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2 Gezang 21, de verzen 1 - 3

Ik kniel aan Uwe kribbe neer,

o Jezus, Gij mijn leven!

Ik kom tot U en breng U, Heer,

wat Gij mij hebt gegeven.

O, neem mijn leven, geest en hart,

en laat mijn ziel in vreugd en smart,

bij U geborgen wezen!

Nog voor ik was een kindje klein,

zijt Gij op aard gekomen,

en hebt Gij Zelf, zo vlekloos rein,

mijn schuld op U genomen.

Eer 'k door Uw hand was voortgebracht,

had reeds Uw liefd' aan mij gedacht,

mij tot Uw kind verkoren.

Ik lag in donkerheid en nacht,

Gij waart mijn zon, mijn luister,

de Zonne, Die mij vrede bracht

en redde uit het duister.

O Jezus, wil mijn zonneschijn,

mijn kracht, mijn hulp, mijn sterkte zijn:

dan heb ik niets te vrezen.

GEZANG 2 1, DE VERZEN 1 - 3
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Het is advent. Dit woord betekent: 
komst, eraan komen, naar toe 
komen. De naderende komst van 
onze Koning Jezus Christus. Wij 
bereiden ons voor op de viering. 
Het herdenken en stilstaan bij 
de komst van Jezus in nederig-
heid, als een Kind in de kribbe in 
Bethlehem. Maar zéker ook be-
reiden wij ons voor op het brui-
loftsfeest, de komst van Christus 
als Bruidegom. Het is echter ook 
een voortdurend en blijvend 
uitzien en verwachten van het 
aanbreken van het rijk der heer-
lijkheid. In dit artikel staan wij 
stil bij en overdenken het Licht 
van de wereld: Jezus Christus; 
Zijn geboorte; Zijn verlossings-
werk; Zijn komst; Zijn toekomst. 
Jezus Christus is God, Hij is Licht 
uit Licht, Hij is het vleesgewor-
den Woord (Jh.1:1-5,14). Hij en 
Hij alleen is het Licht der wereld 
(Jh.9:5) dat werd neergelegd in 
de kribbe in Bethlehem. 

Bijzondere belofte 
De Heer deed een belofte aan 
Sálomo: ‘Doch Ik zal het gehele 
koninkrijk niet afscheuren; een 
stam zal Ik uw zoon geven, om 
Mijns knechts Davids wil, en om 
Jeruzalems wil, dat Ik verkoren 
heb’ (1Ko.11:13). Deze belofte wordt 
door God herhaalt en verdiept 

en geeft als volgt verder inzicht 
in deze belofte: ‘En zijn zoon zal 
Ik een stam geven; opdat Mijn 
knecht David altijd een lamp 
voor Mijn aangezicht hebbe in 
Jeruzalem, de stad, die Ik Mij ver-
koren heb, om Mijn Naam daar 
te stellen’ (1Ko.11:36). Één lamp; 
één stam: ‘Niemand volgde het 
huis Davids, dan de stam van 
Juda alleen’ (1Ko.12: 20b). God 
herhaalt deze belofte aan een 
tweetal koningen van Juda: Aan 
Abíram: ‘Maar om Davids wil, 
gaf de Heere, zijn God, hem een 
lamp in Jeruzalem, verwekken-
de zijn zoon na hem, en beves-
tigende Jeruzalem’ (1Ko.15:4) 
en aan Joram: ‘Doch de Heere 
wilde Juda niet verderven, om 
Davids Zijns knechts wil; gelijk 
als Hij hem gezegd had, dat Hij 
hem te allen tijde voor zijn zonen 
een lamp zou geven’ (2Ko.8:19). 
Dit treffen we ook aan in de Kro-
nieken: ‘Doch de Heere wilde het 
huis Davids niet verderven, om 
des verbonds wil, dat Hij met Da-
vid gemaakt had; en gelijk als Hij 
gezegd had, hem en zijn zonen 
te allen dage een lamp te zullen 
geven’ (2Kr.21:7). Een lamp heeft 
maar één doel: licht verschaffen. 
In de Bijbel betekent het woord 
lamp: ‘glinstering’ dit is ‘afstra-
ling’ of ‘schijnsel’. Deze glinste-

God uit God Licht uit Licht
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ring, afstraling of deze glans ziet 
op het Wezen van God.

1. Het wijst op het Wezen van de 
Heer Zélf: ‘Want Gij zijt mijn 
Lamp, o Heere, en de Heere 
doet mijn duisternis opkla-
ren’ (2Sm.22:29) en ‘Die alleen 
onsterfelijkheid heeft, en een 
ontoegankelijk licht bewoont; 
Denwelken geen mens gezien 
heeft, noch zien kan; Welken zij 
eer en eeuwige kracht. Amen’ 
(1Tm.6:16).

2. Het wijst op Zijn Woord; de 
Schrift, het Woord van God is 
een voorwerp van liefde en 
een bron van vreugde, troost, 
studie en overdenking. ’Uw 
woord is een lamp voor mijn 
voet, en een licht voor mijn 
pad’ (Ps.119:105)

3. Het wijst op het werk van de 
Heer; Zijn geboden, ordenin-
gen, inzettingen en onder-
wijzingen. ‘Want het gebod 
is een lamp en de wet is een 
licht’(Spr.6:23).

Door frequente ontrouw van het 
oude Godsvolk was het schijn-
sel van de lamp: het Wezen van 
God; Zijn Woord en Zijn werk, Zijn 
geboden, ordeningen, inzettin-
gen en onderwijzingen vaak, 
nauwelijks of zeer zwak waar-
neembaar. Maar God is trouw; 
God is getrouw aan Zijn belofte 
van die éne stam en die éne 
Lamp. Dit alles wordt dan zicht-
baar en vindt zijn vervulling in 
Jezus Christus.

1.  Jezus Christus is God; Licht uit 
Licht. 

2. Jezus Christus is het Woord. 

3. Jezus Christus in de Leraar 
van God gekomen. ‘Gij zijt een 
Leraar van God gekomen’ (Jh 
3:2) en leert ons Zijn geboden, 
ordeningen, inzettingen.

Bijzonder verlossingswerk 
Zijn grote verlossingswerk schijnt 
als een lamp in de geschiedenis-
sen opgetekend rondom de ge-
boorte van Jezus Christus. 

- de engel die aan Jozef ver-
scheen in de droom: ‘En zij zal 
een Zoon baren, en gij zult Zijn 
naam heten Jezus; want Hij zal 
Zijn volk zalig maken van hun 
zonden (Mt.1:21);

- bij de profetie uitgesproken 
door de mond van Zacharías; de 
vader van Johannes de Doper, 
wordt de taak en werkzaamheid 
van deze Johannes als volgt be-
schreven: ‘En gij, kindeken, zult 
een profeet des Allerhoogsten 
genaamd worden; want gij zult 
voor het aangezicht des Heeren 
heengaan, om Zijn wegen te be-
reiden; Om Zijn volk kennis der 
zaligheid te geven, in vergeving 
hunner zonden, Door de innerlijke 
bewegingen der barmhartig-
heid onzes Gods, met welke ons 
bezocht heeft de Opgang uit de 
hoogte; Om te verschijnen den-
genen, die gezeten zijn in duister-
nis en schaduw des doods; om 
onze voeten te richten op den 
weg des vredes’ (Lc.1:76-79).



- zalig maken is: redden van ge-
vaar, vernietiging, dood; verlos-
sen, behouden; in leven behou-
den. 

- zalig maken van zonden is: red-
den, verlossen, behouden van de 
straf op de zonde: de dood.

