glazen en een karaf water
op een tafel. Giet aarde in een
van de glazen. Vraag iemand om
een glas te kiezen en drinken te
schenken. Vraag waarom men
een bepaald glas heeft gekozen.
We gaan geen drankje in een vuil
glas gieten omdat we geen vuil
water willen drinken. Waarom laten we onze geest dan in contact
komen met onreine gedachten?
In de Schrift spreekt de Heer soms
over Zijn dienaren als vaten (o.a.
Jh.2:6, Jh.3:10, Gn.24:13-16, Jh.4:28
en Mc.14:13). Waarom kan de Geest
van de Heer niet in een onrein vat
wonen? Waarom kunnen zuivere
gedachten niet in mens vol onreine gedachten wonen? De wereld is gevuld met de invloed van
satan. We worden blootgesteld
aan onfatsoenlijkheid in theater,
reclame, muziek, bioscoop, kranten en televisie. Misdaad, geweld,
perversiteiten, goddeloosheid,
pornografie en sensuele muziek
worden ons voorgesteld als
aanvaardbaar en zelfs wenselijk.
Satan verleidt ons op vele gebieden om onze talenten op een
onrechtvaardige manier te gebruiken. Als we niet bereid zijn om
ze te weerstaan, zullen onzuivere
gedachten makkelijker in ons

hoofd opkomen. Welke slechte invloeden heersen er in uw omgeving? Hoe kun je in zo’n omgeving
zuivere gedachten hebben?
Gedachten beïnvloeden onze
daden
Een idee kan macht hebben. Er
wordt eerst een gedachte geboren die tot actie leidt. De actie
begint in de geest. Of het nu goed
of fout is, het plan en de actie
beginnen in de geest. Zij die
zuiver van hart zijn, zijn er zeker
van dat ze God zullen zien. Het betekent ook het hebben van nobele,
heilige gedachten en een zuiver
geweten (Mt.5:8). Lang geleden,
toen ik voorzitter van de jeugdzending was, kwam er een jongeman
naar me toe die me een slechte
daad, een zonde, opbiechtte. Hij
rechtvaardigde zichzelf door te
zeggen dat hij in een boekwinkel
was geweest toen die ging sluiten
en dat hij, toen de deur dicht ging,
was gezwicht voor de verleiding.
Hij gaf de schuld van zijn val aan
de omstandigheden. Maar ik zei
tot hem: Het was geen omstandigheid, het was niet de gesloten
deur, noch het aas. Daar had je
al aan gedacht voordat je die
boekwinkel binnenging. Als je er
nooit aan had gedacht, zou geen
enkele omstandigheid sterk genoeg zijn geweest om je daarnaar
toe te brengen of te verleiden
jongeman. De gedachte gaat altijd vooraf aan de actie. Zuivere
gedachten, hoge idealen, het feit
van denken over liefde in de beste
zin van het woord, de dienstbaarheid, de gezindheid (Rm.8:6); het
zijn allemaal principes die zullen
Het getjilp van een mus
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bijdragen aan de ontwikkeling
van de persoonlijkheid en het nadenken over de juistheid van een
keuze. Het hebben van slechte
gevoelens over een buurman of
het denken over het bevredigen
van de eetlust, of door te roken of
te drinken: zal een persoon het niet
gaan doen? Dus zei ik ook: Vertel
me ook waar je aan denkt als het
niet nodig is, en ik zal je vertellen
wie je bent. Zo hebben zendelingen de verantwoordelijkheid om
zuivere gedachten te hebben en
hoge idealen te koesteren. Zolang zij dit doen, zullen hun acties
in harmonie zijn met zijn idealen.
Nederlanders staan bekend om
hun netheid. Het koper op de deuren glanst, de ingang van het huis
geschrobd en zelfs de doorgang
op de stoep. Hierdoor loop je geen
vuil en onzuiverheden het huis in.
Dit idee kan worden toegepast
op de geest. Het feit van voortdurend reinigen van onze gedachten en het zuiveren van onze
geest kan ons helpen om zuiver
en rechtvaardig te handelen. De
gedachten zijn gereedschappen
waarmee we onze persoonlijkheid vormen, net zoals een grote beeldhouwer met zijn beitels
en hamer ruw marmer snijdt en
vormt tot het een prachtig en
perfect kunstwerk wordt. Zo vormt
elke gedachte onze persoonlijkheid en bepaalt dus ons lot en
ons leven. Het resultaat van onze
gedachten is dan ook het vormen
van de persoonlijkheid (Spr.23:7).
We kunnen veel dingen doen om
onze gedachten te controleren.
We hebben in ons de kracht om
onze gedachten te beheersen. We
8
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kunnen besluiten om onze geest
niet mee te laten gaan bij kwaadaardige gedachten. De geest
heeft het vermogen om wijsheid
en kennis net zo gemakkelijk te
benaderen als onwetendheid en
alles wat slecht en negatief is.
‘De geest lijkt op een podium, het
gordijn is altijd omhoog, behalve
wanneer we slapen. Er is altijd wel
iets aan de hand op dat podium’.
Is het u ooit opgevallen dat zonder
dat u het echt wilt, een lommerrijke, kleine gedachte stiekem van
achter de schermen naar boven
kan komen en uw aandacht trekken? Oneerlijke gedachten zullen
proberen de plaats in te nemen
van alle andere. Als u ze dat laat
doen, zullen verborgen gedachten mogelijk de overhand krijgen.
Omdat u ermee heeft ingestemd,
blijft u onder de invloed van slechte gedachten; ze zullen op het thema van bitterheid, jaloezie of haat
spelen. Ze kunnen mogelijk vulgair,
immoreel of zelfs verdorven zijn.
Paulus als voorbeeld
Gevangengenomen vanwege
het Evangelie, schreef apostel
Paulus aan de christenen in de
stad Filippi om hen te bemoedigen en te stimuleren. Het ontbrak
hem niet aan onderwerpen van
verdriet. Toch was hij verblijd.
Waarom? Omdat hij Christus in
zich had. In het eerste hoofdstuk van deze brief spreekt hij
over Hem als zijn reden om te
leven: Want het leven, is Christus’
(Flp.1:21). In het tweede hoofdstuk
is Christus het voorbeeld voor
hem: ‘Want dat gevoelen zij in u,
hetwelk ook in Christus Jezus was’

