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Matteüs 2: 6
En gij, Bethlehem, land van
Juda, zijt geenszins de minste
onder de leiders van Juda, want
uit u zal een leidsman
voortkomen, die mijn volk
Israël leiden zal.

Wat te doen
in Juda
21 januari 2021
Online Jongerenavond

Raar eigenlijk
Raar eigenlijk, dat

25,00 zoveel lijkt als je naar de Kerk gaat, maar zo weinig als je gaat winkelen.

Raar eigenlijk, dat anderhalf uur zolang lijkt als je iets voor God doet, terwijl diezelfde tijd zo voorbij is als je
naar een voetbalwedstrijd kijkt.
Raar eigenlijk, dat we stil vallen als we gevraagd worden om te bidden, maar dat we er nooit een probleem
mee hebben om iets tegen een vriend of vriendin te zeggen.
Raar eigenlijk, dat we op het puntje van de stoel zitten als een wedstrijd verlengd wordt, maar dat we klagen
als de Kerkdienst uitloopt.
Raar eigenlijk, dat het zoveel moeite kost om één hoofdstuk uit de Bijbel te lezen, terwijl we een ander boek
soms in één dag uitlezen.
Raar eigenlijk, dat mensen een sprintje trekken om bij een wedstrijd op de eerste rij te gaan zitten, maar dat
in de Kerk de achterste banken de meest geliefde plekken zijn.
Raar eigenlijk, dat onze agenda zo vol zit als er iets voor de Kerk gedaan moet worden, terwijl we voor een
onverwachte happening diezelfde agenda zonder moeite aanpassen.
Raar eigenlijk, dat het zo moeilijk is om na te vertellen waar de voorganger over gepreekt heeft, terwijl het
praten over anderen ons zo makkelijk afgaat.
Raar eigenlijk, dat we geloven wat in de kranten staat, terwijl we ons voortdurend afvragen of het wel waar is
wat in de Bijbel staat.
Raar eigenlijk, dat we zo vaak zeggen, dat God heel belangrijk voor ons is, maar dat we, als het erop aan komt,
onze prioriteiten heel anders stellen.
Raar eigenlijk, dat de mensen christenen zo hypocriet noemen.

Stel een vraag

Samenwonen?
Op de website van de jongerenbazuin is er een vraag gesteld over samenwonen. Hieronder het antwoord.
Heb jij ook een vraag? Deze kun je anoniem stellen op www.jongerenbazuin.nl/vraag
De vraag:
Waarom mogen wij niet samenwonen, maar moeten wij eerst trouwen?
En wat staat er in de Bijbel?
Het antwoord:
Beste vragensteller,
Het is blijkbaar gewoon geworden dat men het samenwonen verkiest voordat men gaat trouwen.
Vrijwel iedereen kent het verschijnsel van een voorechtelijk samen leven. Velen hebben familie of vrienden
die samenwonen en het komt voor in elke stad of dorp. Het huwelijk vindt men over het algemeen niet meer
nodig, deze gedachte dringt ook helaas door tot de christenen.
Vandaar ook waarschijnlijk deze vraag.
Voor hen die Christus, de Bijbel willen volgen geeft apostel Paulus een antwoord: Rom.12:2 ‘En wordt niet
gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt
erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene’ en Titus 2:11-12 ‘Want de genade
Gods is verschenen, heilbrengend voor alle mensen, om ons op te voeden, zodat wij, de goddeloosheid en
wereldse begeerten verzakende, bezadigd, rechtvaardig en godvruchtig in deze wereld leven.’ Wat er op
neerkomt is dat het grote doel voor een christen is om niet gelijkvormig te worden aan de gebruiken van deze
wereld.
Maar wat leert de Heilige Schrift ons over het huwelijk? In Gen. 1:27 lezen we: ‘En God schiep de mens naar
zijn beeld; naar Gods beeld schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen.’ Verder lezen we in Gen. 2:24:
‘Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen, en zij zullen tot één vlees
zijn.’ De Here Jezus bevestigt dit in Matth. 19:4-6. ‘Hij antwoordde en zeide: Hebt gij niet gelezen, dat de
Schepper hen van den beginne als man en vrouw heeft gemaakt? En Hij zeide: Daarom zal een man zijn vader
en moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen en die twee zullen tot een vlees zijn. Zo zijn zij niet meer twee,
maar één vlees. Hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheide de mens niet’. Het huwelijk dat God voor
ogen heeft is dat man en vrouw tot één vlees komen in het huwelijk. Hiermee geeft God te kennen dat de
seksuele gemeenschap in en binnen het huwelijk thuis hoort en niet buiten het huwelijk. Bij het samenwonen,
gaat men hieraan voorbij en daardoor tegen God in en Zijn Woord, de Bijbel.
Apostel Paulus wijdt in 1 Cor. 7 een heel hoofdstuk over het huwelijk en zegt aan het einde in vers 9: ‘Indien
zij zich echter niet kunnen beheersen, laten zij dan trouwen. Want het is beter te trouwen dan van begeerte te
branden’. De Bijbelse weg is trouwen en niet wat in de wereld gewoon is geworden om samen te gaan wonen
of voor het huwelijk seksueel actief te zijn. Lees Deut.22:13-30 en Joh. 4 16-18 en 39b.
Jongeren in het algemeen, wees bewust van jullie keuze want wanneer men gaat samenwonen, verklaart men
het Heilig Avondmaal tot een verboden gebied en is een kerkelijke huwelijksbevestiging niet meer mogelijk.
Lees allen het boekje “het huwelijk van God gegeven” nr.8 van de serie ‘De Kandelaar’ en bidt de Heer om
kracht om weerstand te bieden wat in de wereld gewoon lijkt te zijn.
Herder van Kommer en herder Misset