Dit wil Jezus Christus schenken, 
de Zoon van de levende God, Die 
Zijn leven voor ons heeft gege-
ven. De Schrift getuigt hiervan in 
de Handelingen: ‘En de zaligheid 
is in geen Anderen; want er is ook 
onder den hemel geen andere 
Naam, Die onder de mensen ge-
geven is, door Welken wij moeten 
zalig worden (Hnd.4:12). Ook in 
twee brieven van Paulus komt dit 
naar voren. Aan de Romeinen: 
’God echter bewijst zijn liefde je-
gens ons, doordat Christus, toen 

wij nog zondaren waren, voor ons 
gestorven is. Veel meer zullen wij 
derhalve, thans door Zijn bloed 
gerechtvaardigd, door Hem be-
houden worden van de toorn. 
Want als wij, toen wij vijanden 
waren, met God verzoend zijn 
door de dood Zijns Zoons, zullen 
wij veel meer, nu wij verzoend 
zijn, behouden worden, doordat 
Hij leeft; en dat niet alleen, maar 
wij roemen zelfs in God door onze 
Here Jezus Christus, door wie 
wij nu de verzoening ontvangen 
hebben’ (Rm.5:8-11). En aan Ti-
motheüs: ‘Want er is een God, 
er is ook een Middelaar Gods en 
der mensen de Mens Christus 
Jezus; Die Zichzelven gegeven 
heeft tot een rantsoen voor allen, 
zijnde de getuigenis te zijner tijd’ 
(1Tm.2:5,6). Het offer van Jezus 
Christus is: eeuwigdurend, vol-
maakt, vrijwillig, dat niet alleen 
de schuld van de zonden der 
mensen betaald, maar deze ook 
wegneemt en ze wegdoet in de 
zee der eeuwige vergetelheid om 
niet meer te gedenken. 

Uitgestoken handen 
Christus wil ons bij de hand ne-
men, ons helpen onze eeuwige 
bestemming, onze persoonlijke 
toekomst weer scherp en helder 
voor ogen te stellen. Nu nog op 
weg en onderweg naar het zien 
en ontmoeten van Jezus Die ge-
sproken heeft: Ik ben het Licht. 
‘Maar het pad der rechtvaardi-
gen is gelijk een schijnend licht, 
voortgaande en lichtende tot 
den vollen dag toe’ (Spr.4:18). Vol 
of volle betekent in zeer grote of 
in de grootst mogelijke intensiteit 
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zijn; onbelemmerd voor iedereen 
waarneembaar. 

1. Jezus Christus; Zijn komst. 

De opname van de bruid en aan-
sluitend de bruiloft van het Lam: 
de bruid en de aanzittende gas-
ten zullen onze Bruidegom Jezus 
Christus, het Licht der wereld zien 
van aangezicht tot aangezicht. 
‘Hij bedekt Zich met het Licht als 
met een kleed’ (Ps.104:2). In de 
brief aan Timotheüs: ‘Dat gij dit 
gebod houdt, onbevlekt en on-
berispelijk, tot op de verschijning 
van onzen Heere Jezus Christus; 
Welke te Zijner tijd vertonen zal de 
zalige en alleen machtige Heere, 
de Koning der koningen, en Heere 
der heren; Die alleen onsterfelijk-
heid heeft, en een ontoegankelijk 
licht bewoont; Denwelken geen 
mens gezien heeft, noch zien kan; 
Welken zij eer en eeuwige kracht. 
Amen’ (1Tm.6:14-16).

2. Jezus Christus; Zijn toekomst.

In de Openbaring van Johannes 
lezen wij: ‘Ziet, Hij komt met de 
wolken en alle oog zal Hem zien, 
ook degenen, die Hem doorsto-
ken hebben; en alle geslachten 
der aarde zullen over Hem rouw 
bedrijven; ja, amen’ (Opb.1:7). 
Alle oog zal Jezus, het Licht der 
wereld, zien: wat een licht. De 
‘volle’ dag is als de Zon, Christus, 
niet meer ondergaat. Dat is als 
het rijk der heerlijkheid op aarde 
aanwezig is. ‘En er zal geen nacht 
meer zijn en zij hebben geen licht 
van een lamp of licht der zon van 
node, want de Here God zal hen 
verlichten en zij zullen als konin-

gen heersen in alle eeuwigheid’ 
(Opb.22:5). Dit zal dan met zeer 
grote of in de grootst mogelijke 
intensiteit zijn en onbelemmerd 
voor iedereen waarneembaar. 
Alles wordt dan tot volmaking 
gebracht en in een volledig gave 
vreedzame harmonieuze toe-
stand. Er is derhalve sprake van 
een herstel van de paradijselijke 
toestand die voor de zondeval 
aanwezig was. Dat is het einddoel 
van het grote verlossingswerk: de 
dag des Heeren: de toekomst van 
Christus. 

Nog een korte tijd 
Het Licht der wereld: Jezus Chris-
tus; Zijn geboorte; Zijn verlos-
singswerk; Zijn komst; Zijn toe-
komst. Dat dit uitzicht ons mag 
troosten, bemoedigen, inspire-
ren en helpen. De Heere geve 
ons allen dat deze dagen, deze 
adventstijd, het vieren van het 
Kerstfeest en de voorbereiding 
op het in vervulling gaan van de 
beloften van bruiloftsfeest en rijk 
van heerlijkheid, eigenlijk alle da-
gen, dagen moge zijn om ons te 
verwonderen over de schoonheid 
van Gods voortgaande werken, 
om die te onderzoeken en daarin 
vreugde te vinden. 

O Juda, Godlover! Uw Jezus komt 
weer, om Zijne beminden te ha-
len.

Zijn komste zal zijn dan met glorie 
en eer, Hij voert hen in hemelse 
zalen.

Hoe groot is het heil, door uw 
Heiland bereid! Zo strijdt dan de 
goede, de wettige strijd. 

6 God uit God Licht uit Licht
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De laatste weken van decem-
ber verandert er veel. Waar zal 
ons denken als gemeente van 
Jezus Christus op gericht zijn. 
Op de wereld of op Gods heil? 
Overal zien we de reclames en 
borden met teksten als ‘Prettige 
Kerstdagen’. ‘Gezegende’ is ge-
ruild voor ‘Prettige’. Velen nemen 
vakantie en huizen, tuinen en 
straten worden verlicht. We halen 
Kerstartikelen van zolder, alweer 
zo’n cliché. Christus Jezus is ge-
boren, is in de wereld gekomen. 
Eigenlijk moeten onze gedachten 
daar blijvend op gericht zijn. Veel 
mensen zeggen dat Kerst de 
mooiste tijd van het jaar is. Het 
is de tijd van liefde, warmte, ge-
zelligheid, eten en drinken, mooie 
muziek en voor sommigen de 
gezelligheid van de open haard. 
Maar vluchten we niet voor de 
rauwe en bedreigende werke-
lijkheid? Zie de samenleving in 
angst en vreze, een wereld in 
verdrukking en verwarring. Cri-
sis op crisis, onrecht en onvrede. 
Schokkende en vreselijke beel-
den gaan de hele wereld over. ‘In 
wat voor wereld leven wij’ vragen 
velen zich af. Waar gaat dit naar 
toe? Als we het boek ‘De Open-
baring van Johannes’ lezen dan 
slaat de schrik om het hart. ‘En 
zij lasterden de God des hemels 

vanwege hun pijnen, en vanwege 
hun zweren; en zij bekeerden zich 
niet van hun werken’ (Opb.16:11). 
Waarom Kerst. Laten we naar 
Gods antwoord luisteren. ‘Want 
alzo lief heeft God de wereld 
gehad, dat Hij Zijn eniggeboren 
Zoon gegeven heeft, opdat een-
ieder die in Hem gelooft, niet ver-
derve, maar het eeuwige leven 
hebbe’(Jh.3:16). Als we dit lezen 
dan komen er vragen in ons op. 
Wat voor een wereld heeft God 
liefgehad en heeft Hij deze nog 
steeds lief? Als we deze vraag 
aan ons christenen stellen dan 
weten we deze meestal wel te 
beantwoorden. De wereld die 
God liefheeft is onze wereld, de 
wereld van ons christenen die er-
van overtuigt zijn dat ze namens 
God spreken en handelen. De 
mannen die in Gods dienst staan 
en verantwoordelijk zijn voor het 
zuiver bewaren van Gods wil en 
woorden. In het apostolisch ge-
tuigenis met de viervoudige be-
diening van apostelen, profeten, 
evangelisten en herders zouden 
wij deze wel weten te beant-
woorden. Het vormt onze Gods-
dienst en belijdenis, onze houvast 
en zekerheid. Is dat de wereld 
waar Johannes op doelt? ‘Alzo 
lief heeft God de wereld’. Doelt 
Jezus met deze woorden op de 

Feest van Gods liefde en Licht 

H. van Dusschoten
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gemeente Gods en/of de uitver-
korenen? Of degenen van wie de 
namen geschreven staan in het 
boek des levens (Opb.20:12). Is 
het de wereld van Gods kinde-
ren, opdat zij niet verloren gaan 
of verderven, maar eeuwig leven 
hebben? 