(Flp.2:5). In het derde hoofdstuk
is zijn doel: ‘Maar één ding doe
ik, vergetende, hetgeen achter
is, en strekkende mij tot hetgeen
voor is, jaag ik naar het doelwit,
tot de prijs der roeping Gods, die
van boven is in Christus Jezus’
(Flp.3:14). Ten slotte, in het vierde
hoofdstuk, Christus is zijn vreugde:
‘Ik ben vervuld (Flp.4:18), zegt hij.
Hij is verblijd dat God steeds voorziet in de geestelijke en natuurlijke
behoeften. Deze brief spreekt onophoudelijk over zijn vreugde, ook
al lijdt hij voor Christus: ‘…verblijd ik
mij…’ zegt hij (Flp.2:17). Hij spreekt
ook tot ons over zijn vrede. Door
middel van gebed zal ‘de vrede
van God jullie harten behoeden’
en ‘de God van de vrede zal met
jullie zijn’, als jullie bezig zijn met
het goede te doen. Hij is tevreden
met de omstandigheden waarin
hij leeft (vs.11), of hij nu berooid of
overvloedig is (Flp.4:10-12). Hij beschouwt zichzelf als de rijkste man
ter wereld, die over de glorieuze
rijkdom van God beschikt. Hij is
de machtigste man ter wereld. ‘Ik
vermag alle dingen door Christus,
Die mij kracht geeft’ (Flp.4:13). Dit
zijn de schatten van het geloof die
Hij met ons deelt.
Het Evangelie gepredikt aan het
volk van Benjamin
Ze werden allemaal bezield door
vreugde en diepe eenvoud, want
veel mensen, die tot dan toe
vreemden voor elkaar waren,
hadden nu het gevoel dat ze tot
dezelfde familie behoorden. Ze
bleven de volgende dagen bij elkaar, gingen naar de tempel als in
de eerste christengemeente om

in grote eenvoud te bidden en namen elke dag deel aan het Heilig
Avondmaal, ter gedachtenis aan
hun Verlosser Jezus Christus, Die
kort daarvoor naar de hemel was
opgevaren. Maar Achab begeerde
Naboth’s wijngaard, maar Naboth
antwoordde Achab: ‘Moge God
de Heer mij ervan weerhouden
u de erfenis van mijn vaderen te
geven’. En Izébel, zijn vrouw, kwam
tot hem, en zei tegen hem: ‘Wat is
dit, dat uw geest zo gemelijk [mismoedig] is, en dat gij geen brood
eet?’ (1Kon.21:5b). Het is goed de
verzen 3-5 te lezen om het lijden
van het volk van Benjamin te begrijpen. Zoals Naboth zijn erfdeel
niet wilde verkopen zo probeert
het volk van Benjamin overeind te
blijven in zeer moeilijke omstandigheden. Het is door Goddelijke
bescherming, door Zijn liefde voor
Zijn volk, Zijn barmhartigheid in
de beproevingen die we elke dag
tegenkomen in de Democratische
Republiek Congo, vooral in
Kinshasa waar er veel problemen
zijn, dat we mogen bestaan.
Het natuurlijke leven
Op het gebied van onderwijs
verwelkomen wij de heilzame
maatregel die de president van
de Republiek heeft genomen om
gratis basisonderwijs te bieden,
maar helaas werkt het niet meer
en is er momenteel sprake van
een staking op de niet-confessionele scholen. Ambtenaren worden
al gedurende enkele maanden
niet betaald. Leerlingen zitten vaak
op de grond vanwege het gebrek
aan schoolbanken en tafels. De
opvangcapaciteit voldoet niet
Het getjilp van een mus
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aan de vereiste normen. Nieuw
ingehuurd personeel blijft onbetaald. De katholieke scholen
vragen de ouders opnieuw om de
verantwoordelijkheid te nemen
voor de motivatie van de leerkrachten. Dit is al een probleem
tussen de Staat en de katholieken.
Op het sociaal gebied, wanneer
het hoofd ziek is, moet de rest van
de lichaamsdelen ook ziek zijn.
We zijn op weg naar het feest van
Kerst en Nieuwjaar, dat iedereen
met zijn gezin zou moeten vieren.
Maar helaas zijn sommige ouders

niet in staat om een Kerstcadeau
voor hun kinderen te verzorgen zoals gewoonlijk, met deze crisis die
financiële zorgen geeft om over
de pandemie van COVID 19 nog
niet eens te spreken. Wat kunnen
we op dit moment doen, wanneer
de gedachten van de mens bezet worden door de duivels van
onreine gedachten? Als je slechte
gewoonten kunt overwinnen, zelfs
de vernederende persoonlijke gewoontes, als u kunt leren ze onder
de knie te krijgen, zult u een Godzalig leven leiden.

Geloof tonen in de Heer
en Zijn werk
A. Hobé

Wij lezen in de Bijbel over het geloof dat Abraham toonde, toen
hij nog Abram heette. Over hem
staat geschreven: ‘En hij geloofde in den Heere; en Hij rekende
het hem tot gerechtigheid’ (SV
Gn.15:6). Apostel Paulus zegt hierover: ‘… maar aan de belofte Gods
heeft hij niet getwijfeld door ongeloof…’ (Rm.4:20a). In het volgende vers lezen wij: ‘…in de volle
zekerheid, dat Hij bij machte was
hetgeen Hij beloofd had ook te
volbrengen’ (Rm.4:21). Wij worden
bij deze woorden bepaald bij het
geloven in de beloften van God.
Door het geloof, zonder twijfel,
moeten wij verzekerd zijn van de
10
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almacht van God. Als wij zo geloven zal het tot rechtvaardigheid
gerekend worden (Rm.4:3). Het
geloof dat Abraham toont, moet
ook voor ons een aansporing zijn
geloof te tonen. Wij zullen niet twijfelen aan de belofte van de Heer.
Ook vandaag nog moet het ons
een zekerheid zijn, dat de Heer Zijn
belofte vervult. De Heer Zelf heeft
het beloofd. Wanneer wij geloof
tonen zal er niets, hoe groot ook,
in staat zijn ons dat geloof, dat
vertrouwen, te ontnemen. Vast te
staan in het geloof en nimmer te
twijfelen, is geen kleine zaak. Met
de lippen zeggen wij zo snel: ik geloof in de Heer en Zijn werk. Maar

