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Colofon
God is een toevlucht voor de Zijnen,
hun sterkt’, als zij door droefheid kwijnen;
zij werden steeds Zijn hulp gewaar,
in zielsbenauwdheid, in gevaar.
Dies zal geen vrees ons doen bezwijken,
schoon d’ aard’ uit hare plaats mocht wijken,
schoon ‘t hoogst gebergt’, uit zijne steê
verzet wierd in het hart der zee.
Geen onheil zal de stad verstoren,
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waar God Zijn woning heeft verkoren.
God zal haar redden uit de nood
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De Heer, de God der legerscharen,
is met ons, hoedt ons in gevaren.
De Heer, de God van Jacobs zaad,
is ons een burg, een toeverlaat.
Komt, wilt op ‘s Heren daden merken,
aanschouwt des Hoogsten grote werken.
Zijn macht, die nooit te stuiten is,
maakt d’ aarde tot een wildernis.
De Heer, de God der legerscharen,
is met ons, hoedt ons in gevaren.
De Heer, de God van Jacobs zaad,
is ons een burcht, een toeverlaat.
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Stil in verwondering
J.L.M. Straetemans

De periode van advent ligt bijna achter ons. Advent betekent:
komst, eraan komen, naar toe
komen. In de ‘oude kerk’ was de
adventstijd een tijd van boetedoening, vasten, bezinning en
inkeer. Bezinning houdt in: erbij
stilstaan, rustig overdenken om
inzicht te verkrijgen, te doorgronden. Daarom ook stil staan bij
God en het centrale punt in de
gehele Bijbel: Liefde, liefhebben
en geliefd worden. Wij trekken op
naar het vreugdevolle Kerstfeest
waarbij we opnieuw mogen ervaren welk een groot geschenk
wij hebben ontvangen in het
Kind, gelegd in de kribbe in Bethlehem. Het kleine Bethlehem
(Broodhuis) is het beeld van Zijn
gemeente; het Broodhuis van
Hem, Hij Die als het ware Brood
uit de hemel is nedergedaald.
De gemeente waar we samen
het wonder opnieuw beleven;
het wonder ervaren, smaken en
ervan genieten. Het Kind aanbidden en lof toezingen. Dan worden
we toch stil van verwondering?

‘Dit wonder zo klein en teer; de
geboorte van der heemlen Heer
Die het Gods offer heeft gebracht, maakt mij stil, héél stil
vannacht’ (dichtregels van broeder R.F. Bijster).
Toen in het paradijs de liefde en
de vrede waarin de mens met
God leefde verbroken werd door
de mens, bleef de mens toch
het voorwerp van Zijn liefde; de
liefde van de Heer blééf naar de
mens uitgaan. We mogen ervan
overtuigd zijn dat de liefde van
de Heer er altijd is geweest: ‘Toen
was Ik een voedsterling bij Hem,
en Ik was dagelijks Zijn vermakingen (d.i. verlustiging, vreugde),
te allen tijde voor Zijn aangezicht
spelende; Spelende in de wereld
van Zijn aardrijk, en Mijn vermakingen zijn met de mensenkinderen’ (Spr.8:30-31).
God toont door de Heer Jezus als
Kind geboren te laten worden:
Ik heb u lief! Met Kerstmis vieren
wij de geboorte van de Zoon van
God: ‘Zij zal een Zoon baren en gij
zult Hem de naam Jezus geven.
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Want Hij is het Die Zijn volk zal
redden van hun zonden’ (Mt.1:21).
De naam van de Heer Jezus betekend: God redt, de Heere is heil
of zaligheid. Het Kind in de kribbe,
de door God de Vader Beminde
(Mt.12:18), redt ons door voor onze
zonden te sterven aan het kruis
en op te staan uit het graf. Daarom is de Heer Jezus de hoop
van en voor de wereld. Dat is de
boodschap van Kerst: Er is hoop.
Mensen kunnen gebogen door
het leven gaan door ziekte, lijden,
moeite, verdriet en gebrokenheid. Soms is aan het uiterlijk te
zien dat mensen gebogen door
het leven gaan, maar ook kan er
sprake zijn van innerlijke gebogenheid. Kinderen van God zijn
echter nooit zonder hoop. Deze
hoop betekend voor het aardse leven: ‘… in alles zijn wij in de

druk, doch niet in het nauw; om
raad verlegen, doch niet radeloos; vervolgd, doch niet verlaten;
ter aarde geworpen, doch niet
verloren (2Kor.4:8-9). Maar deze
hoop is er ook voor straks als het
nieuwe leven aanbreekt, als de
Heer als Bruidegom komt om de
Zijnen op te nemen.
Is het niet een groot wonder?
Gods Zoon: Gods liefde zichtbaar
in het Kind in de kribbe. Is het niet
een groot wonder? Gods Zoon:
Gods liefde zichtbaar als Offer
aan het kruis en opstanding uit
het graf. We staan voor een verborgenheid; we staan voor en stil
bij een wonder. Ons verstand kan
ons niet helpen; als we het wonder willen begrijpen staat ons
verstand vol ontzag en eerbied
stil. Stil worden in verwondering,
ons geliefd weten door de Vader.

Langs deze weg bedanken wij u voor de giften die in het afgelopen
kalenderjaar zijn ontvangen. Hierbij betrof het niet alleen de bijdragen aan de periodieke extra collectes, maar ook alle giften die zijn
ontvangen met een speciale bestemming, bijvoorbeeld n.a.v. de
situatie bij onze broeders en zusters in Benjamin en Georgië.
Hartelijk dank!
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Het getjilp van een mus
L.A. Nanandana

Inleiding
Een geloofsbelijdenis op zich is van
geen enkele waarde. De beheersing, d.w.z. het eigen maken, grip
krijgen over iets, zal de bestemming in de toekomst bepalen. De
Verlosser leert ons niet dat er een
tijd zal komen dat het kaf in tarwe
zal veranderen. Bij de oogst zal het
kaf worden vastgebonden om verbrand te worden, terwijl de tarwe
zal worden verzameld in de hemelse graanschuren. ‘De Zoon des
mensen zal Zijn engelen uitzenden
en zij zullen uit Zijn Koninkrijk verzamelen al wat tot zonde verleidt en
hen, die de ongerechtigheid bedrijven, en zij zullen hen in de vurige
oven werpen; daar zal het geween
zijn en het tandengeknars’ (Mt.13:4142). Zo heeft God ooit tot Israël, het
volk van Jakob, gesproken: ‘Gedenk
aan deze dingen, o Jakob, en Israel! Want gij zijt Mijn knecht, Ik heb
u geformeerd; gij zijt Mijn knecht,
Israël! gij zult door Mij niet vergeten
worden. Ik delg uw overtredingen
uit als een nevel, en uw zonden als
een wolk; keer weer tot Mij, want Ik
heb u verlost’ (Js.44:21-22).

