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Luc. 12: 27
Aanmerkt de leliën, hoe zij
wassen; zij arbeiden niet,
en spinnen niet; en Ik zeg
u: ook Salomo in al zijn
heerlijkheid is niet bekleed
geweest als een van deze.

Wat te doen in Juda
19 november
2020

13 december
2020

Online Jongerenavond

Jongeren
adventsmiddag
Wageningen
(onder voorbehoud)

Bergrede
Hem die nedrig is van hart,
Maakt God bewoner van zijn rijk.
Voor de treurende in smart,
Is God troost en balsem tegelijk.
Zalig die zachtmoedig zijn,
Zij zullen 't aardrijk erven.
En hij, oprecht van harte rein,
Zal Gods aanzien werven.
Zij, hunkrend naar gerechtigheid,
Zullen eens verzadigd raken.
Die naar vrede streven in hun strijd,
Zal God Zijn kindren maken.
Die barmhartigheid betracht.
Zal barmhartigheid ontmoeten.
Om der gerechtigheidswil veracht,
Zal God vervolgden begroeten.
Hij, gesmaad, bedreigd, belogen,
Om Zijnentwil in nood,
Mirte
Kan verheugd zijn, opgetogen,
Want zijn loon bij God, is groot.
Christenen zijn 't zout der aarde,
Licht der wereld in hun dagen.
Gods Woord houdt stand in waarde,
't Moet worden uitgedragen.

Bericht aan de lezers
Voor de jongeren van Juda (maar ook voor
ouderen natuurlijk) is op de website van
de Jongerenbazuin een vragenrubriek
geopend: www.jongerenbazuin.nl/vraag.
Hier kunnen, ook anoniem, vragen worden
gesteld. Deze zullen door dienstknechten
worden beantwoord.
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Niemand komt te weten wie een
anonieme vraag heeft gesteld, ook degene
die de vraag beantwoordt niet, tenzij je je
emailadres erbij zet.
Alle vragen mogen gesteld worden,
bijvoorbeeld iets over de Bijbel, of je
zoekt een goed antwoord op vragen die
vrienden je gesteld hebben, of hoe je voor
je geloof kunt uitkomen, of theologische
vragen, enz. Anoniem vragen stellen kan
je helpen om bv. héél persoonlijke vragen
te stellen.
Antwoorden verschijnen op www.
jongerenbazuin.nl en kunnen ook in de
Jongerenbazuin komen als dat ons nuttig
lijkt. Bij het antwoord staat altijd de naam
van degene die het antwoord geeft. En als
je er behoefte aan hebt kan je dus contact
met die persoon opnemen.
Mochten er vragen zijn naar aanleiding
van dit stukje, neem dan contact op met
de redactie van de Jongerenbazuin.
www.jongerenbazuin.nl/vraag

Tatoeages
In de oudheid waren er rondom de
dood een aantal gebruiken, zoals:
boven het bloed iets eten
(Lev. 19:26 - in het Hebreeuws:
“over het bloed eten”), een vorm
van chtonische afgoderij (op de
aarde gerichte afgoderij), waarbij
bloed in de aarde stroomt om
geesten van overledenen op te
roepen
Mozes en Aäron

haren rondom afscheren
(Deut. 14:1; Job 1:20; Jes.22:12)
– de afgeschoren haren werden b.v.
in Syrië aan de goden geofferd (uit:
“De dea Syria” door Lucianus); ook
de rand van de baard mocht niet
worden afgeschoren, dit was een
teken van bestraffing en
vernedering (2 Sam. 10:4-5; Jes.
7:20)
insnijdingen in de huid
maken. Hierbij wordt het eigen
bloed geofferd aan de goden
schrift van een ingedrukt
teken in u (de huid) maken. Dit
waren geen verfraaiingen maar
afbeeldingen van goden of
afgodische symbolen (beide laatste
zie Lev. 19:28).
Dit is de joden (en de christenen)
allemaal verboden.
De opdracht aan de christen is je
rein en heilig te wijden aan God.
Aan niets of niemand anders, zie
Rom. 12:1 “Ik bid u dan, broeders,