hoe reageren wij als het even
tegenzit, in het geestelijke of natuurlijke leven? Dan komt vaak de
gedachte bij ons op: ‘had de Heer
het niet anders kunnen leiden?’.
Wij zullen niet twijfelen aan Gods
almacht en leiding. Als er iets
plaatsvindt in ons leven dan
moeten wij een vast vertrouwen
hebben in de beloften van God.
Maar David doet ook een belofte
zoals wij lezen in de Psalmen.
David weet zichzelf op te bouwen
en roept het uit: ‘Wat buigt gij u
neder, o mijn ziel, en wat zijt gij onrustig in mij? Hoop op God, want ik
zal Hem nog loven, mijn Verlosser
en mijn God!’ (Ps.43:5). Ook dit is
geloofstaal, evenals bij Abraham.
Welk een troost was het voor hem
om toen zo te kunnen spreken. Hij
die gelooft, kan een grote vrede
geven aan hen die dat geloof niet
bezitten. Hoe dankbaar moeten
wij zijn dat God door Zijn Goddelijke liefde, de geloofsdaden heeft
vastgelegd in Zijn Woord. Opdat
wij deze nog kunnen lezen en
daardoor versterkt worden.
Wij, die na de geschiedenis van
Abraham komen, weten nu dat
de beloften van God zijn vervuld
op basis van hetgeen de Bijbel
ons leert. Aan Abraham werd gevraagd zijn zoon te offeren, maar
hij ervoer de reddende hand
Gods. Wat dat betreft kunnen wij
pleiten op zoveel reeds vervulde
beloftes. Wij zijn hierin dus verder
dan Abraham. Maar Gods liefde
gaat nog verder tot de mens.
Ook apostel Paulus werd verlicht
door de Heilige Geest en veranderde van vervolger in geloofsgetuige. Wij worden er nog eens

bij bepaald, dat het geloof van
Abraham niet alleen is opgetekend om Zijn wil, maar ook of juist
ten behoeve van ons. Maar ook
voor allen die in onze tijd geloven
in God de Vader, de Zoon Jezus
Christus en de Heilige Geest. De
Heer Jezus is uit de doden opgewekt als onze Verlosser. Niet allen
geloven in de Heer als hun Verlosser en Zaligmaker. Maar voor allen
die geloven, zoals Abraham, is dit
voorbeeld van grote betekenis.
Is de weg die Abraham gegaan is
een gemakkelijke weg geweest?
Uit Genesis 12 mogen we leren
dat dat zeker niet zo is geweest.
Op Gods bevel trekt Abraham uit
het land van zijn vaderen naar
een onbekend oord. Een land dat
de Heer hem wijzen zal. Wij zullen
ons goed moeten realiseren, wat
aan hem gevraagd is. God zegt
hem aan zijn vader en zijn familie
te verlaten. Maar ook moest hij
het land verlaten, waar zijn vee
graasde en ruimschoots voedsel
vond. Hij trekt uit, met zijn vrouw,
zijn knechten en zijn vee. Ook nam
hij zijn neef Lot mee. We begrijpen
dat Abraham rijk was. Hij was in
staat om in zijn eigen onderhoud
te voorzien. Nu komt echter naar
voren dat gehoorzaamheid, en
het opvolgen van Gods gebod
‘ga uit’, een geloofsdaad is. Er was
geen enkele reden voor hem om
afscheid te nemen van zijn familie
om uit te trekken. Ook niet om voor
zichzelf en de zijnen een betere
levenspositie te verkrijgen. Neen,
alleen omdat het Gods wil was
trok hij weg. Een grote geloofsdaad. In het boek Genesis staat
Geloof tonen in de Heer en Zijn werk
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geschreven: ‘Eens brak er in het
land hongersnood uit. Abram trok
naar Egypte om daar tijdelijk te
gaan wonen, want de hongersnood was zeer zwaar’ (Gn.12:10). Er
was honger in het land waarheen
hij op Gods aanwijzing was gegaan. Maar ook moet hij verder
trekken naar Egypte om daar als
een vreemdeling te verblijven. De
weg van God is wonderlijk. Is het
verbazend dat daar een moment
van klein geloof is? Zelf is Abraham de mening toegedaan te
moeten zorgen voor zijn levensonderhoud. Waarom kwam deze
gedachte bij hem op? Uit vrees
voor zijn leven vertelde hij een
halve waarheid. Hij noemde Saraï
niet zijn vrouw, maar zijn zuster. Nu
mag dit een gedeeltelijke waarheid zijn (Gn.20:12), toch is het af
te keuren dat Abraham verzweeg
dat Saraï zijn vrouw was. Deed
hij dit uit vrees voor zijn leven? Of

misschien uit overlegging, om op
deze wijze God te helpen, opdat
de belofte vervuld kon worden?
Abraham heeft aan de belofte
van God niet getwijfeld. Toch was
Hij ervan overtuigd dat God zou
doen wat Hij beloofd had. Dat is
hem tot rechtvaardigheid gerekend (Jc.2:23). De Heer vraagt
ook aan ons om te wandelen als
kinderen van het licht (Éf.5:8). Laten wij daarom gehoorzaamheid
tonen aan de Heer, zoals Abraham
gedaan heeft. Geloof tonen in de
Heer en Zijn werk. Zolang wij nog
op deze aarde zijn moeten wij
ons vastklampen aan de Rots der
eeuwen. Dan staat ons een heerlijkheid te wachten waar volkomen
rust en vrede gevonden zal worden. De vrede van God is mooier
dan alles wat wij op deze aarde
kunnen vinden. De Bijbel is heel
concreet wat de Heer wel wil en
niet wil. Daarom: lees en herlees.