Vraag & Antwoord
Naam
Kevin Blumink.
Geboren
12 juni 2006.
Woonplaats
Ede.
Verliefd verloofd getrouwd
Momenteel geen vriendin.
Dieren
Hebben we niet. We hadden
een hond (Simba) maar die is
overleden.
Hobby s
Voetbal en gamen.
Opleiding
Mavo 3.
Wat vind je leuk aan deze
opleiding?
Niks het blijft school .
Huidige beroep/stage/baan
Ben nog opzoek naar een leuk
bijbaantje.
Favoriete sport
Voetbal, speel in de JO15-11
van Blauw Geel ‘55.

Favoriete vakantieadres/land
Portugal dat vind ik een mooi
land.

Verder actief
Nee ik doe niet zoveel, beetje
gamen en chillen.
Wat zou je nog eens willen
doen?
Een Champions league
wedstrijd kijken in een stadion.
Favoriete bijbelboek
(en waarom)
Mattheüs, omdat dat over het
leven van Jezus gaat.

Wanneer je niet in een gelovige
omgeving leeft, hoe beleef je
dat?
Maakt niet uit want ik blijf
mezelf.
Praat je makkelijk over je
geloof?
Ja omdat iets is waar in ik
geloof en dat mag je uitdragen.

Favoriete bijbelverhaal (en
waarom)
De kruisiging omdat de Heer
voor onze zonden is gestorven.
Favoriete gezang c.q. psalm
Gezang 222.
Favoriete bijbelvertaling
(en waarom)
Nieuwe vertaling dat kan ik
beter begrijpen.

Wat vind je van de
Jongerenbazuin?
Leuk om te lezen.

Meest aansprekende Bijbelfiguur
(uitgezonderd de Here Jezus)?
Welk onderwerp zou je graag in
Mozes omdat die het volk
de Jongerenbazuin behandeld
leidde.
willen hebben?
Voor mij zijn de onderwerpen
Welke gelijkenis spreekt je het
die erin staan al goed.
meeste aan?
Verloren schaap.
Het estafettestokje gaat door
naar
Ben je van kinds af aan
Tim Scholtus.
opgegroeid in het Apostolisch
geloof of ben je later tot het
Omdat?
geloof gekomen c.q. in de
Ik wil weten hoe hij erover
Hersteld Apostolische
denkt.
Zendingkerk terecht gekomen?
Vanaf mn geboorte, want ga
altijd met mijn vader mee.
Leef je in een gelovige
omgeving?
Ja me broertje en me vader zijn
christelijk.