De waarde van een mens
Het Hebreeuwse woord ‘ziel’ komt
enkele honderden keren voor in
de Bijbel. In het Oude Testament
(Gn.2:7) lezen we dat in de mens
de adem van het leven geblazen
werd waardoor de een mens een
levende ziel werd. Wij zijn allen levende zielen voor de liefhebbende
Heilige Vader. Uit alle landen. De
vraag ‘Heeft God alle inwoners
van de aarde geschapen?’ wordt
vaak gesteld. De Heilige Schrift
leert ons dat God alle rassen van
de aarde heeft gemaakt. Zo leren
wij uit Handelingen 17: ‘Hij heeft uit
één enkele het gehele menselijke
geslacht gemaakt om op de ganse oppervlakte der aarde te wonen en Hij heeft de hun toegemeten tijden en de grenzen van hun
woonplaatsen bepaald…’ (vs.26).
Hierbij moeten we ons ervan bewust zijn dat ieder van ons een
unieke en bijzondere schepping
is met een lichaam dat uniek is in
grootte, vorm, kleur en gezichtstrekken. Ook heeft ieder van ons
bijzondere kwaliteiten, talenten,
interesses en mogelijkheden. On-
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danks de verschillen zijn wij allen
kinderen van onze Hemelse Vader.
Hij houdt van ons allemaal en
hecht evenveel waarde aan ieder
van ons. Het is soms lastig om te
moeten reageren als mensen cultureel, sociaal, fysiek of geestelijk
anders zijn. De neiging kan zich
voordoen om te discrimineren, of
deze te ontlopen, medelijden te
hebben of misschien zelfs te negeren. Het is echter van belang
om te laten zien dat wij houden
van alle mensen als broeders
en zusters. De Bijbel leert ons om
te waken over anderen want wij
zullen verantwoording moeten
afleggen (Hbr.13:17). De zorg voor
het welzijn van anderen is een belangrijke manier om te laten zien
dat we hen accepteren. Enkele
jaren geleden viel een meisje van
3 jaar oud in een verlaten put op
de Filippijnen. De brandweer, zakenmensen, circusartiesten, een
arbeider, een arts, een buurman
en journalisten komen samen in
hun poging om haar te redden.
De tragedie trok wereldwijd de
aandacht en van alle kanten werd
hulp aangeboden. Er werd zeer
veel geld uitgegeven bij deze reddingpoging, die meer dan drieenvijftig uur duurde. Bij het kindje
aangekomen bleek ze overleden.
Om de waarde van de inspanningen bij deze reddingsactie te
kunnen uitleggen verklaarde een
journalist dat de hele wereld bijeengekomen was rond het leven
van een klein meisje. Er werd geen
onderscheid gemaakt op basis
van kleur, ras of geloof, rijkdom of
armoede om de inspanningen
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van de mannen en vrouwen. Allen
vochten om dit meisje (naar Gods
beeld) te redden. Velen namen
deel aan deze poging om een
klein meisje te redden. De sleutelzin die de journalist gebruikte
om te beschrijven wat er was gebeurd: ‘de onderlinge liefde’. We
moeten onze naaste net zo liefhebben als onszelf. Jezus Christus
heeft ons laten zien hoe we van
onze naaste moeten liefhebben
en ons deze opdracht meegegeven (Jh.15:17). Hij gebruikte gelijkenissen om ons te leren hoe wij
moeten handelen. Hij toonde Zijn
liefde door Zijn zondeloos leven
te geven ‘als losprijs voor allen’
(1Tm.2:6), waardoor wij onze zonden kunnen belijden. Laten we
leren van de barmhartige Samaritaan (Lc.10:25-37) waaruit blijkt dat
iedereen onze broeder is en recht
heeft op onze hulp. Zo ook bij Zacheüs (Lc.19:1-10). Onze Redder behandelde Zacheüs als een broer
en ging naar zijn huis. De omstanders vonden dat de Verlosser niet
naar het huis van een zondaar
moest gaan. Als laatste het voorbeeld van de overspelige vrouw
(Jh.8:3-11). Hoe om te gaan met
degenen die zondig zijn, wetende dat ook wij zondaren zijn? Het
is van belang om altijd anderen
met mededogen, liefde en begrip
te behandelen. Hier gaan we ons
afvragen waarom de Verlosser
grote waarde heeft gehecht aan
die mensen die niet door anderen
waren geaccepteerd? Broeders
en zusters: Christus kent de waarde van de zielen. Hij predikte de
armen en genas de kreupelen en

degenen die een gebroken hart
hadden. Hij gaf de blinden hun
zicht terug. Hij at met de zondaars
en stond tegenover de aanklagers van een overspelige vrouw.
Hij leerde ons de waarde van elke
persoon in de gelijkenissen van
het verloren schaap, de verloren penning en de verloren zoon
(Lc.15). Hij gaf het voorbeeld in al
Zijn handelen en wat Hij leerde
toen Hij zei: ‘Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf’ (Mt.19:19). Hij leerde: ‘ga heen, en doe gij evenzo’
(Lc.10:37). Wat is onze verantwoordelijkheid jegens degenen die
anders zijn dan wij? Wat betekent
uw naaste liefhebben als uzelf?
Als we het voorbeeld van Christus
volgen en wanneer we anderen
met vriendelijkheid behandelen,
laten we hen zien dat we om hen
geven. Het lijkt erop dat we altijd
kunnen vinden wat we zoeken in
iemand, net zoals we allemaal
weten dat niemand van ons perfect is. Wanneer we een gebrek
of een zwakte opmerken, vestigt
het de aandacht op het gebrek.
Maar: ‘Spreek geen kwaad’. Als we