BCB beurs Houten
De brancheorganisatie van het christelijke boeken
en muziekvak (BCB) organiseerde in september een
najaarsbeurs in Houten. De beurs wordt met name
bezocht door inkopers en eigenaren van christelijke boekwinkels uit Nederland en België die zich
ook laten informeren over nieuwe uitgaven. Er was
rekening gehouden met de omstandigheden en
gedacht aan desinfectie, schermen, looproutes etc.
Als gevolg van de pandemie lag het aantal exposanten en bezoekers lager dan vorig jaar. Toch was
het bijzonder elkaar te ontmoeten en het getuigenis
onder de aandacht te brengen. Bijgeplaatste foto
geeft een indruk hoe wij tijdens de beurs aanwezig
waren namens Uitgeverij de Kandelaar.
12
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Een teken, kerk en
wereld stilgezet
H. van Dusschoten

Dank voor Uw genade Heere. Dat
is het eerste wat in mij opkomt bij
het schrijven van dit artikel voor
de Stem van de Laatste Bazuin.
Genade is immers dat je een
plek krijgt van Hem. Ondanks de
ontwikkelingen in kerk en wereld
kunnen wij belijden: God bekommert Zich om ons en zorgt
voor ons. Wat een uitzicht op de
toekomst, wat een kracht voor
de realiteit van elke dag. Want
als wij rijk zijn met God, dan is
dat een rijkdom die niet aan verderf onderhevig is ondanks de
tegenslagen in het leven. Dank
Heere voor zoveel goedheid en
genade. De zaken die elke dag
voor ons opdoemen en onze
aandacht opeisen, kunnen wij
daar doorheen kijken naar het
grotere geheel? Dat het God is
Die erachter staat. Bij U schuilen
wij, bewaar ons. Leven uit Gods
hand; ervaren wij dat als ‘rijkzijn’, zodat de genade zichtbaar
wordt in en door ons, naar God
toe en de naaste? Vermoeid zijnde van alle coronaspecialisten
en -meningen, de één voor, de
ander tegen een lockdown om
het virus dat over de wereld gaat
te remmen. Een virus, een plaag
die de gehele wereld verlamt
en belemmert in haar activiteiten. Een teken dat ons oproept

tot bezinning en bekering tot
Hem. Immers, heel de schepping
zucht. Waar laboratoria druk bezig zijn om een vaccin te ontwikkelen, onder druk van regeringen,
verwacht men oplossingen van
en door mensen. Maar de gelovige bidt en roept tot God, alles
van Hem verwachtende. Ook of
er een einde mag komen aan
deze plaag. Want Hij hoeft maar
te spreken en het stopt (Ps.33:9),
het een halt toe te roepen: tot
hier en niet verder en het zal geschieden. Wanneer je het als een
teken van deze tijd bestempelt
wordt je door velen weggezet als
doemdenker.
Zijn wij herkenbaar?
In het Evangelie naar Mattheus
(24:30) lezen we over de wederkomst van de Heer Jezus: ‘En dan
zal het teken van de Zoon des
mensen verschijnen aan de hemel en dan zullen alle stammen
der aarde zich op de borst slaan
en zij zullen de Zoon des mensen
zien komen op de wolken des hemels, met grote macht en heerlijkheid’. In de tijd die daaraan
voorafgaat zullen er vele tekenen
zijn die duiden op dit grote moment en een oproep zijn om Hem
nog aan te nemen. De oproep
klinkt nog steeds: ‘Waakt dan,
Een teken, kerk en wereld stilgezet
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want gij weet niet, op welke dag
uw Here komt’ (Mt.24:42). Bereidt
u, want op een uur dat gij het
niet verwacht komt de Zoon des
mensen. Juist nu, beginnend bij
onszelf: ziet men aan ons, merkt
men aan ons dat wij van Christus zijn? Hoort men dat aan ons?
God biddend vragen om ons te
gebruiken in het kleine. Wat een
rust, vrede en genade om met
elkaar over Gods werk en het heil
in Christus te spreken. Ondanks
het verwarrende roepen en de
grote meningsverschillen in deze
wereld mogen wij rust hebben,
want Gods werk gaat door. Waar
we ook zijn: op het werk of in het
gezin of elders. In eenvoud spreken over God en Zijn liefde is ook
Evangeliseren. Gods plan met
kerk en wereld wordt vervuld. Niet
alleen de wereld wordt stilgezet
en belemmerd in haar activiteiten. Dat geldt ook voor de kerk.
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Daarom is het voor ons een teken,
als we worden stilgezet, waar zijn
wij als kerk en als gemeente mee
bezig? Waar een ander virus dat
wij ‘geld’ noemen overuren maakt
om de economie te redden; om
het natuurlijke leven te waarborgen. Waar is het vuur des Geestes
om ons geestelijk leven te waarborgen? We worden opgeroepen
om te waken over ons geestelijk
leven. In het Nederlands Dagblad
lazen we over ouderen in isolement dat deze een fysiek hongergevoel hebben naar hun familie
en kinderen. Hebben wij een honger (een sterk verlangen) naar
God, honger naar de verschijning
van Jezus Christus en de heerlijkheid van Gods koninkrijk? Het
beste moet nog komen zegt mijn
vrouw altijd, wijzend op de belofte Gods omtrent een nieuwe
hemel en een nieuwe aarde als
gevolg van Christus verlossingswerk (Opb. 21 en 22). ‘…en Hij zal
bij hen wonen, en zij zullen Zijn
volken zijn en God Zelf zal bij hen
zijn…’ (Opb.21:3b). Gemeenschap
met God, zonder beperking; hebben wij daar een sterk verlangen
naar, naar deze gemeenschap?
Dat wonen van God bij Zijn volk,
het bruiloftsfeest van Christus
en Zijn bruid dat komende is?
‘Zie, Ik maak alle dingen nieuw’
(Opb.21:5); alle dingen die door
verderf en zonde zijn aangetast.
Geen virussen, geen ziektes, geen
oorlogen of vluchtende mensen
meer, maar herstel en glorie voor
degenen die deze nieuwe hemel
en aarde zullen bewonen.
Dank Heere voor zoveel genade.
Dat nieuwe volk van God, dat