door de ontfermingen Gods, dat gij
uw lichamen stelt tot een levende,
heilige en Gode welbehagelijke
offerande, welke is uw redelijke
godsdienst.”
Wij moeten alles tot eer aan God
doen, niet tot aandacht voor, of eer
van, onszelf, zie 1 Kor. 10:31
“Hetzij dan dat gijlieden eet, hetzij
dat gij drinkt, hetzij dat gij iets
anders doet, doet het al ter ere
Gods.” Waarom versier je je?
We mogen ons (vrouwen en
mannen) door kleding met
matigheid versieren volgens 1 Tim.
2:9: “Desgelijks ook, dat de
vrouwen, in een eerbaar gewaad,
met schaamte en matigheid
zichzelven versieren, niet in
vlechtingen des haars, of goud, of
paarlen, of kostelijke kleding;”
Niet opzichtig door het leven gaan.
Als dat geldt voor kleding geldt dit
juist voor onze houding.
Je kan dus zeggen dat de Bijbel ons
geen enkele reden geeft om te
geloven dat God zou willen dat we
tatoeages enz. aanbrengen. Het is
zelfs andersom, zie Rom. 14:23b
“En al wat uit het geloof niet is, dat
is zonde.” Brengen wij tatoeages
aan om ons geloof?
Nee, ons lichaam is een tempel van
de Heilige Geest, 1 Kor. 6:15a,
19-20: “Weet gij niet, dat uw
lichamen leden van Christus zijn?
Of weet gij niet, dat ulieder
lichaam een tempel is van den
Heiligen Geest, Die in u is, Dien gij
van God hebt, en dat gij uws zelfs
niet zijt? Want gij zijt duur
gekocht: zo verheerlijkt dan God in
uw lichaam en in uw geest, welke
Godes zijn.” Wij vinden nergens in
de Bijbel een indicatie dat wij ons
lichaam mogen “bekladden”.
Petrus noemt ons “een koninklijk
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priesterdom” in 1 Pet. 2:9. Het is
priesters verboden hun huid te
snijden (Lev. 21:5)
Bij de wederkomst van onze Heer
Jezus Christus geldt 1 Thes. 5:23:
“En de God des vredes Zelf heilige
u geheel en al; en uw geheel
oprechte geest, en ziel, en lichaam
worde onberispelijk bewaard in de
toekomst van onzen Heere Jezus
Christus.”

Vraag & Antwoord
Naam:
Maartje de Jong
Geboren:
28 november 2006
Woonplaats:
Bemmel
Verliefd verloofd getrouwd:
Nee
Dieren:
Wij hebben thuis één hond, Frits,
en 2 vissen: Cor en Ona.
Hobby’s:
Voetbal, paardrijden en afspreken
met vrienden.
Opleiding:
Ik zit op het Citadel College in 3
Havo.
Wat vind je leuk aan deze
opleiding?
Ik ga dit jaar voor het eerst Havo
doen waar ik hard voor heb
gewerkt, en later wil ik graag
Rechten gaan studeren en dan heb
ik minimaal Havo nodig om verder
te gaan studeren.

mooi weer en ook lekker gezellig.
Verder actief:
Ik deed in de corona tijd hardlopen
en work-outs en dat wil ik nu weer
gaan oppakken.
Wat zou je nog eens willen doen?
Met mijn vriendinnen en vrienden
op vakantie gaan en dan het liefst
naar Ibiza zoals Spanje of
Griekenland.
Favoriete bijbelboek (en waarom):
Lucas, omdat daar het kerst
evangelie in staat dat we altijd
hebben gelezen op de
Zondagsschool.

Favoriete sport:
Sowieso voetbal.
Favoriete vakantieadres/land:
Tot nu toen gaat mijn voorkeur dan
naar Egypte want daar is het altijd

Leef je in een gelovige omgeving?
Nee enkele kinderen zijn gelovig
maar de meeste daarvan zijn
katholiek.
Wanneer je niet in een gelovige
omgeving leeft, hoe beleef je dat?
Het is soms lastig omdat jij dan als
enige naar de kerk gaat en dan dat
moet uitleggen hoe het geloof zit.