de waarde van anderen proberen
te begrijpen, zullen we hun sterke
punten moeten zoeken. We zullen
iedereen met liefde, tolerantie en
vriendelijkheid behandelen. Hoe
kunnen wij meer als Christus worden in onze gemeente? Ooit was
er een zuster in onze gemeente
die een aantal jaren niet aanwezig was geweest bij de dienst van
het Heilig Avondmaal. Ze voelde
zich als een vreemdeling toen ze
de dienstruimte binnenkwam en
snel een stoel vond. Al die tijd had
ze moeite met de Woorden van
Wijsheid, waardoor zij zich terugtrok. De voorganger had met haar
besproken hoe zij de redenen van
haar verwijdering zou kunnen
overwinnen. Bijna alle leden van
de gemeente waren nieuw en dus
dacht de zuster dat ze na een lange afwezigheid eindelijk weer thuis
was. Na het slotgebed vertrok
ze in de menigte. Ze ving flarden
van gesprekken om haar heen
op waar ze graag aan had willen
deelnemen, maar plotseling, een
gefluister achter haar, dat lijkt boven de anderen uit te schreeuwen
Het getjilp van een mus
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en doorboort haar ziel diep. Er
werd kwalijk over haar gesproken.
Wat zou u denken als u de zuster
was? Wat kunnen we voor zo iemand doen? De voorganger gaf
aan dat het lijkt alsof we allemaal
de neiging hebben om over onze
naaste te praten. Om welke reden dan ook; het lijkt erop dat het
veel gemakkelijker is om over de
gebreken van iemand te praten
dan over zijn deugden. Het kan
niet de bedoeling zijn dat we anderen pijn doen. We dienen juist
de op Christus gebaseerde relatie
met anderen te verbeteren. Hoe
kan ik laten zien dat ik elk van de
kinderen van onze Hemelse Vader
accepteer? Dat ik tolerant ben ten
opzichte van hen? Dat ik van ze
hou? Laten we in het bijzonder degenen opvangen die pas kort tot
de kerk van Christus zijn toegetreden. Tot slot: we realiseren ons nu
dat het Koninkrijk van God en de
kerk van Jezus Christus een wereldwijde gemeenschap vormen
en dat het Koninkrijk der hemelen
snel in openbare heerlijkheid zal
verschijnen. Wij, haar leden, moeten leren onszelf en de hele mensheid, al onze broeders en zusters
van alle Naties en breedtegraden,
lief te hebben. We zullen zeker
volledig beschermd zijn tegen
vijandschap, wrok of slechte gevoelens. Zie Efeziërs 2:19. Wanneer
we behoren tot de kerk van Jezus
Christus zijn we de kinderen van
onze Hemelse Vader, Die van ieder
van ons houdt. Laat alle bitterheid,
vijandigheid, woede, geschreeuw,
laster en allerlei kwaadheden uit
ons midden verdwijnen en stel
daar barmhartigheid en verge8
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ving voor in de plaats, zoals God
ons vergeven heeft in Christus
(Ef.4:31-32).
Volg de broeders
Naast de Heilige Schrift spreekt de
Heer tot ons via Zijn profeten. Als
God ons Zijn woord wil openbaren,
moeten er dus profeten op aarde
zijn. Als lid van de kerk van Jezus
Christus (begonnen op Pinksterdag) zijn wij gezegend te weten
dat deze profeten er zijn en dat
het door hun mond is dat de Heer
Zijn wil en Zijn woord aan ons bekend maakt. Wanneer de profeet
tot ons spreekt in de Naam van
de Heer drukt hij uit wat de Heer
tot ons wil spreken. Hetzij stichtend, vermanend, vertroostend
of voorzeggend. Wij geloven ook
alles wat God heeft geopenbaard,
alles wat Hij nu openbaart, en wij
geloven dat Hij nog veel belangrijke zaken over het Koninkrijk van
God zal openbaren. Het is een
geschenk om lid te zijn van de
kerk van Christus en te weten dat
de profeten de wil van de Heer
uitdrukken, die hen in onze tijd geopenbaard is. Wij weten dat de
Heer door Zijn profeten spreekt;
dit verzekert ons opnieuw dat de
Heer leeft, dat Hij ons liefheeft en
dat Hij ons wil leiden en besturen.
De waarachtige profeet zal ons
nooit misleiden. We kunnen de
raad van de Heer altijd opvolgen. De profeet geeft ons die
instructies van de Heer, vooral
tijdens de gebedsdiensten die
georganiseerd zijn voor Zijn volk
in de Hersteld Apostolische Zendingkerk. Naast de profeten die
door de Heilige Geest in het ambt

zijn geroepen, zijn er ook andere broeders en zusters die door
profeten en apostelen uitgelegde
openbaringen ontvangen en ons
de wil van de Heer overbrengen,
getuigenis afleggen van de Godheid van Christus, het heilsplan
onderwijzen en deze verordeningen vervullen. Een van Gods
profeten verwees naar Jesaja 41
waar geschreven staat: ‘Laten zij
aanvoeren en ons bekendmaken, wat er geschieden zal. Geeft
te kennen, hoe het vroeger was,
opdat wij het overdenken en kennisnemen van de afloop. Of doet
ons het toekomstige horen’ (vs.22).
Want wat zijn broeders onder de
Goddelijke ingeving van de Heilige Geest spraken is de mening
van de Heer, het Woord van de
Heer en Gods Heilskracht. Door
welke dienaren, andere dan profeten, spreekt de Heer tot ons in
onze tijd? Het gaat om degenen
die afgezonderd worden om ons
te leiden (Hnd.13:2). Wanneer de
priesters zijn geroepen beloven
wij hen te volgen en hen te helpen
met hun werk. En wij erkennen
door te gehoorzamen aan wat
ons gevraagd wordt. Hoe kunnen
we laten zien dat we geloven dat
hij door God geroepen is? Ouders
hebben de verantwoordelijkheid
om hun kinderen te onderwijzen
om de priesters te ondersteunen.
Het op een negatieve wijze spreken over de priesters brengt onze
redding in gevaar. We moeten
waakzaam zijn dat we, in het bijzijn van de kinderen, laten zien de
priesters na te volgen. We moeten hen leren trouw te zijn aan de