gebouwd is op de genade van
Jezus Christus (Éf.1:1-2).
Wat in geen hart is opgekomen
Wat een heerlijke boodschap
van geloof, hoop en liefde. Geloof
in Gods Woord en Evangelie: vervuld met de hoop en vervulling
van Gods Woord, verwachtende
een heerlijke toekomst vol van
liefde van God en de naaste. De
Heere sprak tot Zijn dienstknechten de wachttoren te beklimmen,
dit houdt in waakzaam en alert
te blijven. Leven we voor het hier
en nu, het tijdelijke en vergankelijke, of bereiden wij ons voor
op het leven van de toekomst,
verwachtende de komst van
Christus? Let op de tekenen der
tijden (Mt.24:33): ‘Zo moet ook gij,
wanneer gij dit alles ziet, weten,
dat het nabij is, voor de deur’. En
het grootste teken is misschien
wel waar Jezus op wijst: de verkondiging van het Evangelie over
de gehele wereld. En, mede als
gevolg van nieuwe media, gaat
dit razendsnel. Gods werk gaat
door en is niet tegen te houden.
Geen angst of vreze. Niet moe of
mat worden. Gods plan met de
kerk en de wereld zal in vervulling gaan. De mensheid is door
het virus even stilgezet en klein
gemaakt. Daardoor ontstaat ook
weer de gelegenheid voor de
kerk om zich te verootmoedigen.
Vervolgens Zijn Woord verkondigen want zo leren wij van Jesaja
(hst.55:11): ‘…alzo zal Mijn Woord,
dat uit Mijn mond uitgaat, ook
zijn; het zal niet ledig tot Mij wederkeren, maar het zal doen wat
Mij behaagt…’. Zie de tekenen

zeiden we. Laten we bij onszelf
beginnen en de roepstem van
God in deze tijd verstaan. Zijn wij
waakzaam en opmerkzaam? De
roepstem van God te verstaan
Die ons naar Zich toe wil trekken
en vrede, behoud, vreugde en
eeuwig leven aanbiedt. We leven nog in de genadetijd. God
roept en wacht op ons. ‘Zoekt de
Here, terwijl Hij Zich laat vinden;
roept Hem aan, terwijl Hij nabij is’
(Js.55:6). Wie eens in die heerlijke
toekomst en de vervulling van
Gods Woord mag delen, die zal
de strijd en stormen (incl. virussen) doorstaan. Hoe blijven wij
staande? Hoe houden wij vol?
Blijf in geloof, blijf in Gods liefde
en volg Hem in Zijn heilige levenswandel. Volharden tot het
einde, ziende op de Heer Jezus
Die voor ons pleit en bidt. ‘Vader,
hetgeen Gij Mij gegeven hebt, Ik
wil, dat, waar Ik ben, ook zij bij Mij
zijn…’ (Jh.17:24a). Dat met hoge
snelheid het goede nieuws van
God, Die bij machte is de harten
te openen en de doven de oren
te openen en de blinden ziende
te maken, nog velen zal werven
voor Zijn koninkrijk. Wijzende op
Mattheüs 22:10: ‘En de slaven
gingen naar de wegen en verzamelde allen die zij aantroffen, zowel slechten als goeden [God zal
van een vijand een vriend maken]. En de bruiloftszaal werd vol
van hen, die aanlagen’. Zo is God
bezig om onderdanen te werven
voor Zijn koninkrijk. Heil en zegen
voor wie gelooft, geen virus van
dood en verderf, maar de krans
of kroon van de overwinning.
Kom Heere Jezus, amen.
Een teken, kerk en wereld stilgezet
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Kerst 2020
F.A.J.M. Thesselaar

Bij het schrijven van deze kerstoverdenking 2020 is het nog onzeker hoe het Kerstfeest dit jaar
gaat verlopen. Het coronavirus
houdt het Kerstfeest in zijn greep,
zoals ook de andere christelijke
feestdagen in het afgelopen jaar.
Maar denk ook aan de koorrepetities, gemeente-avonden,
catechisatie, jongerenbijeenkomsten, het aankomende kinderkerstfeest en andere activiteiten. In deze tijd zijn we gespitst
op het aantal besmettingen (de
toe- of afname) en de te nemen
maatregelen door de overheid.
Toch is deze situatie in zekere
zin te vergelijken met die van
ruim 2000 jaar geleden. Het was
toen ook de overheid die tot het
volk sprak om maatregelen bekend te maken, maar toen met
de opdracht dat eenieder zich
moest laten inschrijven in zijn
eigen stad. Dit bericht gold ook
voor Maria en Jozef, die in ondertrouw waren en waar een engel
des Heren, Gabriël, aan Maria
de blijde boodschap bracht dat
zij een Zoon zou baren. De engel sprak: ‘Wees niet bevreesd,
Maria: want gij hebt genade
gevonden bij God. En zie, gij zult
zwanger worden en een Zoon
baren, en gij zult Hem de naam
Jezus geven. Deze zal groot zijn
16
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en Zoon des Allerhoogsten genoemd worden, en de Here God
zal Hem de troon van Zijn Vader David geven, en Hij zal als
Koning over het huis van Jakob
heersen tot in eeuwigheid en
zijn Koningschap zal geen einde
nemen’ (Lc.1:30-33). Maria hoorde de woorden van Gabriël de
boodschapper: ‘…gij hebt genade
gevonden bij God’. Wat moet dat
toch een heerlijke aankondiging
zijn geweest voor Maria om van
God, waar Maria haar hart aan
had toevertrouwd en voor wie
zij zich had vernederd (zie hierbij
Lc.1:46-55) en leefde naar Zijn
geboden, te mogen horen: ‘gij
begenadigde’. Maria geloofde
de woorden van de engel, en
sprak: ‘Zie de dienstmaagd des
Heren; mij geschiede naar Uw
Woord’ (Lc.1:38a). Ze moest toch
vol verwachting uitzien naar de
geboorte van haar Zoon. Wij
kunnen ons indenken hoe alles
in gereedheid werd gebracht
om haar eerstgeborene het allerbeste te geven. Jozef de timmerman, haar verloofde, zal de
mooiste wieg hebben gemaakt
om zijn Zoon daarin te leggen.
Want als jonge ouders wil je toch
het allerbeste geven aan je kind?
Bijna negen maanden heeft het
jonge paar uitgezien naar de