Favoriete bijbelverhaal (en
waarom):
De schepping, want daar begon het
allemaal en daardoor kunnen wij
nu ook op aarde leven, en God
schiep ons naar zijn evenbeeld.
Favoriete gezang c.q. psalm:
Bundel 28 omdat ik de melodie
mooi vind. En bundel 24 omdat ik
die voor het eerst met mijn opa
zong en daar heb ik goede
herinneringen aan en het gaat over
ons en de geboorte van Jezus.
Favoriete bijbelvertaling (en
waarom):
Ik lees altijd in de Statenvertaling
omdat ik dat van huis uit gewend
ben.

Huidige beroep/stage/baan:
Ik heb officieel nog geen werk
maar ik pas soms op kleine kindjes
op.

later tot het geloof
gekomen c.q. in de Hersteld
Apostolische Zendingkerk terecht
gekomen?
Ik ben van kinds af aan al
opgegroeid met het Apostolisch
geloof.

Meest aansprekende Bijbelfiguur
(uitgezonderd de Here Jezus):
Ruth, omdat zij een sterke vrouw
was die in een nieuw land kwam
met een nieuw geloof.
Welke gelijkenis spreekt je het
meeste aan?
De barmhartige Samaritaan die
leert ons dat iedereen je naaste is.
Ben je van kinds af aan opgegroeid
in het Apostolisch geloof of ben je

Praat je makkelijk over je geloof?
Met een paar vriendinnen wel
maar verder alleen met familie
makkelijk.
Wat vind je van de
Jongerenbazuin?
Het ziet er heel leuk uit alleen heb
ik er nooit echt veel in gelezen.
Welk onderwerp zou je graag in de
Jongerenbazuin behandeld willen
hebben?
De verschillen tussen andere
geloven bijvoorbeeld katholiek.
Het estafettestokje gaat door naar:
Kevin Blumink (Wageningen).
Omdat?
Hij is een van de jongeren die ik de
vorige keer had ontmoet en ik
benieuwd ben hoe hij met het
geloof omgaat.

Joel 2: 23
Hosea 6: 3

De gaven van de Heilige Geest

Gave van Kennis en Wijsheid
Je kent ze wel, de 7 gaven van de
Heilige Geest. Ze zijn belangrijk:
de Geest maakt zich bekend aan de
kerk door deze gaven. Hierdoor
hebben we een levende kerk. Je
hoort profetieën in de kerk en je
hoort ook wel eens dat er mensen
genezen worden na
handoplegging. Maar eigenlijk zou
je wel wat meer van die gaven
willen weten, toch?

over, maar de mensen konden de
wijsheid en de Geest, die Stefanus
bezat, niet aan. Stefanus heeft de
waarheid van het Evangelie op zo’n
wijze verwoord, dat zijn
tegenstanders in hun hart getroffen
werden. Je kunt dus zeggen dat
Stefanus de gave van wijsheid had.
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de kennis tot je te nemen. De
Heilige Geest helpt hiermee en
maakt de Bijbelgedeelten indachtig
als het nodig is.

Het is de Heilige Geest die deze
gave uitdeelt en Hij maakt de
Bijbelgedeelten indachtig als het
nodig is. Hij kijkt niet naar hoe slim
je bent of welke opleiding je hebt
gevolgd. Het is in het Koninkrijk
van God namelijk niet nodig dat je
De eerste gave van de Heilige
de wijsheid van de wereld hebt.
Geest die Paulus beschrijft in 1
Het woord van wijsheid, dat de
Korinthe 12 is de gave van
Heilige Geest geeft, is sterker dan
Wijsheid en Kennis. Misschien heb
de wijsheid van deze wereld. Dat
je de volgende situatie weleens
lezen we in 1 Kor. 3:19, 20: "Want
meegemaakt: mensen op school
de wijsheid dezer wereld is
zijn er stellig van overtuigd dat de
dwaasheid bij God; want er is
aarde niet door God is gemaakt
Maar wat heb je aan wijsheid als je geschreven: Hij vat de wijzen in
maar door een oerknal is ontstaan. geen kennis hebt? Je moet toch
hun arglistigheid; En wederom: De
Ze denken dat wij door evolutie
weten wat er in de Bijbel staat,
Heere kent de overleggingen der
mensen zijn geworden. Jij bent het voordat je er overtuigend over kunt wijzen, dat zij ijdel zijn.”
hier niet mee eens, want je gelooft praten? Juist, als we zien hoe
in God. Maar je hebt moeite om
Stefanus zich verdedigde tegen zijn Als de Heilige Geest aan jou de
tegen de mensen op school te
omstanders, dan zien we hoe hij
gave van Wijsheid en Kennis geeft,
vertellen dat ze geen gelijk
thuis was in de geschiedenis. Uit
hoe jong je ook bent, dan kun je de
hebben. Het ontbreekt je misschien zijn grote kennis kon hij, door de
mensen die denken de waarheid
aan overtuigingskracht en kennis
leiding van de Geest, datgene
over de wereld te kennen, met
van de Bijbel.
putten wat nodig was voor zijn
woorden overtuigen. Ze zullen in
betoog. Je kunt dus zeggen dat
hun hart getroffen worden.
Stefanus zat een beetje in dezelfde Stefanus de gave van Wijsheid èn
situatie. De mensen om hem heen
Kennis had.
Deze gave is onmisbaar voor de
geloofden niet in Jezus, Stefanus
kerk! Aan wie wordt het gegeven?
wel. Ze discussieerden er heftig
Je hoeft geen theoloog te zijn om