Licht of duisternis? 
We laten Johannes zelf aan het 
woord over wat hij onder het 
woordje ‘wereld’ verstaat. Aan 
het begin van het Evangelie geeft 
Johannes aan dat deze wereld in 
duisternis leeft, ook in de harten 
van Gods volk. Het heeft de duis-
ternis liever dan het Licht (lees 
hierbij Joh. 1:1-18). Het heeft het 
Licht van Gods liefde afgewezen, 
het is een wereld die zich thuis 
voelt met de dood, die het leven 
haat en de zonde liefheeft. Het 
is een wereld van bijvoorbeeld 
vluchtenden en hongerenden, 
oorlogen, rampen en steden in 
puin. De wereld waar mensen op 
beestachtige manier vermoord 
worden en waar dood en verderf 
gezaaid wordt. Het is de wereld 
van machtsmisbruik, onderdruk-
king, slavernij in velerlei vormen. 
Die vrouwen en kinderen als 
menselijk schild gebruikt. Opge-
sloten in kampen onder vreselijke 
omstandigheden. Waar de chris-
tenen bij het Kerstevangelie niet 
durven samen te komen, waar 
Bethlehem bezet gebied is. Pa-
lestina. En waar vernietiging van 
Israël hun doel is. Het is de wereld 
van chantage en corruptie die 
overal om zich heen grijpt. Een 
wereld van verslavingen, moord 
en criminaliteit. Een wereld waar 

de woorden zonde en schuld 
en van oordeel of vrijspraak op 
grond van Christus werk, niet of 
nauwelijks geduld worden. Deze 
wereld bedoelt Johannes. De 
mens in die wereld heeft God zo 
liefgehad, dat Hij Zijn enig gebo-
ren Zoon gezonden heeft! Geen 
wereld zoals Kerst vol sfeer, ro-
mantiek en passende muziek, 
maar een rauwe wereld zoals de 
wereld is. Zoals u en ik zijn! Kerst-
feest begint bij God Die liefde 
is, want alzo lief heeft God! Zijn 
liefde wordt niet opgewekt door 
liefde van onze kant tot Hem. Er 
was namelijk niemand die God 
zocht stelt Paulus (Rm.3:11). Neen, 
Hij handelt doelbewust omdat 
God dit wil! Omdat Hij liefde is, 
Zijn liefde leeft in Hem, Zijn lief-
de komt voort uit Zijn hart. Zijn 
liefde is soeverein en openbaart 
zich door een daad te stellen. 
Daarom zond God Zijn Zoon in 
deze wereld, om te laten erva-
ren wat Hij onder liefde verstaat. 
Die Eniggeborene Gods liefde. 
In Johannes 1 (vs.14) lezen we 
dat het Woord vlees is gewor-
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den onder ons heeft gewoond, 
en wij hebben Zijn heerlijkheid 
aanschouwd. Een heerlijkheid 
als van de Eniggeborene van de 
Vader vol van genade en waar-
heid. Hij lijkt op Zijn vader, zoals 
vader en zoon dikwijls op elkaar 
lijken. Ook Hij is liefde, barm-
hartig en genadig. Al voor Zijn 
komst in deze wereld. Daarom 
is Hij de liefde van God. Die Mij 
hoort, hoort de Vader. Die Mij ziet, 
ziet de Vader in Zijn daden en 
woorden. De Vader plaatst Zijn 
Zoon in Bethlehem in de scha-
duw van het kruis; verzoening 
voor onze zonden. Achter deze 
daad schuilt Gods liefde! De Va-
der Die Zijn Zoon overgeeft aan 
een wereld vol haat, dood en 
verderf, hoogmoed en trots, van 
schijnvroomheid onze wereld. Is 
dit niet het meest aangrijpende 
rond het Kerstevangelie? Alzo lief 
heeft God de wereld? Zijn Zoon 
weet dit, Hij weet in wat voor we-
reld Hij door de Vader gezonden 
is. Hij wist dit al toen Zijn Vader 
Hem vroeg om borg te willen 
zijn (Jh.6:38/Hbr.7:22). Voor Zijn 
komst in het vlees wist Hij al dat 
dit Hem wachtte. Zo liet Hij zich 
zenden, niet om onze wereld, 
onze wil. Wel om de Vader. Die 
liefde beweegt Hem om de he-
melse heerlijkheid achter Zich te 
laten en neergelegd te worden in 
een kribbe in een voerbak.

Zie het Kindeke 
Die liefde beweegt Hem, het he-
melse licht en heerlijkheid te ver-
laten en Zijn ogen te openen in 
deze duistere wereld vol van zon-
de en onrecht. Is deze liefde voor 

heel de wereld beschikbaar? Ja! 
Maar wel met een voorwaarde. 
Het zinnetje ‘Opdat een ieder die 
in Hem gelooft niet verloren ga’ 
(Jh.3:16) grijpt terug op de belof-
te aan Abraham. Want: ‘In u en 
in uw zaad zullen alle volkeren 
der aarde gezegend worden’ 
(Gn.12:3). Voor eenieder die in 
Hem gelooft, wie hij of zij ook is, 
waar hij of zij ook vandaan komt. 
Jood en heidenvolken; niemand 
wordt naar huis gestuurd. Op-
dat een ieder die in Hem gelooft 
niet verderve, maar het eeuwig 
leven hebbe. Nicodémus weet 
hiermee geen raad (Jh.3:1-21). 
Daarom zegt Jezus dat iemand 
die niet opnieuw geboren wordt 
het koninkrijk van God niet kan 
zien. Door de Heilige Doop met 
water wedergeboren worden. 
Door geloof onze kijk op deze we-
reld in al zijn facetten zien hoe we 
omgaan met deze wereld en met 
elkaar. Wedergeboorte is zien op 
Jezus, geloof tonen, gerechtvaar-
digd door geloof (Hb.2:4/Rm.1:17). 
Dat is wat de Heilige Geest in de 
wedergeboorte doet. Hij opent de 
ogen van de blinden in geeste-
lijke en natuurlijke, Godsdiensti-
ge of wereldse zin. Hij opent de 
ogen om te zien naar de kribbe 
en te zien naar het kruis. Simeon 
en Anna werden door de Heilige 
Geest in de tempel gebracht. En 
Simeon sprak: ‘… want mijn ogen 
hebben Uw zaligheid gezien Die 
Gij bereid hebt voor het aange-
zicht van al de volken. Een Licht 
tot verheerlijking der heidenen 
en tot heerlijkheid van Uw volk 
Israël’ (Lc.2:30-32). Voor hen die 
geloven van de wereld verlost te 
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kunnen worden van zonde, on-
recht, moord en geweld, egoïsme 
en haat, onze wereld, in deze we-
reld die in ons hart huist verlost 
te worden. Voor hen geeft God 
Het Kind van Bethlehem! Al zo lief 
heeft God de wereld! Zie het Kind 
voor wie gelooft. Geloof dwingt 
nu tot het nemen van beslissin-
gen voor de eeuwigheid. Opdat 
eenieder die in Hem gelooft, niet 
in het verderf blijft. Wat is de 
keuze? Te blijven in de dood die 
overgaat in de eeuwige ramp-

zaligheid? Of te knielen en te 
buigen voor de kribbe waar onze 
trots en hoogmoed de doodsteek 
krijgt. Door het geloof in Zijn Zoon 
verkrijgen wij Zijn vrijspraak, Zijn 
verzoening voor onze zonde en 
schuld. Gods Hart wordt geopen-
baard en biedt plaats aan heel 
Zijn wereld. O, heerlijk Kerstfeest, 
feest van Gods liefde, een Gods-
geschenk en liefdesgave aan 
ons! Kom Heer Jezus, Uw konink-
rijk kome, Uw wil geschiede! Ge-
zegende Kerstdagen! 