geboorte van hun bijzondere
Zoon, Jezus. En dan komt, bijna
als het kind geboren zal worden,
een bevel van keizer Augustus
dat zij uit Galilea, de stad Nazareth, op reis moeten naar de stad
van David, die Bethlehem heet,
om zich daar te laten inschrijven.
Jozef en Maria gaven gehoor aan
die opdracht van de overheid: ze
gingen op reis naar Bethlehem.
De naam Bethlehem betekent
broodhuis. Wonderlijk is het dat
door Gods leiding Zijn Zoon Jezus
werd geboren in het broodhuis,
hetgeen ook lang tevoren door
de profeet Micha werd geprofeteerd: ‘En gij, Bethlehem Efratha!
zijt gij klein om te wezen onder de
duizenden van Juda? Uit u zal Mij
voortkomen, Die een Heerser zal
zijn in Israël, en Wiens uitgangen
zijn van ouds, van de dagen der
eeuwigheid’ (Mi.5:1). Wonderlijk
zijn des Heren wegen! Dit hadden
Maria en Jozef toch niet verwacht
dat, na die heerlijke aankondiging van de engel des Heren, hun
Kind in een kribje te Bethlehem
geboren zou worden, ver van hun
familie en vrienden. Wat zullen
zij zich toch eenzaam hebben
gevoeld. Maar dan komen er
plotseling herders op bezoek, die
het heugelijke nieuws gehoord
hadden van een engel des
Heren, toen zij daar in de velden
van Efratha de wacht hielden
over hun kudde. Deze engel verkondigde hun de geboorte van
de Zoon Gods.
De Bruidegom nadert
Terwijl wij deze bijzondere en
bekende geschiedenis lezen,

worden we ons ook bewust van
de belofte die aan ons is geopenbaard naar de Schriften
en profetieën. Dan mogen wij
weten dat ook wij genade hebben gevonden bij God, omdat
Hij ons ook de geweldige boodschap heeft verkondigd dat wij
Zijn Zoon, Jezus Christus, zullen
ontmoeten als onze Bruidegom.
Voordat Maria en Jozef hun Zoon
Jezus in hun armen mochten
ontvangen, moesten zij zich laten inschrijven in Bethlehem. Ook
wij hebben die weg bewandeld,
want ook wij hebben ons laten
inschrijven in Bethlehem, het
broodhuis. Wij zijn gedoopt in Zijn
huis en onze namen zijn opgetekend in het boek des levens.
Apostel Paulus schrijft aan de
Galaten het volgende: ‘Maar toen
de volheid des tijds gekomen
was, heeft God zijn Zoon uitgezonden, geboren uit een vrouw,
geboren onder de wet, om hen,
die onder de wet waren, vrij te
kopen, opdat wij het recht van
zonen zouden verkrijgen. En dat
gij zonen zijt, God heeft de Geest
Zijns Zoons uitgezonden in onze
harten, die roept Abba, Vader’
(Gl.4:4-6a). Zijn Geest hebben
wij ontvangen in onze harten, bij
de Heilige Verzegeling door het
apostelambt. Ook dat hebben
wij ontvangen in het huis van
Bethlehem, het broodhuis, waar
het Brood des levens te vinden
is. ‘Jezus sprak: Mozes heeft u
niet gegeven het brood uit de
hemel, maar Mijn Vader geeft
u dat ware Brood uit de hemel;
want het Brood Gods is Hij, Die uit
de hemel nederdaalt, en Die de
Kerst 2020
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Jaarwisseling
J.R. Misset

wereld het leven geeft’ (Jh.6:3233). En eveneens in Johannes 6
(vs. 48-50) lezen wij de woorden
van de Heer: ‘Ik ben het Brood
des Levens. Uwe vaderen hebben
het manna gegeten in de woestijn, en zij zijn gestorven. Dit is het
Brood, dat uit de hemel nederdaalt, opdat de mens daarvan
ete, en niet sterve’. En nu lag het
Brood van het leven en het Licht
voor de mensen, in een kribbe
voor alle mensen, ja, ook voor de
eenvoudige herders in Efratha’s
veld, die spraken: ‘laat ons dan
heengaan naar Bethlehem [het
broodhuis], en laat ons zien het
Woord, dat er geschied is, hetwelk de Heere ons heeft verkondigd’ (Lc.2:15). De herders en de
wijzen uit het Oosten hebben de
Here Jezus ontmoet in de kribbe.
Deze leefden in de verwachting
om de Verlosser te ontmoeten.
Ook wij leven in de verwachting
om de Here Jezus, onze Bruidegom te ontmoeten. Maria
heeft 2000 jaar geleden Jezus
in haar armen ontvangen. Ook
wij, als een Maria, zullen eens
onze Bruidegom, Jezus Christus,
18
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in onze armen ontvangen. Maar
hoevelen in onze tijd zien er nog
naar uit om Jezus te ontmoeten?
Gelukkig mogen wij ons vasthouden aan en geloven in Gods
Woord. Er is altijd een getrouw
overblijfsel, zoals de profeet Jesaja ook mocht profeteren: ‘En de
dochter van Sion is overgebleven
als een hutje in den wijngaard,
als een nachthutje in den komkommerhof, als een belegerde
stad’ (Js.1:8). Ja, daar mogen wij
aan vasthouden! Maria wist zeker dat haar Zoon Jezus geboren
zou worden en met die zekerheid
zullen wij, als een Maria, Jezus
ontvangen, daar in Bethlehem, in
het broodhuis. Nu ontvangen wij
Jezus elke zondag door Zijn heilig
sacramentele Lichaam en Zijn
heilig sacramentele Bloed, maar
spoedig zullen allen, die in Jezus
geloven en naar Hem uitzien,
ook zij die gestorven zijn, Hem
ontmoeten in een verheerlijkt lichaam. Laten wij dan naar Bethlehem gaan om te zien hetgeen
geschied is en aan ons door de
Here is bekendgemaakt is. Een
gezegend Kerstfeest gewenst.