Jongelingen van Juda
R. Blumink

Ik wil jullie eens vragen hoe het
nu met jullie gaat? Ik vermoed dat
jullie in deze tijden van het
rondwarende Covid-virus best
weleens angstig zullen zijn.
Dat jullie misschien zelfs weleens
vragen stellen aan onze hemelse
Vader, zoiets van "Vader in de
hemel, houdt U toch niet doof!
Waarom zwijgt U?... Hoort U mij
dan niet?"
Met deze vraag worstelen denk ik
heel veel mensen vandaag de dag,
ook in verband met alle ellende
die over de hele wereld is
gekomen.

Laten we samen eens kijken wat
de Bijbel ons hierover kan
vertellen. Het antwoord op onze
vragen kunnen wij vast vinden in
Zijn heilig en dierbaar Woord.
Wij komen allemaal weleens in
aanraking met mensen, die
dezelfde vraag stellen als jij en ik,
zaken zoals het Covid-virus,
oorlogen, overstromingen,
aardbevingen en wat dies meer zij.
Zeer zeker heeft de nood, waarin
alle mensen nu gekomen zijn, hen
met angst en vrezen vervuld.
Maar, als kinderen Gods moet de
barmhartigheid Gods, ook jou en
mij steeds met barmhartigheid
vervullen. Helaas wordt door
diezelfde mensheid nog maar zeer
weinig of niets beseft van het
medelijden, waarmee het
Goddelijk Vaderhart is vervuld,
waardoor Hij haar, het zondige

mensengeslacht, een weg tot
behoudenis heeft geschonken.
Als wij andere mensen dan ook
horen zeggen: "God in de
hemel....houdt U niet doof!
waarom zwijgt Gij? .... Hoort Gij
ons niet?...." dan moeten onze
gedachten onwillekeurig uitgaan
naar de woorden, die onze Heiland
heeft gesproken over de tijd,
waarin wij thans leven.
"En omdat de ongerechtigheid
vermenigvuldigd zal worden, zo
zal de liefde van velen
verkouden" (Matth. 24:12). Deze
woorden sprak de Heer in Zijn
profetische rede, waarin Hij de
dingen aanzegt, die er zullen
geschieden in de dagen van "de
toekomst van de Zoon des
mensen".
Maar dit zijn ook de dagen, waarin
de Heer gereed staat om Zijn
beloften in vervulling te doen
gaan. Dat is b.v. de belofte van Zijn
wederkomst, om Zijn gemeente,
levenden en ontslapenen, van de
aarde weg te nemen en te voeren
in Zijn heerlijkheid (1 Kor. 15:23;
1 Thess. 4:15); dit zijn echter ook
de dagen van de belofte van Zijn
komst, om de antichristelijke aarde
te slaan met de roede Zijns monds
(Jes. 11:4a; Zach. 14:12;
2 Thess. 2:8; Openb. 19:11); de
dagen van de belofte te komen om
satan te binden (Op. 20:3) en Zijn
Rijk op aarde te stichten
(Jes. 11:5-10; Zach. 14:9; Op. 21).
Profetische uitspraken van de Heer
staan opgetekend in Matth. 24;
Mark. 13; Luk. 17 en 21.
In Mark. 13:7 en 8 kondigt de Heer
b.v. aan: "En gij zult horen van
oorlogen, en geruchten van
oorlogen; ziet toe, wordt niet
verschrikt; want al die dingen
moeten geschieden, maar nog is
het einde niet. Want het ene volk