Oud en nieuw

R. F. Bijster

Onze decembermaand staat in 
het teken van Kerst. Het geboor-
tefeest van de Verlosser van de 
wereld. Gekomen in nederigheid 
in een stal te Bethlehem, om-
dat er geen plaats meer was in 
de herberg. Een groot feest dat 
ons tot grote blijdschap mag 
wezen, De engel in het veld van 
Efratha, die de herders de blijde 
boodschap verkondigde, sprak 
als eerste; ‘Weest niet bevreesd, 
want zie, ik verkondig u grote 
blijdschap, die heel het volk zal 
ten deel vallen: U is heden de 
Heiland geboren, namelijk Chris-
tus, de Heere, in de stad van 
David’ (Lc.2:10-11). Ik verkondig u 

grote blijdschap sprak de engel. 
Deze blijde boodschap klinkt nog 
na in onze dagen en geeft ons 
gelegenheid dit elk jaar opnieuw 
te mogen vieren. De geboorte 
van Jezus Christus, Verlosser en 
Zaligmaker. De periode van ad-
vent, met de vier zondagen voor 
Kerst die daaraan voorafgaan, 
mogen wij besteden om naar het 
Kerstfeest toe te leven. Een tijd 
waarin de wonderlijke gebeurte-
nissen elkaar opvolgen met als 
hoogtepunt de geboorte van de 
Heer. De eerste zondag van Ad-
vent is de eerste zondag van het 
nieuwe kerkelijk jaar. Het oude is 
afgesloten en voorbij en voor de 
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christenen begint een nieuw ker-
kelijk jaar. Wij kunnen dat nieu-
we kerkelijk jaar ook niet mooier 
beginnen dan met dit feest. 
Klinkt eerst nog de dank voor het 
afgelopen kerkelijk jaar dat de 
Heer ons rijkelijk gezegend heeft, 
kort daarna klinkt de lofprijzing: 
‘Ere zij God in den hoge, vrede op 
aarde in de mensen een welbe-
hagen’. Ieder kerkelijk jaar wordt 
ons dit geschonken om hierbij 
stil te staan, te onderzoeken en 
te beleven. Een eeuwige vreug-
de heeft dat teweeggebracht bij 
de christenen van alle tijden. Zo 
mag dat ons ook tot grote vreug-
de brengen, ondanks alles wat er 
om ons heen geschiedt, zowel in 
ons persoonlijke leven als in de 
wereld om ons heen. Het vraagt 
van ons om daar mee bezig te 
zijn. Wij zullen er tijd en moeite in 
moeten stoppen om het Kerste-
vangelie te kunnen doorgronden 
en om in gedachten bij de krib-
be van Bethlehem stil te staan. 
De wereld om ons heen vraagt 
juist veel aandacht om onze ge-
dachten hiervan af te brengen. 
De essentie van Kerst is het aller-
belangrijkst voor de christenen 

en mag niet aan onze aandacht 
ontsnappen. Een nieuw kerke-
lijk jaar met in de aanvang het 
Kerstfeest. Ruim tweeduizend jaar 
geleden een keerpunt in de tijd. 
God de Vader schonk Zijn Zoon 
als Zaligmaker aan de wereld. De 
tijd van genade brak aan! De wet 
is volbracht door de Heer en een-
ieder die pleit op het grote offer 
van de Heer Jezus zal Zijn genade 
ontvangen. De verzoening met 
onze God is door de Heer Zelf tot 
stand gebracht. Een duidelijke 
grens tussen het oude en het 
nieuwe. 

Ambten en verzoening 
In 2 Korinthe 5 lezen we: ‘Zo is 
dan wie in Christus is een nieuwe 
schepping: het oude is voorbij 
gegaan, zie, het nieuwe is geko-
men. En dit alles is uit God, Die 
door Christus ons met Zich ver-
zoend heeft en ons de bediening 
der verzoening gegeven heeft’ 
(vs.17-18). Apostel Paulus onder-
wijst ons dat het oude voorbij is 
gegaan en het nieuwe geschon-
ken is door God, Die Zichzelf in 
Christus met de wereld verzoend 
heeft (vs.19). De mensen die 
Christus hebben aangenomen 
en zich hebben laten dopen, 
zijn in en door Hem een nieuw 
schepsel geworden. De oude 
mens hebben zij afgelegd waarin 
zij ver van de Heer af stonden. Zij 
zijn nu in het genadeverbond op-
genomen. Ook de bediening van 
de verzoening (2Kor.5:18-19) heeft 
de Heer aan Zijn kerk geschon-
ken, door geroepen dienaren 
(Éf.4:11–15) en de opdracht van 
de Heer Zelf na Zijn opstanding: 
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‘Zo gij iemands zonden vergeeft, 
die worden zij vergeven; zo gij 
iemands zonden houdt, die zijn 
zij gehouden’ (Jh.20:23). Maar 
ook in Matthéüs 28 (19-20): ‘Gaat 
dan henen, maakt al de volken 
tot Mijn discipelen en doopt hen 
in de naam des Vaders en des 
Zoons en des Heiligen Geestes 
en leert hen onderhouden al wat 
Ik u bevolen heb. En zie, Ik ben 
met u al de dagen tot aan de 
voleinding der wereld’. De be-
lofte van de Heer is dat allen die 
geloven en gedoopt zijn de za-
ligheid zullen beërven (Mc.16:16). 
Als wij, zo leert Paulus, met deze 
doop ‘bekleed’ worden, zullen wij 
niet naakt bevonden worden. Dit 
houdt in dat bij de Heilige Doop 
met water de erfzonde wordt 
afgewassen, opname in het ge-
nadeverbond plaatsvindt, en 
de naaktheid (beeld van onze 
natuurlijke zondige staat) be-
dekt, bekleed wordt met en door 
Christus. Dat schrijft hij ook in de 
brief aan de Galaten (Gl.3:27). 
Bekleed zijn is aangetrokken/
aangenomen hebben de ge-
rechtigheid en de heilverdiensten 
van Christus die Hij voor ons aan-
gebracht heeft door Zijn kruisof-
fer: ‘Of weet gij niet, dat zovelen 
als wij in Christus Jezus gedoopt 
zijn, wij in Zijn dood gedoopt zijn?’ 
(Rm.6:3). Maar het gaat verder: 
‘Want hierom zuchten wij: wij 
haken ernaar met onze woon-
stede uit de hemel overkleed te 
worden, als wij maar bekleed, en 
niet naakt, zullen bevonden wor-
den. Want wij, die nog in een tent 
wonen, zuchten bezwaard, om-
dat wij niet ontkleed, doch over-

kleed willen worden, opdat dit 
sterfelijke door het leven worde 
verslonden’ (2Kor.5:2-4). Apostel 
Paulus schrijft hier dat wij zuch-
ten, verlangende zijn, om met 
het onsterfelijke lichaam, onze 
aardse tent, overkleed te wor-
den. Dat is dus de situatie dat de 
bruidskinderen, levenden en ont-
slapenen, het overkleed ontvan-
gen: een verheerlijkt, onsterfelijk 
lichaam. Zij zullen, zoals de Schrift 
dit noemt, overkleed worden met 
onvergankelijkheid (2Kor.5:1- 5). 
De Heilige Verzegeling is hier-
voor het onderpand, dat is een 
zekerheidsstelling of waarborg 
bij de uitvoering van een over-
eenkomst in dit geval een belofte. 
De Heer zal deze belofte nako-
men zodat wij tot volmaaktheid 
komen, gelijk Christus is. ‘Maar 
onze wandel is in de hemelen, 
waaruit wij ook den Zaligmaker 
verwachten, namelijk den Heere 
Jezus Christus; Die ons vernederd 
lichaam veranderen zal, opdat 
hetzelve gelijkvormig worde aan 
Zijn heerlijk lichaam, naar de 
werking, waardoor Hij ook alle 
dingen Zichzelven kan onderwer-
pen’ (Flp.3:20-21). In Openbaring 
19 lezen wij: ‘Halleluja! Want de 
Heere, onze God, de Almachtige 
heeft het Koningschap aanvaard. 
Laten wij blijde zijn en vreugde 
bedrijven en Hem de eer ge-
ven, want de bruiloft des Lams 
is gekomen en Zijn vrouw heeft 
zich gereed gemaakt; en haar 
is gegeven zich met blinkend en 
smetteloos fijn linnen te kleden, 
want dit fijn linnen zijn de recht-
vaardige daden der heiligen’ 
(vs.7-8), beter gezegd: degenen 