In de wonderschone Psalm 84
lezen wij in het achtste vers ‘Zij
gaan van kracht tot kracht; een
ieglijk van hen zal verschijnen
voor God in Sion’. Wat een prachtige profetische belofte lezen wij
in dit Bijbelgedeelte. Psalm 84 is
een opgangslied, een psalm die
de Israëlieten zongen als zij uit
hun stamgebieden op weg gingen naar Jeruzalem en de tempel
om daar voor het aangezicht van
God de hoge feesten te vieren.
De weg naar Jeruzalem was een
gevaarlijke weg. Roversbenden
probeerden menig pelgrim te
overvallen en te beroven. De Here
Jezus geeft daar een voorbeeld
van in de gelijkenis van barmhartige Samaritaan. Maar ook de
hitte overdag, de kou in de nacht
en de droogte in het gebergte
waar de pelgrims doorheen trokken, vormden een gevaar. Op die
gevaarlijke reis naar Jeruzalem
en de tempel gaven de pelgrims
uiting aan hun rotsvast geloof in
de hulp en ondersteuning van de
Heer. Zij mochten steeds weer de
kracht van de Heere God ervaren
op hun reis om uiteindelijk
op de berg Sion te verschijnen
voor Gods aangezicht op het
tempelplein om daar de zegen
van de Heer te mogen ontvangen. Het was ook daar dat de

priesterschare, staande op de
trappen van de tempel, de pelgrims na de behouden aankomst,
de zegenwens van de Heere God
toezongen: ‘De Heere zegene u
uit Sion, Hij, Die den hemel en de
aarde gemaakt heeft’ (Ps.134:3).
De prachtige belofte uit Psalm 84
is niet alleen voor de toenmalige
pelgrims bedoeld. Zeker niet. Ook
wij mogen ons vertrouwen stellen
op deze belofte van de Heer. Ook
wij mogen weten dat wij in de
kracht van God mogen voortgaan
over Zijn wegen om eenmaal aan
te komen op de berg Sion. Want
er staat toch geschreven: ‘En ik
zag, en ziet, het Lam stond op den
berg Sion, en met Hem honderd
vier en veertig duizend, hebbende
den Naam Zijns Vaders geschreven aan hun voorhoofden’
(Opb.14:1). Wij hebben de hoop
en verwachting om eenmaal als
bruid aan de zijde van onze Bruidegom Jezus Christus voor Gods
aangezicht te staan en dat geweldige hemelse bruiloftsfeest te
vieren. Daar zijn wij naar op weg,
daar zien wij naar uit. Maar de
weg naar deze beloofde heerlijkheid is niet gemakkelijk, zoals ook
de weg van de Israëlitische pelgrims niet gemakkelijk was. Dat
hebben wij wel ervaren in het bijna achter ons liggende jaar 2020.
Jaarwisseling
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Onze moeilijke pelgrimsreis is ook
nog niet ten einde.
Tweevoudige opdracht onder
druk?
De profetische belofte uit Psalm
84: 8 is precies wat wij nodig
hebben in de overgang van het
jaar 2020 naar 2021. Het jaar 2020
was een zwaar jaar. De bruidsgemeente is onder grote druk
komen te staan als gevolg van
de coronapandemie. Veel beperkende maatregelen werden
van overheidswege getroffen om
deze wereldwijde pandemie te
overwinnen. Deze maatregelen
hadden ook grote invloed op ons,
de bruidsgemeente. Waren wij
als gemeente nog wel in de gelegenheid om de tweevoudige opdracht van de Heer te vervullen?
De tweevoudige opdracht van de
Heer bestaat in de eerste plaats
uit het vervullen van het gedurig
offer, de aanbidding van de Heer
door de gemeente als beschreven
in 1 Timotheüs 2:1. Het tweede gedeelte van onze opdracht van de
Heer bestaat eruit te verkondigen,
zoals Elia en Johannes de Doper:
‘Bekeert u en bereidt u, de Heer
komt!’. Zo zagen wij dat in het afgelopen jaar de kerken in Benjamin en Issaschar gesloten waren,
terwijl in Georgië nog geen altaar
gesteld is. Het vervullen van het
gedurig offer kwam daarmee volledig op de schouders van Juda
terecht. Een zware taak die wij
slechts in de kracht van de Heere
God konden en kunnen volbrengen. De Heere God, Die alle tijden
en gelegenheden overziet, heeft
ook in deze problemen voorzien
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en ons in de grondwet van Nederland een uitweg geboden, zodat
wij in alle vrijheid het gedurig offer
aan de Heer konden vervullen.
Deze uitweg is waarlijk te vergelijken met de situatie waarin het
volk Israël, dat aan de oevers van
de Schelfzee stond, terecht was
gekomen. Zij konden geen kant
op: de Schelfzee was voor hen en
achter hen het leger van de Farao.
De Heere God echter beschermde
hen tegen het leger van de Farao.
Hij plaatste Zich in de wolk- en
vuurkolom tussen het volk van
Israël en het leger van de Farao,
zodat het leger van de Farao niet
tot het volk Israël kon geraken.
Maar daarnaast gaf de Heere
God het volk onder leiding van de
profeet Mozes een uitweg door de
Schelfzee. Hij opende de zee en
het volk ontving een droge weg
hier dwars doorheen. Zo heeft de
Heer ook ons in het afgelopen jaar
bescherming geboden tegen de
aanvallen van de satan. De Heer
heeft ons bescherming geboden
tegen de pandemie en tegen de
beperkende maatregelen van de
overheid. Artikel 6 van de grondwet is onze bescherming en uitweg gebleken in deze verdrukking.
Overigens wil dit niet zeggen, dat
wij niet ziek kunnen worden of dat
misschien sommigen niet zouden komen te overlijden. Ziekte is
onderdeel van ons leven en kan
ook ons overkomen. In de beproevingen ziet de Heer ook de
persoonlijke gelovige aan. Hij ondersteunt, bemoedigt, vertroost
en versterkt ons. De Heer kijkt bij
Zijn bescherming met name naar
Zijn kerk en Zijn werk als geheel.