diensten van het Koninkrijk van de
Heer. Onze kinderen zullen bijvoorbeeld leren trouw te zijn aan de
ambten en aan hen die geroepen
zijn om als priesters te dienen
(Nm.12:1). Ook de priesters zijn overigens mensen zoals wij allemaal,
aarden vaten. Maar God verkoos
deze mannen. Hij koos ze uit de
menigte. Ze deden het niet uit
zichzelf, maar Hij legde het gezag
van het ambt op hen en zij werden Zijn dienstknechten op aarde
(Nm.12:8). Zij die hun stem verheffen tegen de priester kunnen
zich nu nog bekeren. De profeten
houden van ons en maken zich
zorgen over ons. Zij weten dat we
alleen maar volledig vooruit kunnen komen en volledige vreugde
kunnen ervaren door de raad van
de Heer op te volgen. En wij, als
ondersteuning van onze profeten,
geven adviezen op alle gebieden
van het natuurlijke leven van de
leden. Bijvoorbeeld, ons aanmoedigen om onze huizen en tuinen
te verfraaien, zoals het aanleggen
van moestuinen om voedsel op te
slaan. Hij vroeg ons om het Woord
van Wijsheid te volgen. Hij vroeg
ons om gokken, scheiden, abortus,
pornografie en homoseksualiteit
te vermijden. Hij moedigt ons aan
om naar de tempel te gaan en de
zondag te heiligen. Hij vroeg ons
om ons te bekeren en te leven volgens Gods onveranderlijke regels.
Hij drong er bij ons op aan om
thuis liefde te hebben. Zo stelde
de Heer de vraag: ‘En wat noemt
gij Mij, Heere, Heere! en doet niet
wat Ik zeg?’ (Lc.6:46). Gelukkig laat
de Heer ons niet in de steek, en
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Hij heeft Zijn volk de profetische
boodschap van troost gezonden:
‘Benjamin, ja Benjamin gij zijt voor
Mijn Heilig Aangezicht.
Want Ik de God van Abraham, de
God van Izaäk, de God van Jakob
kom tot u.
Want hoort, ja hoort Mijn ogen
doorlopen de ganse aarde en Ik
heb u aanschouwd in uw
benauwdheid en zeg niet bij u
zelve Here, Here waar zijt Gij.
Want hoort, ja hoort. Heb Ik Mij niet
geopenbaard aan Mijn volk Israël,
heb Ik geen grote werken gedaan
om hen te bevrijden uit Egypte?
Hoort, ja hoort gij Benjamin, zal het
u zo vergaan?
Hoor Mijn knecht, Mijn apostel,
neem de staf van Mozes en doe
uw werk.
Verstaat gij Mij, ja verstaat gij Mij,
Mijn knecht? Neem de staf van
Mozes.
Alzo heb Ik de Heilige, de God van
Abraham, de God van Izaäk, de
God van Jakob
Mij geopenbaard in deze heilige
stonde. Amen is Mijn woord. Amen.’
Het sociale aspect
Zoals we onlangs hebben geschreven lijdt de bevolking aan
enorme armoede. Om deze situatie te begrijpen, is het van belang
dicht bij de bevolking te staan,
zodat u zelf waarneemt dat de
armoede alleen maar toeneemt.
De bevolking gaat te voet en legt
lange afstanden af van ongeveer 15 tot 20 km. En zo gaat het
elke dag. Er is nog steeds geen
sprake van goed onderwijs (zonder kosten) ondanks het feit dat
dit wel het uitgangspunt is in de
grondwet. In deze wet wordt bepaald dat het basisonderwijs, dat
10
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wil zeggen van de kleuterschool,
van de eerste tot de achtste klas,
gratis is. Leraren of overheidsfunctionarissen worden momenteel
gezien als dagloners en daarom
hebben ze geen fatsoenlijk salaris.
Wij hebben de plicht u te informeren dat het dagelijks leven van de
Congolezen zeer middelmatig is.
Door al deze gebeurtenissen en in
de omstandigheden van een dergelijke sociaal-politieke omgeving,
ondervindt de Hersteld Apostolische Zendingkerk in Congo veel
moeilijkheden voor een harmonieuze geestelijke en sociale ontwikkeling. Al haar gelovigen en leiders
behoren tot deze Congolese samenleving gemuilkorfd door de
crisis. Het leven in Congo is zonder
maatstaf of toets geworden; alles
wordt onbeduidend. Alles is slecht.
Onze Hemelse Vader Die van Zijn
schepsel houdt, en dat ieder van
ons een persoonlijkheid en fysieke
eigenschappen bezit, en, een kind
van onze Hemelse Vader is. Hij
houdt van ons allemaal en geeft
waarde aan elke ziel. Laten we de
schepselen die cultureel, sociaal,
fysiek of spiritueel anders zijn niet
negeren; elk mens is van waarde
is voor onze Hemelse Vader, omdat ook zij Zijn kinderen zijn. Wij
zijn dankbaar dat wij tot de kerk
van onze Heer en Verlosser Jezus
Christus behoren in de heilige leer,
waarin het tweevoudig getuigenis is gevestigd. Dat wil zeggen,
de zuivere leer uit de Bijbel en het
profetische getuigenis. En dat we
erop mogen bouwen en vertrouwen dat de mond van de profeet,
die de Woorden van de Heer
spreekt, ons nooit op een dwaalspoor zal brengen.

Kerstvreugde
J. van den Akker

‘En de engel zeide tot hen [de
herders]: Weest niet bevreesd,
want ziet Ik verkondig u grote
blijdschap, die heel het volk zal
ten deel vallen: U is heden de
Heiland geboren, namelijk Christus, de Here, in de stad van David.
En dit zij u het teken: Gij zult een
Kind vinden in doeken gewikkeld en liggende in een kribbe’
(Lc.2:10-12). Is er een blijdere, een
vreugdevollere boodschap op
aarde ooit verkondigd door de
engel Gods? O, machtig Evangeliewoord. ‘U is heden de Heiland
geboren’. De engelen, zij jubelen
het uit: ‘Ere zij God in de hoge, en
vrede op aarde bij mensen des
welbehagens’ (vs.14). De komst
van Christus in menselijk vlees
geeft ons toch meer dan genoeg
aanleiding om Gods Naam te
verheerlijken, te eren en te prijzen. Want daarin toch heeft Hij
Zijn trouw en genade, waarheid
en wijsheid, Zijn heiligheid en
gerechtigheid, ja al Zijn heerlijkheden zo heerlijk geopenbaard.
Apostel Johannes leert ons: ‘Hierin is de liefde Gods jegens ons

geopenbaard, dat God Zijn eniggeboren Zoon gezonden heeft
in de wereld, opdat wij zouden
leven door Hem’ (1Jh.4:9). In het
boek Job kunnen we lezen dat,
toen bij de schepping hemel en
aarde geformeerd werden, de
engelen juichten en jubelden
over dit machtige werk van de
grote Schepper (Jb.38:6-7). Zouden zij dan nu geen jubellied
laten horen tot eer van die grote
God? Want in Christus zou Hij de
weg vrijmaken waarlangs de zo
diep gevallen mens weer met
Hem in gemeenschap kon komen. Ja, zij zingen, nee, zij jubelen
van vrede op aarde, omdat zij
wisten dat Christus nu gekomen
was om de ware vrede op aarde
te brengen. Die vrede, die bij en
met de zondeval van de mens in
het paradijs zo vreselijk verstoord
was. Want sinds die tijd leeft de
mens in vijandschap met zijn
God, is er onrust en angst in deze
wereld, haat en geweld en zoveel
meer. Zie bijvoorbeeld Romeinen 1:29–31. Maar de Here Jezus
Christus zou de vrede tussen