13Oud en nieuw

die door Christus, het bloed van 
het Lam, gerechtvaardigd zijn. 
Wat zal er een grote vreugde zijn 
als de dag van de bruiloft van het 
Lam aanbreken zal. Dan zal de 
bruid van de Heer zich zichtbaar 
vertonen aan Hem, als Hij haar 
verheerlijkt heeft. Maar ook van 
de martelaren die uit de grote 
verdrukking komen getuigt het 
boek Openbaring, dat ook zij het 
witte kleed van gerechtigheid 
zullen dragen, dat zij gewassen 
hebben in het bloed van het Lam 
(Opb.7:9,14). De deelhebbers aan 
de eerste opstanding, bruid en 
gasten, dragen allen hun over-
kleed, het onvergankelijk lichaam, 
het blinkende, smetteloze, fijn lin-
nen gewaad, het bruiloftskleed.

Doorlopend getuigenis 
En hoe getuigde de Geest niet 
door de profeet Jesaja: ‘Ik ver-
blijd mij zeer in de Heere, mijn ziel 
juicht in mijn God, want Hij heeft 
mij bekleed met de klederen des 
heils, met de mantel der gerech-
tigheid heeft Hij mij omhuld. Gelijk 
een bruidegom, die als een pries-
ter het hoofdsieraad ombindt, en 
gelijk een bruid, die zich met haar 
versierselen tooit’ (hst.61:10). Een 
ongekende vreugde is er weg-
gelegd voor hen die deelhebben 
aan de eerste opstanding en de 
bruiloft van het Lam. Maar deze 
toekomst, die dichterbij is dan 
ons misschien vaak lijkt, mag ons 
nu al tot grote vreugde brengen 
van het toekomende heil dat de 
Heer bereid heeft voor hen die 
hierin hopen en naar verlangen. 
Hoe mooi klinken de woorden van 
Gezang 112 (eerste versje) niet 

tot ons: ‘Eén Naam is onze hope, 
één grond heeft Christus’ Kerk, zij 
rust in éne dope, en is Zijn schep-
pingswerk. Om haar als bruid te 
werven, kwam Hij ten hemel af. Hij 
was ‘t, die door zijn sterven aan 
haar het leven gaf’. 

Het oude en het nieuwe wordt 
ons in Gods Woord op verschil-
lende manieren kenbaar ge-
maakt. Het Oude Testament en 
het Nieuwe Testament; de oude 
en de nieuwe mens. Maar in 
Gods toekomst wordt er ook ge-
sproken over een nieuwe hemel 
en een nieuwe aarde (Opb.21:1) 
en in vers 5 spreekt de Heer Zelf: 
‘Zie, Ik maak alle dingen nieuw!’. 
De Heer zal alles herstellen en 
weer in harmonie brengen zoals 
Hij ooit geschapen heeft. Wij mo-
gen ook het huidige kerkelijk jaar 
en komende kalenderjaar in vol 
geloofsvertrouwen de weg met 
onze Heer en Zaligmaker bewan-
delen. Hij zal ons alles schenken 
wat wij nodig hebben om staan-
de te blijven op de smalle weg. In 
Hem, Die de Weg, de Waarheid 
en het Leven is. Hij wil ons bren-
gen naar die nieuwe dag, de gro-
te sabbat, het rijk der heerlijkheid. 
Zoals Hij al de dagen met ons ge-
weest is, zal Hij ook de dagen die 
nog komen met ons zijn. Hij zal 
niet laten varen het werk Zijner 
handen. Of zoals Paulus het ons 
leert in de brief aan de gemeente 
te Filippi: ‘Hiervan ben ik ten vol-
le overtuigd, dat Hij, Die in u een 
goed werk is begonnen, dit ten 
einde toe zal voortzetten, tot de 
dag van Christus Jezus’ (hst.1:6).  
Maran-Atha, Amen. 
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B. Mamasakhlisi

God leren kennen in Georgië 

Als broeders en zusters in Geor-
gië benadrukken wij onze vreug-
de omdat we verblijd zijn dat wij 
God dieper hebben leren kennen. 
Wij aanvaarden Zijn ordeningen 
en inzettingen, ambten en gaven 
en dat die aanwezig moeten zijn 
in de kerk die de Heer Jezus ge-
sticht heeft. Waar een eenheid 
van christenen straalt van gena-
de en waar de liefde heerst voor 
God, maar ook voor de naasten. 
Daar waar iedereen elkaar lief-
heeft met een broederlijke lief-
de zoals Jezus had. Waar in de 
eerste christelijke gemeenschap 
geen plaats was voor haat, af-
gunst, verdeeldheid of intriges. 
Waar men elkaar als leden van 
de kerk van Jezus Christus res-
pecteerde. Waar men met de 
door de Heer gegeven bediening 
optrekt wiens missie het is om de 
gemeente te leiden in overeen-
stemming met Goddelijke prin-
cipes. 

Christelijke achtergrond 
Georgië werd in 337 een chris-
telijk land, hoewel de lering van 
Christus al een andere vorm had 
aangenomen. Dit was niet alleen 
zo in Georgië, maar speelde over 
de hele wereld. Maar door de 
leiding van de Geest Gods heb-
ben wij opnieuw kennis mogen 

maken met hetgeen Hij gegeven 
heeft en proberen wij zaken zo-
danig in te richten dat het naar 
Zijn heilige wil is. U, broeders en 
zusters in Juda, mocht hier al 
eerder mee kennismaken toen 
apostel F.W. Schwartz naar Ne-
derland kwam en de leer van 
Jezus onderwees. Wij zijn ver-
heugd dat ook wij in Georgië dit 
nu bij vernieuwing mogen leren 
kennen. Zoals het Evangelie van 
Mattheüs leert (Mt.28:19-20): 
‘Gaat dan heen, onderwijst al 
de volken, hen dopende in de 
Naam des Vaders, en des Zoons 
en des Heiligen Geestes; lerende 
hen onderhouden alles, wat Ik u 
geboden heb. En ziet, Ik ben met 
u al de dagen tot de voleinding 
der wereld’. Natuurlijk is het in 
Georgië, zoals in elk ander land 
ter wereld, niet gemakkelijk om 
het christendom van het begin 
van de eerste eeuw te herstellen. 
Dit omdat wij gedurende ca. 1700 
jaar lang alleen bekend waren 
met de orthodoxe stroming van 
het christendom, die een belang-
rijke rol speelde bij de religieuze 
instelling van de natie. Ongeveer 
30 jaar geleden werden als het 
ware deuren geopend, toen het 
communistische rijk in de vorm 
van de Sovjet-Unie werd ontbon-
den en de mensen de mogelijk-
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heid kregen om op zoek te gaan 
naar meer informatie in het on-
afhankelijk Georgië. Maar 15 jaar 
geleden, toen internet massaal 
mogelijk werd in ons land, kreeg 
bijna elke geïnteresseerde de 
kans om religieuze stromingen 
te zoeken. Maar er kwam actief 
verzet van de traditionele religie. 
Men ervoer nieuwe stromingen 
als ‘concurrentie’. Er begon een 
campagne van actief verzet, die 
soms zelfs tot fysieke confronta-
ties leidde. De autoriteiten kne-
pen daar een oogje voor dicht, 
maar door de genade van God is 
het aantal overvallen de laatste 
tijd duidelijk afgenomen. Mensen 
wennen inmiddels aan de nieu-
we realiteit en het is relatief ge-
makkelijker voor ons geworden 
om ze kennis te laten maken met 
de ordeningen en inzettingen 
van de Heer Jezus. Verschillende 
kerkelijke instellingen begonnen 
ruimtes te bouwen als plaatsen 
van aanbidding, hetgeen voor-
heen ondenkbaar was. Ook wij 
willen op termijn een   klein kerk-
gebouw neerzetten in het dorp 

Akhalkalaki, gemeente Kaspi, 45 
kilometer van Tbilisi. Onze kerk 
heeft een stuk grond in het cen-
trum van het dorp (245 vierkante 
meter), dat in 2016 aan de kerk is 
geschonken. Dit gebouw zou dan 
plaats moeten bieden aan enke-
le tientallen mensen. Het bouwen 
van een dergelijk pand in dit ge-
bied is niet heel duur. We zouden 
dan ook nog een tuin hebben 
van ca. 160m2. Voor de zaken tot 
nu toe heeft u ons steeds gehol-
pen waarmee we heel blij zijn. We 
hebben wekelijks bijeenkomsten 
in Tbilisi en twee keer per maand 
(op de eerste en derde zondag 
van elke maand) in het dorp Sa-
sireti. We ontmoeten elkaar ook 
met Kerstmis op 25 december en 
op Goede Vrijdag. 