zal tegen het andere volk opstaan,
en het ene koninkrijk tegen het
andere koninkrijk; en er zullen zijn
hongersnoden, en pestilentiën, en
aardbevingen in verscheidene
plaatsen. Doch al die dingen zijn
maar een beginsel der smarten."
Jongelingen van Juda, wij leven
echt in de eindtijd, wij naderen het
einde van deze bedeling. Maar
vooral ook in de eindtijd, het einde
van deze bedeling, zal de satan
nog proberen zijn kracht en macht
in grote mate te ontplooien, want
wij lezen: "Wee dengenen, die de
aarde en de zee bewonen, want de
duivel is tot u afgekomen, en heeft
groten toorn, wetende, dat hij een
kleinen tijd heeft" (Op. 12:12).
God laat alles zolang toe, totdat
Zijn dag gekomen is. De satan /
duivel weet dat zijn tijd nog maar
kort is. Het is hem bekend, dat de
dag spoedig daar zal zijn dat hij zal
worden gebonden (Op. 20:3).
Dan zal het Koninkrijk Gods op
aarde gevestigd worden en
Christus zal Koning zijn over de
gehele aarde (Ps. 2; Dan. 7:14 en
27; Zach. 14:9; 1 Kor. 15:24 en 25).

Het Koninkrijk Gods zal dan niet
meer zijn in nederigheid, wonende
in de harten der mensen, maar in
volle heerlijkheid, vervullende de
gehele aarde.
Dan zal er ook geen oorlog meer
onder de volkeren zijn (Jes. 2:4;
Micha 4:3). In dat Koninkrijk zal
geen ongerechtigheid zijn en
zullen er geen gruwelen bedreven
worden.

Renke

Gedicht
Zalig ben je te prijzen,
als je barmhartig bent.
Bewogen met de ander,
in kommer en ellend.
Geef je de ander moed,
en huilt met hen in tranen,
o Heer geef toch voorspoed,
in Uw liefd` en genade.

Jongelingen, zolang Zijn Koninkrijk nog niet
gekomen is, zal de wereld nog vol ongerechtigheid
zijn en zucht het ganse schepsel nog onder de
macht der zonde, ziekte en dood.
Maar… zal de Zoon des mensen, als Hij komt, nog
geloof vinden op de aarde? Want, "omdat de
ongerechtigheid vermenigvuldigd zal worden, zo
zal de liefde van velen verkouden.”
Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig
worden.

Wist je dat

Dat deze woorden ons mogen bemoedigen en
vertroosten in deze woelige tijden. Laten wij deze
woorden goed in ons hart bewaren.

Zalig ben je te noemen,
als je de ander redt,
door in Jezus te roemen,
tot Hem gaat in gebed,
Heer red die ander toch,
geef hulp in al die noden,
geef z` uit Uw overvloed,
o Heer, kom ze bevrijden.

Wist je dat...
We duidelijk zien dat de liefde tot de naaste meer en
meer verdwijnt.

Dat dat niet wil zeggen dat je geen tijd of aandacht
aan vrienden, hobby’s, werk enz. mag besteden.

We dat op allerlei gebieden zien, en dat het een
belangrijk teken van de tijd is.

Dat moet je zelfs doen – maar tijd voor je relatie met
Jezus (Bijbel lezen, bidden, met Hem wandelen e.d.)
mag en kan daar maar heel zelden onder lijden.

De Heer vraagt om Hem ons hart te geven.
Dat betekent dat er niets of niemand anders door
jou aanbeden kan worden en dat niets of niemand
anders belangrijker is dan Jezus.
Deze opgave voor ons hart vergeleken kan worden
met een huis.
Er niet een kamer in dat “huis” aan iets of iemand
anders verhuurd kan worden.
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