Kerstvreugde
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God en de mens herstellen. Hij
alleen kan de harten der mensenkinderen met ware Goddelijke
vrede vervullen. (Flp.4:7). Want als
eenmaal de zonde niet meer zal
zijn, als alle vijandschap zal zijn
verdwenen, dan zal er eeuwigdurende vrede op aarde zijn. O,
wat een heil en zegen. ‘Want wij
hebben geen hogepriester, Die
niet kan medevoelen met onze
zwakheden, maar Een, Die in alle
dingen op gelijke wijze (als wij) is
verzocht geweest, doch zonder
te zondigen’ (Hbr.4:15). Omdat
Christus het menszijn heeft willen
aannemen om ons te redden uit
onze diepe ellende. In de door
zonde van God afgevallen mens
was er toch niets meer over
waardoor God Zich nog met hen
zou willen bemoeien? Maar dan
zien wij de allesomvattende ontferming en liefde van God, Die op
Zijn schepsel blijvend heeft willen
neerzien, en deze blijde Evangelieboodschap door een engel
laat verkondigen aan eenvoudige herders, die in de velden van
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Efrata de wacht hielden bij hun
schaapskudde.
Voortdurende jubel
Wij lezen dat de heerlijkheid des
Heren hen omstraalde en dat zij
vreesden met grote vreze. Om
zo vanuit het stille duister van
de nacht deze woorden van
grote blijdschap te mogen vernemen in een allesomvattend
verblindend licht, zal hen zeker
met vrees hebben vervuld. Echter, zij hoefden niet te vrezen,
want toen klonk: ‘U is heden de
Heiland geboren’ (d.i. Zaligmaker, Redder, Bevrijder, Behouder).
Hij is voor u en mij geboren. Hij
kwam op deze aarde om ons te
redden uit onze diepe ellende.
Apostel Petrus zou later vervuld
met de Heilige Geest spreken:
‘En de behoudenis is in niemand
anders, want er is ook onder de
hemel geen andere Naam aan
de mensen gegeven, waardoor
wij moeten behouden worden’
(Hnd.4:12). Hij was op aarde gekomen om de wil van Zijn hemelse

Vader te volbrengen. Om het
volkomen offer te brengen. Tot
verzoening van onze zonden zou
Hij Zich overgeven als het Lam
van God in de dood, aan het
kruis van Golgota. Hij zou sterven
voor een diep verloren wereld;
voor ons, voor u en mij zou Hij Zijn
leven geven. Maar als Overwinnaar van dood en hel en al haar
machten zou Hij ook opstaan en
het leven wat verloren was gegaan bij de val der mensen, voor
hen herwinnen. Als nu de herders
de blijde boodschap van de engel gehoord hebben wachten zij
niet af, maar gaan haastig op
pad naar Bethlehem. Zij geloven en lieten alles achter om de
geboren Heiland te vinden. ‘En
zij vonden Maria en Jozef, en het
Kind liggende in de kribbe’ (vs.
16). Wat een ervaring voor deze
herders, dat het Woord van God
waarheid is. Want wie in geloof
zoekt, die vindt. Dat is toch de
belofte uit Lukas 11 (vs.10-11). Nu
kunnen wij zeggen dat het voor
die herders niet zo moeilijk was te
geloven met die geweldige ervaring die zij mochten ondervinden.
Wij weten uit de geschiedenis,
dat herders in die tijd behoorden
tot een sociale laag in de samenleving die niet zo belangrijk
was, zij werden niet geacht. Als
je als mens zo jaren met de nek
wordt aangekeken, dan kan het
zijn, dat je jezelf als minderwaardig gaat beschouwen t.o.v. de
medemens die zich zo autoritair
en verheven kan opstellen. Deze
herders zagen uit naar andere,
betere, tijden voor hen. Als zij de

wacht hielden bij de kudde zullen
zij daar over gesproken hebben
met elkaar. Zij zullen elkaar gewezen hebben op de vele beloften dat de Verlosser zou komen.
Dan zou alles anders worden,
ook voor hen. Zij zagen in geloof
uit naar Gods beloften. Was het
daarom dat de Here God Zich zo
heerlijk aan hen openbaarde?
Een ding is zeker: als zij dit Kindje,
waar niets bijzonders aan te zien
was, gezien hebben, een Kind in
doeken gewikkeld liggende in
een kribbe, dan maken zij dat bekend in Bethlehem en omgeving
en al hetgeen tot hen gesproken
was over dit Kind. En zij schamen
zich het Evangelie niet (Rm.1:16). Zij
verkondigen, omdat zij hebben
mogen ervaren, net als zovele
getuigen Gods, dat het Woord
van God waarheid is. Zij geloven
en daarom spreken zij (2Kor.4:13).
Nu kunnen wij onszelf de vraag
stellen: Zijn ook wij verkondigers
van hetgeen wij hebben mogen
ervaren, zien en horen? Zijn wij
zulke levende getuigen? Kunnen
onze harten ook in deze onze tijd
nog jubelen van vreugde over
deze boodschap van meer dan
twee duizend jaar geleden? ‘U is
heden de Heiland geboren’. Als
dat zo is, dan zal het voor ons
een vreugdevol Kerstfeest zijn.
En blijven wij ook met verlangen,
in geloof en vertrouwen uitzien,
naar de vervulling van de belofte van onze Heer omtrent Zijn
wederkomst (Jh.14:2-3). Vanuit de
gemeente te Groningen wensen
wij u allen een gezegend Kerstfeest en een gelukkig Nieuwjaar.
Kerstvreugde
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Maran-athadag 2019
In de Immanuelkerk te Barneveld werd op zaterdag 5 oktober de tweejaarlijkse Maran-athadag gehouden. Het doel van
deze dag was met elkaar te spreken over het onderwerp ‘Totale
toewijding aan God’. Als basis daarvoor dienden een Bijbelstudie, een profetisch Woord en een aantal daaraan verbonden
vragen. Na de ontvangst onder het genot van een kopje koffie
of thee werden in de kerkzaal enkele liederen gezongen, zowel
door het Judakoor als de aanwezige gemeenteleden. Na het
openingsgebed, Schriftlezingen en een korte inleiding over het
verdere verloop van de dag, werden de leden van de diverse gemeenten verdeeld over een twaalftal gespreksgroepen
van circa 11 personen. In de inleiding werd door apostel J.L.M.
Straetemans gewezen op de heiligheid van het Godswerk en
de ernst en eerbied waarmee wij hiermee om dienen te gaan.
Tijdens de Bijbelstudie werd in de ochtend gesproken over hetgeen we lezen in Romeinen 12: 1 – 8. In dit tekstgedeelte roept de
Heer ons op om ons ten dienste te stellen van Hem. Verder stelt
Hij dat wij in één lichaam vele leden hebben en de leden niet
alle dezelfde bekwaamheid of vaardigheid hebben. Wij hebben uit genade gaven ontvangen (Rm.12:6-8). De hoofdvraag
bij de tekst was: hoe brengen we deze woorden in de praktijk?
Hier is uiteraard veel over te zeggen. Er werd bijvoorbeeld gesproken over hoe het is om christen te zijn in deze wereld en
ook om de apostolische leer te volgen tussen allerlei christelijke
geloofsopvattingen en interpretaties. Daarnaast de moeite die
er soms is om de wereld los te laten, bezig te zijn met het geloof en ons te laten leiden door de Heilige Geest. Het ochtendprogramma werd afgesloten met zang. Na de goed verzorgde
lunch werd begonnen aan het middagprogramma, op basis
van dezelfde groepsindeling als in de ochtend. Uitgangspunt
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was een profetisch Woord gebracht in 2018, waarin de Heer
Juda aanspreekt en ons ernstig aanraadt ons aan te gorden
door de kracht van het geloof. Uit de profetie blijkt verder dat
wij onszelf steeds moeten onderzoeken of Christus in ons kan
werken en dat de Heer een vuur wil aanschouwen in onze harten. We zullen dan mogen ervaren dat de Heer ons zal geven
wat we nodig hebben en wij mogen dan Zijn heilige werken
aanschouwen. Via het smalle pad van de gerechtigheid wil Hij
ons leiden naar de bruiloft van het Lam. De Heer geeft aan dat
wij tot Hem moeten komen, zowel in het gebed, door de Bijbel
te lezen, als in ons dagelijkse leven en de zondagen. We zullen
dan de genade van de Heer mogen ervaren. Naar aanleiding
van deze profetie werden de vragen besproken als: hoe staat
u tegenover het werk van de Heer en hoe staat u tegenover de
Heer Zelf? Ook deze vragen zorgden voor meer dan voldoende
stof tot overleg. Daarbij is het zeer interessant om naar elkaar
te luisteren en ervaringen van gelijkgestemden met elkaar te
delen. De Maran-athadag werd zoals gebruikelijk afgesloten
met een Eredienst. Het thema van de predicatie was ‘brandende harten’ naar Lucas 24: 32: ‘En zij zeiden tot elkander: Was ons
hart niet brandende in ons, terwijl Hij onderweg tot ons sprak en
ons de Schriften opende?’. Na de Eredienst konden wij terugkijken op een bijzondere en gezegende dag en weer huiswaarts
keren. Het is fijn om met leden uit alle gemeenten bij elkaar te
komen, ons één te kunnen voelen in Christus en van elkaar te
kunnen leren.
L. Scholtus
Maran-athadag 2019
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Een brief uit Georgië
B. Mamasakhlisi