Verlangend uitzien 
Wat ons kerkelijk leven betreft, is 
elk lid van de gemeente er diep 
van overtuigd dat de dag zal ko-
men dat wij als gelovigen Jezus 
zullen zien. De tekenen van Zijn 
wederkomst zijn al over de hele 
wereld zichtbaar. Maar daarvoor 
zullen er moeilijke tijden zijn, zo-
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als o.a. beschreven in de twee-
de brief van apostel Paulus aan 
Timoteüs: ‘En weet dit, dat in de 
laatste dagen ontstaan zullen 
zware tijden. Want de mensen 
zullen zijn liefhebbers van zichzelf, 
geldgierig, laatdunkend, hovaar-
dig, lasteraars, de ouders onge-
hoorzaam, ondankbaar, onheilig. 
Zonder natuurlijke liefde, onver-
zoenlijk, kwaadsprekers, onmatig, 
wreed, zonder liefde tot de goe-
den, verraders, roekeloos, op-
geblazen, meer liefhebbers der 
wellusten dan liefhebbers Gods; 
Hebbende een gedaante van 
godzaligheid, maar die de kracht 
daarvan verloochend hebben. 
Heb ook een afkeer van dezen’ 
(2Tm.3:1-5). Maar wanneer het 
zal gebeuren weet niemand, be-
halve de Vader (Mt.24:36). En dus 
wachten we met veel geduld en 
verlangend naar de dag dat we 
de Heer Zelf zullen ontmoeten, 
biddend dat we in de tussentijd 
gesterkt mogen worden in het 
geloof. Om de Georgische sa-
menleving kennis te laten maken 
met ons kerkgenootschap, wordt 
er ook veel gedaan. O.a. door een 
artikel te publiceren in de ‘en-
cyclopedie van religie’. Op 1 juli 
vond de tweede presentatie van 
deze encyclopedie plaats op de 
Universiteit (want er is veel be-
langstelling) waarvoor vertegen-
woordigers uit alle lagen van de 
bevolking werden uitgenodigd. 
Daar werd het boek “Religieuze 
diversiteit in Georgië” gepresen-
teerd, dat is opgesteld door het 
Tolerance Centre onder de Public 
Defender (hiermee wordt e.e.a. 
juridisch geborgd). 

Angst en hoop 
Zoals bekend is er sprake van 
een zeer moeilijke politieke si-
tuatie in Oekraïne. Deze situatie 
treft mogelijk ook Georgië, dat 
herhaaldelijk het slachtoffer is 
geworden van de agressie van 
het Russische rijk. Van 1992 tot nu 
is ons land driemaal het doelwit 
van Rusland geweest. De eerste 
keer (1992-1993), nam Rusland 
de stad Tskhinvali en het omlig-
gende gebied in, en in septem-
ber 1993 de stad Sukhumi en om-
geving. In 2008 bezette Rusland 
20 procent van ons grondgebied 
volledig. Deze agressie leidde tot 
een grote stroom vluchtelingen 
uit het bezette gebied (300.000 
mensen in totaal) en in 2022 
kwamen daar duizenden vluch-
telingen uit Oekraïne bij. Georgië 
is nog steeds doelwit van Rus-
land. We sluiten een terugkeer 
van de oorlog in Georgië niet uit. 
In tegenstelling tot Oekraïne is 
ons land volledig weerloos; ons 
leger heeft nog geen 10 procent 
van de wapens die Oekraïne 
heeft en in geval van oorlog is 
ineenstorting niet te vermijden. 
Dit in aanmerking nemende, zijn 
er tekenen van paniek in enkele 
delen van de samenleving. Ook 
de consumentenmarkt wordt 
geraakt. Prijzen stijgen zeer sterk 
en mensen slaan voedsel in dat 
lang kan worden bewaard. Maar 
we geloven in God en we zijn er 
diep van overtuigd dat de Heer 
ons niet zal verlaten en dat de 
kwade machten niet zullen win-
nen. 
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Het goede zoeken 
En wij, als kinderen van God, wil-
len het goede doen zoals Hij van 
ons vraagt omdat het goed en 
nuttig is voor de mensen. Dwaze 
argumenten, ruzies en geschillen 
vermijdend, zoals apostel Paulus 
aan Titus schreef: ‘Maar weersta 
de dwaze vragen en geslachts-
rekeningen, en twistingen, en 
strijdingen over de wet; want zij 
zijn onnut en ijdel’ (Tit.3:9). Met 
uw hulp doen we niet alleen 
goede zaken voor de behoefti-
ge vluchtelingen, maar we zijn 
ook vriendelijk onder elkaar. Er is 
geen plaats voor wrok onderling, 
maar alleen vreugde in de Heer. 
We zijn vreedzaam naar elkaar, 
klaar voor de goede daad, we 
proberen niemand te kwetsen 
en proberen geduldig te zijn. We 
willen gerechtvaardigd wor-
den door de genade van Jezus 
Christus en verlangen ernaar het 
eeuwige leven te beërven. Wij zijn 
dankbaar dat de Heilige Geest 
ons met onze broeders en zusters 
in Nederland in contact heeft ge-
bracht en dat wij met uw hulp de 
mogelijkheid hebben om de Heer 
te zien en naast Hem te staan. 
Ons respect gaat niet alleen uit 
naar de leden van de gemeentes 
in Nederland, maar ook naar de 
bediening die de Heer gegeven 
heeft. Jezus Christus is het Hoofd 
der kerk. Laten we ons ervan be-
wust zijn dat Hij Degene is Die 
de bediening heeft gegeven. Zij 
moeten de taken uitvoeren die 
de Heer hen heeft opgedragen. 
Maar de Heer zal ook de toe-
rusting geven om dit werk uit te 
voeren. ‘Weest uw voorgangers 

gehoorzaam, en weest hun on-
derdanig; want zij waken voor uw 
zielen, als die rekenschap geven 
zullen; opdat zij dat doen mogen 
met vreugde en niet al zuch-
tende; want dat is u niet nuttig’ 
(Hbr.13:17). Laten wij hen volgen 
en ondersteunen, met een vast 
geloof en een hart dat gereinigd 
is van het kwaad. Zij zijn verant-
woordelijk voor de gemeenten. 
Zorg er dus voor dat zij hun werk 
met vreugde kunnen doen. Pro-
beer met iedereen in vrede te 
leven, en laten we zorgen dat 
u van binnen rein bent. Anders 
zullen we God de Heer nooit zien. 
Laten we gezamenlijk optrekken 
en erop toezien dat niemand de 
redding van God misloopt. En 
dat de geest der leugen geen 
macht over ons krijgt. Want dan 
ontstaat er onrust en een slechte 
invloed op de omgeving. Laten 
we elkaar ondersteunen bij het 
doen van het goede en God in 
alles vooropstellen. Sta niet toe 
dat kwade krachten ons hinde-
ren op de weg naar de Heer. Zo-
als we eveneens lezen in de brief 
aan de Hebreeën: ‘Streef ernaar 
in vrede te leven met allen en 
leid een heilig leven; wie dat niet 
doet zal de Heer niet zien. Zorg 
ervoor dat niemand zich de ge-
nade van God laat ontgaan, dat 
er geen giftige kiem opschiet die 
onrust veroorzaakt en met zijn 
bitterheid velen besmet, en dat 
niemand ontucht pleegt of het 
heilige zozeer minacht als Esau, 
die voor één enkel bord eten zijn 
eerstgeboorterecht verkocht. U 
weet immers dat hij daarna, toen 
hij alsnog de zegen wilde verkrij-



gen, afgewezen werd; hij kon het 
niet meer ongedaan maken, ook 
al smeekte hij er in tranen om' 
(Hbr.12:14-17). In eenheid en liefde 
met elkaar optrekken en elkaar 
opdragen in de gebeden en de 
woorden van apostel Paulus aan 
Timotheüs in gedachten hou-
dend: ‘Maar gij hebt nagevolgd 
mijn leer, wijze van doen, voor-
nemen, geloof, lankmoedigheid, 
liefde, lijdzaamheid’ (2Tim.3:10).  