Het getuigenis van de Heer, het
eeuwige Evangelie dient te blijven
bestaan. De Heer zegt daarover
in 1 Petrus 1 (vs.24-25): ‘Want alle
vlees is als gras, en alle heerlijkheid des mensen is als een bloem
van het gras. Het gras is verdord,
en zijn bloem is afgevallen; Maar
het Woord des Heeren blijft in der
eeuwigheid; en dit is het Woord,
dat onder u verkondigd is’. Als wij
onze tweede opdracht bezien, dan
lijkt het erop dat de verkondiging
van het apostolisch getuigenis
naar de Schriften op een laag pitje
is komen staan. De wegen lijken
gesloten om het getuigenis uit te
dragen. De Ontmoetingsdag, de
Nederlandlezing en de plaatselijke
Open Bijbel Avonden konden niet
doorgaan als gevolg van de pandemie. Zijn wij daarmee aangeland in de tijd van het doodliggen
van de getuigen naar Openbaring
11 (vs. 8)? Nee, zeker niet! Het is namelijk noch de dag, noch de ure.
De Heer verkondigt over deze tijd:
‘Want het ene volk zal tegen het
andere volk opstaan, en het ene
koninkrijk tegen het andere
koninkrijk; en er zullen zijn hongersnoden, en pestilentiën, en
aardbevingen in verscheidene
plaatsen. Doch al die dingen zijn

maar een beginsel der smarten’
(Mt.24:7-8). Ziende op onze opdracht tot de verkondiging van
het eeuwig Evangelie van de Here
Jezus Christus, kunnen wij slechts
vertrouwen op de aanwijzingen
van de Heilige Geest, Die heeft
gesproken door het woord van
profetie: ‘Werp uw brood uit op het
water, want gij zult het vinden na
vele dagen’ (Pr.11: 1).
Achteromzien en vooruitkijken
Achteromziende mogen wij, met
alle moeilijkheden, beperkingen
en strijd zeggen: ‘Eben-Haëzer, tot
hiertoe heeft de Heere ons geholpen’ (1Sm.7:12). De Heere is ons een
steen der hulpe geweest. Kijken
wij vooruit naar het komende jaar
2021, dan mogen wij vertrouwen
op de woorden van Psalm 84: ‘Zij
gaan van kracht tot kracht; een
ieglijk van hen zal verschijnen voor
God in Sion’. Geliefde broeders en
zusters, ik wens u allen een gezegende jaarwisseling toe en dat de
Heer spoedig mag wederkomen.
Tot dat moment wens ik u de belofte toe als hierboven aangegeven. Ga van kracht tot kracht,
totdat wij allen zullen verschijnen
voor God in Sion! Heer Jezus kom,
ja kom spoedig. Amen.
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Uitgeverij de Kandelaar
Recent is de website van Uitgeverij de Kandelaar vernieuwd. De
herkenbare kleuren blauw en wit zijn gebleven in het vriendelijk
ogende nieuwe formaat dat een goed overzicht geeft van de
mogelijkheden. De pagina met Bijbelstudievragen draagt bij aan
een goede begripsvorming van hetgeen in de boeken is geschreven
en kan getoetst worden aan wat de Bijbel ons leert. Wij vragen
uw medewerking om deze website verder onder de aandacht te
brengen. Denk bijvoorbeeld aan familie, buren, kennissen, vrienden
etc. Zie voor nadere info www.uitgeverijdekandelaar.nl

Een document van groot belang in de
kerkelijke historie is ‘Het Testimonium’. Ook
wel The Great Testimony genoemd. Op de
achterzijde deze keer een foto van de eerste pagina van het originele document.
Vanaf 1832 werden door de Heilige Geest
opnieuw mannen in het ambt geroepen.
De destijds geroepen apostelen trokken
Europa in om de gehele christelijke kerk
te meten (Opb.11:1). Dit is het onderzoek
naar de mate van geestelijke wasdom
(Éf.4:16, Col.2:19) in Christus. Het meten of
onderzoeken moest zich uitstrekken tot al
degenen die in de tempel of in de christelijke kerk aanbidden. Verder moesten
de apostelen zich bekend maken met de
vormen van Godsdienst in de verschillende landen, hun geestelijke toestand en
eindelijk het goud (der waarheid) uit alle
delen der christenheid verzamelen. De
zin van deze laatste uitdrukking was dat,
in alle afdelingen van de kerk, een overschot van waarheid is te vinden, wellicht
verborgen en begraven onder het stof van
menselijke leerstellingen en overleveringen. Vanzelfsprekend kon bij de uitvoering
hiervan alleen Gods Woord de maatstaf
zijn. Apostel Cardale bleef in Engeland
achter (waarschijnlijk ondersteund door
de apostelen Tudor en Armstrong) om
de informatie van de reizende apostelen
te verzamelen en uit te werken. Dit Testi-
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monium, door apostel F.W. Schwartz het
manifest genoemd, is in 1838 uitgereikt
aan de geestelijke en wereldlijke overheden, en geeft aan welke de bevindingen
waren van de apostelen maar ook welke
de weg is die de Heer ons vraagt te gaan.
Nog altijd klinkt de uitnodiging van liefde
en genade door tot in deze laatste onze
tijd. Interessant zijn de tekstverwijzingen
onderaan de pagina naar Éfeze 4:16, 1
Timótheüs 3:15, 2 Korinthe 6:16 en Romeinen 8:19. Op profetisch bevel is het eerste
exemplaar uitgereikt aan de paus van
Rome (als vermeend stedehouder van
Christus). Dit is door kardinaal Acton in
ontvangst genomen. Vervolgens aan de
keizer van Oostenrijk (als voortzetting van
het Romeinse rijk en in ontvangst genomen door de prins von Metternich). Ten
derde aan de koning van Frankrijk (als
volger van de wil des volks en dus niet van
God). Genoemde 3 personen zijn allen 10
jaar na uitreiking (derhalve in 1848 tijdens
de revolutie die Europa teisterde) gevallen
als gevolg van de woeste golven van de
volkerenzee. Met het Kerstfeest van 1838
waren alle apostelen weer terug in Engeland. Zoals toen klinkt ook nu nog de oproep: ‘Bereidt u, bekeert u, Jezus komt’. Dit
belangwekkende document is op te vragen bij de Koninklijke Bibliotheek of bij de
heer J.L.M. Straetemans (023 – 5285561).
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