We groeten onze broeders en
zusters met een christelijke liefde.
Net zoals u hebben wij de weg
mogen ontdekken. De weg die
naar God leidt en waarbij Hij Zijn
apostel F.W. Schwartz in staat
gesteld heeft om meer licht te
geven om, zoals de eerste christengemeente, Hem te dienen.
Hoewel we in christelijk land wonen, hadden we altijd het gevoel
dat we in geestelijke zin iets misten, dat onze harten de warmte
miste die alleen God kan geven.
Daarom zijn we hiernaar op zoek
gegaan en baden we tot God,
om dicht bij Hem te zijn. Toen
gebeurde er iets wat echt moest
gebeuren. De Heer verhoorde
ons gebed en we mochten kennis met u maken. De Heer heeft u
op ons pad gebracht waardoor
wij God beter leren kennen en
de weg gewezen die ons naar
God brengt. Het eerste schriftelijke contact startte iets meer
dan 8 jaar geleden namelijk op
16 oktober 2011 en de eerste ontmoeting vond plaats in juli 2012.
Evangelist J.L.M. Straetemans en
diaken-evangelist A.W. Berkhof
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bezochten ons destijds. Daarna
hebben we in februari 2013 diverse gemeenten in Nederland bezocht. In oktober 2014 en in maart
2016 werden we opnieuw bezocht
door genoemde broeders. Zij
hebben ons verder geholpen om
ons in geestelijke zin te ontwikkelen en meer te begrijpen van
hetgeen de Schrift leert. Zeer bijzonder was natuurlijk het bezoek
van apostel Straetemans en zijn
vrouw in januari 2019. Tijdens dat
bezoek mochten 15 leden van
onze gemeente de Heilige Verzegeling ontvangen. Wij zijn zeer
verheugd dat wij u als broeders
en zusters hebben mogen leren kennen. In de gemeente zijn
mensen van alle leeftijden en
beroepen en de levens van elk
zijn verschillend, maar wat ons
bindt is dat we zijn gereinigd en
geheiligd op de weg van het geloof die naar God leidt en we geloven dat de Heer Jezus spoedig
bij ons zal zijn.
Geestelijke ontwikkeling
Georgië bevindt zich in een
moeilijke situatie als het gaat om

geestelijke zaken. Atheïsme is de
laatste 10 jaar sterk in opkomst
en veel jongeren herkennen
geestelijke zaken onvoldoende
in de officiële orthodoxe religie
en hebben zich afgekeerd. Een
ander deel zag ‘verlichting’ in een
andere denominatie. Voeg daarbij de verschillende crises (twee
burgeroorlogen, twee oorlogen
met Rusland en de financiële
crisis). Ook deze zaken dragen bij
aan de lastige omstandigheden.
Toch is onze gemeente erin ge-

sche druk op alle niveaus sterk
toe. Deze druk strekt zich ook uit
tot staatsstructuren en het is om
deze reden dat de staatskerk het
Parlement heeft geadviseerd een
wet aan te nemen met betrekking tot religieuze zaken. Voor u
als inwoners van Nederland is het
misschien moeilijk voor te stellen,
maar in Georgië is dit de realiteit. Deze druk heeft ook effect
op onze kerk als religieuze organisatie en dus ook de gemeente.
Sommige leden van onze kerk

slaagd om de geestelijke crisis
te bestrijden en onder leiding
van de Heilige Geest het pad van
de Heer te vinden en te volgen.
Daarbij neemt de druk van de
orthodoxe kerk, als staatsgodsdienst, op de bevolking van Georgië enorm toe. De verantwoordelijken binnen de orthodoxe
kerk realiseren zich dat het parochianen verliest en, als gevolg
daarvan, neemt de psychologi-