Weet dat we u liefhebben met 
de liefde van Christus en u res-
pecteren als oudere broeders en 
zusters in het geloof! We zijn ook 
overtuigd van uw oprechte liefde 
voor ons! Moge God altijd bij u en 
ons zijn!  

Naschrift redactie: 
Ondersteuning van de 
gemeenten te Georgië vindt o.a. 
plaats door betaling vanuit Juda 
voor de huur van de ruimtes in 
Georgië om de samenkomsten 
bij te wonen. De extra collectes 
voor de uitzending die vier keer 
per jaar worden gehouden 
dragen hieraan bij. Indien 
gewenst kunnen er ook 
rechtstreekse overboekingen 
worden gedaan t.n.v. de 
Algemene Uitzendingskas 
HAZK met als nummer van de 
begunstigde  
NL46 RABO 0340631023.  
Wij danken u bij voorbaat voor 
uw hulp en ondersteuning.

Onze broeder Bagrat 
Mamasakhlisi mocht recent 
een lezing houden over het 
Apostolisch getuigenis voor 
vertegenwoordigers uit delen 
van de maatschappij, 
waaronder diverse 
kerkgenootschappen. 
Dit vond plaats in 
Borjomi (Bordzjomi).  

Dit is een stadje in het 
zuidelijke deel van 
Centraal-Georgië 
met 11.000 inwoners. 
Het is het bestuurlijke 

centrum van de gelijknamige 
gemeente en ligt ca. 200 km van 
Tbilisi. De foto hierbij geplaatst 
geeft een indruk van de 
bijeenkomst. 

Nieuws uit Georgië

18 Nieuws uit Georgië
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Voor het eerst sinds 2019 werden 
in Gorinchem de Familiedagen 
gehouden en wel op 25 t/m 27 
oktober, waarbij bijna 20.000 
bezoekers werden verwacht. 
Hierbij betreft het vrijwel uitslui-
tend bezoekers met een chris-
telijke achtergrond. Wij zijn op 
een bescheiden wijze aanwezig 

geweest om met de aanwezigen 
te spreken over de tekenen van 
de tijd en de spoedige weder-
komst van de Heer. Dit gebeurde 
ook op de Nederland Zingt Dag 
die op 22 oktober in Utrecht werd 
gehouden. Maran-atha blijve ons 
wachtwoord. Amen, ja Heer Jezus 
kom! 

Beurs 2022

Markt Wageningen 2022

Hierbij enkele foto’s van de markt 
die een impressie geven van 
de markt die op 10 september 
2022 in Wageningen werd 
gehouden. Het was weer een in 

alle opzichten gezegende dag 
met een heel mooie opbrengst 
om onze broeders en zusters in 
Benjamin te ondersteunen. 



Regelmatig hebben wij mogen 
lezen of horen dat Zijn Naam 
Wonderlijk is en dat Zijn werken 
wonderlijk zijn. Juist omdat we 
hier misschien wel aan gewend 
zijn geraakt, kan het zijn dat we 
die wonderen die Hij gedaan 
heeft, en nog steeds doet, uit het 
oog verliezen. Als we er echter 
bij stilstaan is het niet alleen iets 
om ons over te verwonderen. Ook 
is dan het moment daar om de 
vraag te stellen: Hoe zouden wij 
zelf handelen in die specifieke 
omstandigheden? Zouden wij de 
opdracht uitvoeren die de Heer 
op onze schouders legt? Het is 
van belang met onze geliefden 
over Zijn wonderbare zaken te 
spreken. Dit mogen we leren van 
Gídeon die hier kennelijk door 
versterkt is. Hij roept uit: ‘….en 
waar zijn al Zijn wonderen, die 
onze vaders ons verteld hebben, 
zeggende: Heeft de Heere ons 
niet uit Egypte opgevoerd? Doch 
nu heeft ons de Heere verlaten, 
en heeft ons in de hand der Mi-
dianieten gegeven’ (Ri.6:13). Gí-
deon refereert aan de uittocht uit 
Egypte van het oude volk Israël 
na daar 430 jaar te zijn geweest 
(Éx 12:40-41). Aanzienlijk meer 
dan 600.000 personen maakten 
de tocht (Éx.12:37-38). De tocht 
voerde door de Rode Zee die 

zich splitste (Éx.14:21-28). Ter-
wijl het volk angstig was en zich 
ongelovig toonde bleef Mozes 
standvastig en toonde zich een 
waar Godsman toen hij het volk 
toespraak: ‘Doch Mozes zeide tot 
het volk: Vreest niet, staat vast, 
en ziet het heil des Heeren, dat 
Hij heden aan u doen zal, want 
de Egyptenaars, die gij heden 
gezien hebt, zult gij niet weer 
zien in eeuwigheid. De Heere zal 
voor u strijden, en gij zult stil zijn’ 
(Éx.14:13-14).

De overlevering 
De generatie vóór Gídeon had 
het nageslacht over deze won-
deren verteld. Dit omdat men 
zich blijvend zou herinneren dat 
men met God van doen had. Gí-
deon zelf, die gesteld was door 
de Heer (Ri.6:14), zou voorzeker 
een groot getuige zijn van de 
wonderlijke werken van de Heer. 
Hij zou gebruikt worden als een 
dienaar van de Heer om het volk 
te verlossen van het juk van de 
Midianieten. Dat het niet een-
voudig was om zich in de hand 
van de Heer te stellen bewijst 
Gídeon door een teken te vra-
gen. Er wordt gevraagd om een 
wollen vlies (wij zouden dit een 
doek noemen) vochtig te laten 
worden in een droge omgeving, 

R.C. Boekhout

Wonderlijk
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maar ook omgekeerd: het vlies 
droog te houden in een vochtige 
omgeving (Ri.6:36-40). Gídeon 
heeft uiteindelijk uit de stam-
men meer dan 30.000 strijders 
verzameld om het gevecht met 
de Midianieten aan te gaan. Op 
bevel van de Heer blijven er op 
enig moment 300 over, verdeeld 
in drie groepjes van 100 man 
(Ri.7:16). Hierbij moeten we ons 
bewust zijn van de enorme om-
vang van de tegenstander. Er 
staat namelijk geschreven: ‘En 
de Midianieten, en Amalekieten, 
en al de kinderen van het oosten, 
lagen in het dal, gelijk sprinkha-
nen in menigte, en hun kamelen 
waren ontelbaar, gelijk het zand, 
dat aan de oever der zee is, in 
menigte’ (Ri.7:12). En hoe werd 
dit machtige volk verslagen? Gí-
deon en de zijnen ‘… bliezen met 
de bazuinen, ook sloegen zij de 
kruiken, die in hun hand waren, in 
stukken. Alzo bliezen de drie ho-
pen met de bazuinen, en braken 
de kruiken; en zij hielden met hun 
linkerhand de fakkels, en met de 
rechterhand de bazuinen om te 
blazen; en zij riepen: Het zwaard 
van de Heere, en van Gídeon!’ 
(Ri.7:19b-22). Een gebeurtenis die 
in ons denken niet mogelijk is. 
Een zeer kleine groep die eigenlijk 
zonder wapens een vijand van 
enorme omvang verslaat. Ook 
hier een wonder dat de Heer voor 

de Zijnen zal strijden. Het vraagt 
van de leider van het volk ge-
loof en moed om de weg te be-
wandelen die de Heer aanwijst. 
Als genoemd zagen we dat bij 
Mozes. Een eenvoudig man die 
naar een zeer machtige koning 
(Faraö) gezonden wordt om een 
uittocht voor het volk te beplei-
ten. Over Mozes is geschreven: 
‘Door het geloof heeft hij Egypte 
verlaten, niet vrezende de toorn 
van de koning; want hij hield zich 
vast, als ziende de Onzienlijke’ 
(Hbr.11:27). Zonder angst en vrees 
trok hij op en kon de Heer won-
derbare werken door hem wer-
ken en zo Zijn almacht tonen. Niet 
alleen door de plagen waarmee 
de Heer het pad effende voor het 
volk, maar ook door de bijzonde-
re voorzieningen onderweg op 
reis naar het beloofde land. 