worden gedwongen hun geloof
in de samenleving te verbergen,
zelfs in de eigen familie, Het zal
u misschien verbazen, maar in
onze gemeente zijn er mensen
van wie de man of vrouw niet op
de hoogte is van het geloof van
de echtgenoot. Of de kinderen
zijn niet op de hoogte van het
geloof van hun ouders. Andersom kan natuurlijk ook: de ouder is
niet op de hoogte van het geloof
Een brief uit Georgië
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van het eigen kind. Toch geloven
wij dat de liefde van de Heer zal
werken en zich verder zal verdiepen in de harten van ons allen en
dat de tijd zal komen dat we op
zullen groeien in de Geest en ons
meer en meer voorbereiden en
gereed te zijn om onze Heer Jezus te ontmoeten.
In Georgië hebben we twee gemeentes. Een in de hoofdstad
Tbilisi met 15 belijdende broeders
en zusters. De andere in Sasireti met een zestal leden. Sasireti
maakt deel uit van de stad of
gemeente Kaspi (52.000 inwoners). Naast de huidige gemeentes zijn er ook enkele inwoners
uit het plaatsje Akhalkalaki (een
foto van dit zeer mooi gelegen
dorpje is bij dit artikel geplaatst)
geïnteresseerd in de leer van
onze kerk. In dit dorp hebben
wij een stuk grond van ca. 245
vierkante meter in bezit. Dit is de
woonplaats van mijn moeder [zie
zomernummer SvdlB 2017]. We
komen elke week bijeen voor de
viering van het Heilig Avondmaal
in Tbilisi. Na het Heilig Avondmaal
in deze plaats ga ik de laatste
zondag van elke maand naar het
dorp Sasireti om daar het Heilig
Avondmaal te vieren. Ik blijf daar
dan die dag aanwezig en keer
de volgende dag (op maandag)
terug naar Tbilisi. Na het Heilig
Avondmaal wordt er namelijk
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zondagavond een catechisatieles
behandeld. De droom van de
gemeente is dat we een eigen
kerkgebouw gaan krijgen in Georgië. Dit is niet alleen belangrijk
vanuit juridisch oogpunt. Ook
kleeft er een psychologisch aspect aan. Bijna elke religieuze
organisatie in Georgië heeft
namelijk een eigen gebouw en
aangezien er een ‘wet op religie’
wordt gemaakt zal het mogelijk
een vereiste zijn dat religieuze
organisaties een eigen bedehuis hebben. Mede als gevolg
daarvan wordt men kennelijk
als volwaardige kerkelijke organisatie gezien. De realisatie van
een eigen gebouw is in de stad
Tbilisi waarschijnlijk niet mogelijk
vanwege de hoge grondprijs. Wel
is het wellicht haalbaar om een
klein kerkgebouw te bouwen in
het dorp Akhalkalaki (3.300 inwoners) op het stukje land waarover
hierboven geschreven werd. Dit
is in het centrum van het dorp.
Wij geloven en vertrouwen erop
dat de Heer bij ons zal zijn in deze
zaak en we zullen ons best doen
om een huis tot eer van de Heer
te bouwen. Tot zover iets over
het leven in onze gemeente(s).
We hopen dat het Woord van de
Heer meer mensen in het hart zal
raken en tot ons brengen. Geduldig wachten wij op de komst van
onze geliefde Heer Jezus!

Volgt gij Mij!
R.C. Boekhout

In het Evangelie naar de beschrijving van Lucas (hst.18:18-27) lezen
we over een hooggeplaatst man
(elders ‘de rijke jongeling’ genaamd) die aan de Heer vraagt
wat hij moet doen om het eeuwige leven te beërven. Hij geeft
aan van jongs af aan de wet in
acht genomen te hebben. Vervolgens staat er: ‘Toen Jezus dat
hoorde, zeide Hij tot hem: Nog
één ding komt gij te kort: verkoop
alles wat gij bezit, en verdeel het
onder de armen, en gij zult een
schat hebben in de hemelen, en
kom hier, volg Mij’. Twee zaken zijn
hier essentieel: het verkrijgen van
een schat en de opdracht ‘volg
Mij’. De jongeling kon het niet opbrengen: ‘Toen de jongeling [dit]
woord hoorde, ging hij bedroefd
heen, want hij bezat vele goederen’ (Mt.19:22). Dat de jongeling
zeer rijk was heeft mogelijk niet
bijgedragen aan het besluit,
waarbij hij niet op de hoogte was, of zich niet realiseerde
wat er opgetekend is in Prediker
(hst.6:1-2): ‘Er is een kwaad dat ik
waargenomen heb onder de zon

[dit is op de aarde], en dat zwaar
drukt op de mens: een man, aan
wie God rijkdom en schatten
en vermogen geeft, zodat hem
niets ontbreekt, dat hij begeert,
maar God stelt hem niet in staat
daarvan te genieten, doch een
vreemde verteert het. Dit is ijdelheid en een bitter lijden’. Het
is door God gegeven, maar ook
van tijdelijke aard. Dit wordt ook
geleerd in Mattheüs 6 de verzen
19-24. In de eerste gemeente(s)
van Christus gebeurde het wel
dat men alles verkocht en alles
gemeen had (Hnd.2:44-45). Zij
waren dagelijks tezamen en bezig met de zaken van Zijn Koninkrijk zo lezen we in de verzen 4647a: ‘…en voortdurend waren zij
elke dag eendrachtig in de tempel, braken het brood aan huis
en gebruikten hun maaltijden
met blijdschap en eenvoud des
harten, en zij loofden God….’. Dat
dit een bijzondere uitwerking had
komt aansluitend tot uitdrukking:
‘…en stonden in de gunst bij het
gehele volk. En de Here voegde
dagelijks toe aan de kring, die
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behouden werden’. Dat zij in de
gunst stonden c.q. een goede
naam hadden bij het volk zou je
kunnen vertalen door te stellen
dat er ‘een goede reuk’ van hen
uitging, de geur van het ‘christen
zijn’ (2Kor.2:15). Zo spreekt de Heer
enkele malen tot mensen met
de oproep Hem te volgen (bijv.
Mt.9:9; Mc.2:14 en Jh.1:44) en in Lucas 9 (59-60) met een duidelijke
opdracht: ‘…maar ga gij heen en
verkondig het Koninkrijk Gods’.
Een schat verkrijgen
Ook in het Evangelie naar Mattheüs (hst.13:44) wordt in een gelijkenis gesproken over een schat.
De woorden van de Heer Zelf zijn:
‘Het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan een schat, verborgen in
een akker, die een mens ontdekte
en verborg, en in zijn blijdschap
erover gaat hij heen en verkoopt
al wat hij heeft en koopt die akker’. In het natuurlijke leven eigenlijk een eenvoudige situatie.
De mens ontdekte de waarde
van de schat, verkoopt al zijn bezittingen en koopt de akker terug
met de (verborgen) schat waarvan hij weet dat die hoger is dan
hetgeen hij eerder bezeten had.
Dat is dus een mooie en winstgevende transactie. Voor ons is van
belang dat de Heer het Koninkrijk
der hemelen hiermee vergelijkt.
Er staat immers: ‘Het Koninkrijk
der hemelen is als….’. Dit houdt
dus in dat er voor de Zijnen sprake kan zijn van een zeer voordelige ‘transactie’, waarover later
meer. Allereerst een opmerking
over de gelijkenissen waarvan
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wij er vele aantreffen. Ook in het
Oude Testament zijn er enkele
te vinden (2Sm.12 en Ez.17). Een
gelijkenis beschrijft een situatie
uit het natuurlijke leven die men
relatief eenvoudig kon begrijpen
omdat er min of meer dagelijkse zaken in beschreven werden.
Dat de Heer zo sprak leidde wel
tot vragen van Zijn volgelingen:
‘Waarom spreekt Gij tot hen in
gelijkenissen?’ (Mt.13:10). En dan
het antwoord van de Heer (in
vers 11) voor degenen die Hem
volgen, toen en nu: ‘Omdat het
u gegeven is de geheimenissen
van het Koninkrijk der hemelen
te kennen, maar hun is dat niet
gegeven’. Een ander woord voor
geheimenissen is verborgenheden. In de brief aan de gemeente te Éfeze (hst. 3:2-5) lezen we
hoe apostel Paulus dit duidelijk
omschrijft: ‘…gij hebt immers gehoord van de bediening door
Gods genade mij met het oog op
u gegeven: dat mij door openbaring het geheimenis bekendgemaakt is, gelijk ik boven in het
kort daarvan schreef. Daarnaar
kunt gij bij het lezen u een begrip
vormen van mijn inzicht in het
geheimenis van Christus, dat ten
tijde van vroegere geslachten
niet bekend is geworden aan de
kinderen der mensen, zoals het
nu door de Geest geopenbaard
is aan de heiligen, Zijn apostelen
en profeten…’. De geheimenissen of verborgenheden worden dus door de Heilige Geest
geopenbaard. Deze geweldige
zegen van de openbaring door
de Heilige Geest komt mede tot

ons door de dienstknechten aan
wie het beheer is toevertrouwd:
‘Zo moet men ons beschouwen:
als dienaren van Christus, aan
wie het beheer van de geheimenissen Gods is toevertrouwd’
(1Kor.4:1). In de Statenvertaling lezen we over ‘uitdelers’. Dit woord
ziet op het feit dat de apostelen
door handoplegging de kinderen
Gods de doop met vuur, de Heilige Verzegeling, doen ontvangen
waardoor de Heilige Geest inwonend wordt en wij daarmee o.a.
bevestigen dat wij ons willen laten besturen en leiden door Hem.
Voorsmaak
Als gevolg van het feit dat de
Heilige Geest inwonend is ontvangen als zijnde de ‘andere
Trooster’, mogen wij reeds een
voorsmaak hebben van Zijn
liefde en genade. Het woord
voorsmaak kunnen we het beste
vertalen als ‘voorproefje’. Wij zijn
door Hem dus al in de positie
gekomen resp. gebracht om de
bijzondere geestelijke uitingen
te mogen begrijpen. Dit is een
geweldige zegen waarvan de
werkingssfeer in al zijn volheid
lastig te begrijpen is. Maar het
brengt ook belangrijke opdrachten met zich mee. Een daarvan is
als hierboven beschreven ‘…maar
ga gij heen en verkondig het Koninkrijk Gods’. Het is dus onze taak
en opdracht om te spreken over
de zaken van Zijn Koninkrijk. Om
te getuigen van Zijn spoedige
komst, om te spreken over Zijn
liefde en genade en de weg die
Hij voor alle mensen is gegaan.

Ook al is dit een lastige en moeilijke taak, we mogen erop vertrouwen dat het Woord niet ledig
tot Hem zal terugkeren (Js.55:11).
Dat het om een bijzonder en zeer
waardevol getuigenis gaat blijkt
wel uit de brief van apostel Paulus
aan de gemeente te Kolosse; ‘…
en zij het geheimenis Gods mogen kennen, Christus, in Wie al de
schatten der wijsheid en kennis
verborgen zijn’ (Kol.2:2b-3). Maar
het betekent ook dat wij moeten
afzien van de schatten der aarde. De verleidingen en verlokkingen nemen alleen maar toe. Niet
alleen vanuit traditionele zaken
als geld, macht en status. In de
diep verdorven wereld komen
allerlei zaken naar voren die ‘van
deze tijd zijn’. Een losbandigheid

die ongekend is, waarbij de liefde
voor de medemens ver te zoeken
en het eigenbelang vooropgaat.
Een wereld waarin de morele en
ethische grenzen meer dan vervaagd zijn. Dat is waar de Heer
ons vraagt vanaf te zien, vraagt
om niet mee te doen, hiervan te
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getuigen in onze handel en wandel en daarmee onderscheidend
te zijn. Aardse bezittingen maken
ons niet tot een beter mens, brengen ons niet tot God en geven
geen genezing van de ziel. Het
opent al helemaal de weg naar
de hemel niet en geeft geen vergeving van onze zonden. Laten wij
zien op Christus over Wie apostel
Paulus, in het kader van bezittingen, zegt: ‘Maar alles wat mij winst
was, heb ik om Christus’ wil schade geacht. Voorzeker, ik acht zelfs
alles schade, omdat de kennis
van Christus Jezus, mijn Here, dat
alles te boven gaat. Om Zijnentwil heb ik dit alles prijsgegeven
en houd het voor vuilnis, opdat ik
Christus moge winnen…’ (Flp.3:7-8).
We staan aan de vooravond van
het nieuwe jaar. Dat zaken niet van
de ene op de andere dag gaan is
helder, maar laten wij in liefde en
eenheid trachten om langzaam

maar zeker en stap voor stap verder op te trekken naar hetgeen Hij
aan het bereiden is: Hem dienende en dankende voor de geestelijke schat van een onschatbare
waarde die Hij wil schenken en die
wij met grote dankbaarheid aanvaarden door wegen te bewandelen die Hij van ons vraagt. Wees
er zeker van dat wij Hem dan op
enig moment mogen dienen als
koning en priester in Zijn rijk en
laten wij ons bewust wezen van
het profetisch woord dat we opgetekend vinden in Zacharia 9:16:
‘Zo zal de Here, hun God, hen te
dien dage verlossen als de kudde
die Zijn volk immers is, ja zij Zijn
kroonjuwelen, die zullen blinken in
Zijn land’. Dat deze woorden ons
moge versterken en ons krachtig
mogen maken om de wereldse
verleidingen te weerstaan. Het is
de belofte van Degene in Wiens
mond geen leugen is gevonden.

Op de achterzijde van deze uitgave een historische foto van Albury Park. Recente foto’s
laten overigens zien dat er niet zo heel veel gewijzigd is. Albury Park was de naam van
het prachtige landgoed van Sir Henry Drummond, een bankier en lid van het Lagerhuis
(te vergelijken met de tweede kamer in Nederland). In zijn woning werd gedurende
vijf jaar door een groep mannen, allen bekende en bekwame theologen, onderzoek
gedaan naar de profetische geschriften in de Bijbel. De ca. 50 aanwezigen kwamen uit
allerlei christelijke groeperingen. Dit Bijbelonderzoek vond in de zomer plaats waarbij
men dagelijks drie bijeenkomsten had. De gastheer, Sir Henry Drummond, maakte de
verslagen, die tot boeken uitgroeiden. Deze verschenen in drie delen in de jaren 1827 tot
en met 1829 onder de titel ‘Dialogues on Prophecy’ oftewel ‘Gesprekken over de profetie’.
Later werd de heer Drummond geroepen tot apostel voor Schotland en Zwitserland. Hij
was persoonlijk betrokken bij de uitreiking van het Testimonium aan de wereldlijke en
kerkelijke overheden. Apostel Drummond overleed in 1859.
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