Uitredding  
Als bijzonder wonder mag de 
geschiedenis van Noach be-
schouwd worden. Over Noach 
is geschreven: ‘Door het geloof 
heeft Noach, door Goddelijke 
aanspraak vermaand zijnde van 
de dingen, die nog niet gezien 
worden, en bevreesd gewor-
den zijnde, de ark toebereid tot 
behoudenis van zijn huisgezin; 
door welke ark hij de wereld heeft 
veroordeeld, en is geworden een 
erfgenaam der rechtvaardigheid, 
die naar het geloof is’ (Hbr.11:7). 
Hij wordt een rechtvaardig en 
onberispelijk man genoemd, die 
met God wandelde (Gn.6:9). Ge-
grond op een groot geloof bouw-
de hij de ark. Naar men aan-
neemt duurde de bouw ca. 120 



jaar. Noach had een gedetail-
leerde opdracht ontvangen voor 
de bouw. De Here God zorgde er 
Zelf voor dat de ark vol werd van 
de dieren die behouden werden 
(Gn.6:20b; Gn.7:8-9). Ook was 
het God Zelf Die de deuren sloot 
van de ark (Gn.7:16) waardoor 
Noach en zijn gezin behouden 
werden. Het bijzondere beeld van 
Noach en zijn gezin mogen we 
voor ogen houden als we aan 
de spoedige wederkomst van de 
Heer denken. In die tijd stapelden 
de zonden zich als het ware op 
tot aan de hemelen. Dat was de 
reden dat God berouw had en 
alles wilde wegdoen (Gn.6:5-7).  
Is deze tijd daar niet mee te 
vergelijken? Mattheüs schrijdt 
hierover: ‘En gelijk de dagen van 
Noach waren, alzo zal ook zijn 
de toekomst van de Zoon des 
mensen. Want gelijk zij waren 
in de dagen voor de zondvloed, 
etende en drinkende, trouwende 
en ten huwelijk uitgevende, tot 
de dag toe, waarop Noach in de 
ark ging; En bekenden het niet, 
totdat de zondvloed kwam, en 
hen allen wegnam; alzo zal ook 
zijn de toekomst van de Zoon des 
mensen’ (Mt.24:37-39). In gees-
telijke zin ziet de ark op de kerk 
van Christus. Mogelijk (waar-
schijnlijk) is Noach uitgelachen 
en bespot tijdens de bouw van 
de ark (der behoudenis). Zoals 
aan Noach, vraagt de Heer ons 
om vast te houden aan Hem en 
aan Zijn beloften en te geloven, 
wetende in welke tijd wij leven 
en die zeker niet gemakkelijk zal 
worden.  

Als de bazuinen klinken 
Zo zijn er nog vele bijzondere 
zaken die wij in ons hart mogen 
meedragen. Hierbij gaat het om 
zaken van allerlei aard. Daaruit 
mogen wij ook afleiden dat Hij in 
alles bij ons is en zal voorzien in 
hetgeen van node is. Het is toch 
wel bijzonder te noemen dat als 
het visnet in opdracht van de 
Heer opnieuw wordt uitgeworpen 
er sprake is van een zeer gro-
te vangst (Lc.5:6-7)). Dit terwijl 
men de nacht ervoor hard ge-
werkt doch niets gevangen had 
(Lc.5:5). Ondanks het feit dat er 
sprake was van ervaren vissers 
toonde Hij Zich de grote Visser. 
Het is opmerkelijk om te lezen 
dat het Petrus was die sprak: ‘…
doch op Uw Woord zal ik het net 
uitwerpen’ (vs.5). Het Woord van 
de Heer is dus gezaghebbend 
over al wat gebeurt. Ten laat-
ste als bijzonder wonderlijk de 
inname van de bijna onneem-
bare vesting Jericho. Het rond 
de stad trekken, het blazen op 
de ramshorens en als Jozua het 
teken geeft het juichen waarbij 
de muren van de stad instorten 
en men de stad kan innemen. De 
stadsmuren hadden in die tijd 
een dikte van enkele meters. Dit 
heeft men kunnen vaststellen bij 
opgravingen ter plaatse. Hierbij 
komen de woorden van de Heer 
naar voren, opgetekend door Lu-
cas: ‘En Hij zeide: De dingen, die 
onmogelijk zijn bij de mensen, 
zijn mogelijk bij God’ (Lc.18:27). In 
deze periode mogen wij echter 
het grootste Wonder gedenken: 
de geboorte van onze geliefde 
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Titel artikel Auteur Uitgave ‘22

Behoudenis G.D. van de Kraats Najaar

De Heer komt Zijn volk tegemoet F. Brust Zomer 

Droefheid verandert in blijdschap A. Hobé Voorjaar

Een liefdevolle gebeurtenis M.S. Antonisse Voorjaar

Feest van Gods liefde en Licht H. van Dusschoten Winter 

God leren kennen in Georgië B. Mamasakhlisi Winter

God uit God, Licht uit Licht J.L.M. Straetemans Winter 

Hemelvaart Th. Oudakker Zomer

Het getjilp van een mus L.A. Nanandana en N. Mbeme Voorjaar 

Het werk van de Heilige Geest J.L.M. Straetemans Zomer 

Inhoudsopgave 48e jaargang Redactie Winter

Onverslaanbaar J. van den Akker Najaar

Oud en nieuw R.F. Bijster Winter 

Red een kind A. Hobé Najaar 

Vrees niet gij klein kuddeke R.C. Boekhout Zomer 

Waakt J.L.M. Straetemans Najaar 

Wonderlijk R.C. Boekhout Winter

Inhoudsopgave 
48e jaargang

Heer Jezus Christus. Verlosser en 
Zaligmaker van de wereld. Tot 
Maria werd gesproken: ‘En de 
engel, antwoordende, zeide tot 
haar: De Heilige Geest zal over u 
komen, en de kracht van de Al-
lerhoogste zal u overschaduwen; 
daarom ook, dat Heilige, Dat uit 
u geboren zal worden, zal Gods 
Zoon genaamd worden’ (Lc.1:35).
Wat een wonder! Wij, die leven 
in een krom en verdraaid ge-

slacht (Flp.2:15), mogen Zijn liefde 
en genade nog verkondigen en 
Hem eren. Hij, Die ons uitnodigt 
tot Hem te komen als wij ver-
moeid en belast zijn. Hij, Die nieu-
we krachten zal geven in de peri-
ode die voor ons ligt. Hem is niets 
te wonderlijk (Gn.18:14). Laten wij 
ons voorbereiden op die bijzon-
dere en wonderlijke dag die voor 
ons ligt, waarbij Hij ons zal ver-
schijnen en de redding daar is. 

Inhoudsopgave 48e jaargang
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De foto hieronder toont het altaar dat voorin in Central Church (Gordon Square) gebruikt 
werd. In deze kerk was ook sprake van één of meerdere zij-altaren. Het vooraanzicht 
wordt gekenmerkt door een drietal prachtige gebeitelde, Bijbelse, situaties, waarbij in de 
situatie links de geboorte van de Heer Jezus te herkennen is. De andere twee kunnen op 
meerdere situaties duiden. Deze hebben wij helaas niet kunnen achterhalen. Als gevolg 
van het zeer fijne werk zal het jaren geduurd hebben voor het altaar in gebruik genomen 
kon worden. Dit was in die tijd echter niet ongebruikelijk.

Gordon Square