De gaven van de Heilige Geest

Gave van Geloof
Een paar jaar geleden was er een
oudere jongerendag in Den Haag.
Na de morgendienst en de lunch
gingen we in een kring zitten en
praatten we over het geloofsleven.
Op een gegeven moment vroeg de
herder van Amsterdam aan een
oude vrouw uit de gemeente
Wageningen of zij nog een
bemoedigend woord had. En ja, dat
had ze zeker. Ze sprak over haar
leven, haar strijd, maar vooral over
haar geloof. Ja, het vertrouwen in
de Here Jezus, die haar geholpen
heeft in haar leven. Ik keek even
om me heen, en zag dat deze
vrouw met haar woorden veel
mensen had ontroerd (tranen),
maar ook had opgebouwd in het
allerheiligst geloof (blijdschap).
De meeste mensen in de kerk
geloven in God en wat er in de
Bijbel staat. Ze proberen de
geboden van de Heer te
gehoorzamen en als ze gezegend
worden door de Heer, dan danken
ze Hem. Als ze door een moeilijke
tijd heen gaan, dan kunnen ze
oprecht zeggen: “Gods wil
geschiede; Zijn wil is wijs en
heilig.” Dat is zeer goed, zalig de

mens die zo’n geloof heeft
(Hebreeën 11:6). Maar… dit is niet
de gave van geloof, maar de vrucht
van de Heilige Geest (Galaten
5:22).

Maurice Thesselaar

gaan gewoon door, zonder te
klagen zijn ze een kruisdrager van
Zijn Woord en daarom een
voorbeeld voor ons allen.
De Here Jezus zegt in Matth.17: 20:
“Zo gij het geloof had als een
mosterdzaad, gij zoudt tot deze
berg zeggen: Ga heen van hier
derwaarts en hij zal heengaan en
niets zal u onmogelijk zijn.
Als Paulus in 1 Kor.13 spreekt over
het geloof, dat bergen kan
verzetten, dan bedoelt hij dát
geloof, dat in moeilijke
omstandigheden een volkomen
vertrouwen laat zien, wat tot de
overwinning voert.

Had de oude vrouw uit de
gemeente Wageningen de gave van
De gave van geloof wordt maar aan geloof? Haar woorden bouwden
een paar mensen verleend, maar is ons in ieder geval wel op. Moeten
voor iedereen nuttig. Het is de
we tegen mensen met deze gave
geloofsmoed in bijzondere zaken
opkijken? Nee, het zijn mensen
en om zwakken in het geloof te
zoals jij en ik. We moeten juist God
hulp te komen. Het is zo een sterk
eren, want hij deelt de gaven uit.
geloof, dat het tot zulke dingen in
Vraag jij de Heer ook om de gaven?
staat stelt, dat men zich wel
Dan zal Hij het je schenken. Het zal
verwonderen moet. De mensen
de gemeente opbouwen
met deze gave laten zich door niets
scheiden van de liefde van God. Ze

De eindtijd
G.D. v/d Kraats

De eindtijd is in de Bijbel de tijd
waarin er nog maar één ding hoeft
te gebeuren: de Wederkomst van
Christus. Dat is toch waar wij allen
naar uitzien, maar zeker in de
hoop om dit te mogen beleven. En
nu aan ons allen de vraag, aan
jong en oud, hoe leven wij in deze
eindtijd?

Wij krijgen steeds meer te maken
met een geestelijke strijd, welke
komt door de boosheden die in de
lucht zijn, en die ons steeds weer
opnieuw proberen af te houden,
of zelfs te beroven van onze
hemelse zegeningen, zegeningen
die wij door de genade van God
nog steeds mogen ontvangen.
Door de huidige pandemie waar
wij mee te maken hebben, en de
daardoor opgelegde regels, is het
niet eenvoudig om onze
dagelijkse, maar ook onze
geestelijke werken, zoals wij dat
gewend zijn uit te voeren. Toch
mogen wij Zijn liefde en genade
iedere zondag weer gevoelen,
want door het lijden en sterven
van de Heer mogen wij Zijn
zegeningen ontvangen.
De Here God schenkt ons al Zijn
zegeningen in en door Zijn Zoon;
want het is Zijn grote werk, waar
wij allen niets aan kunnen
toedoen of afdoen.
Dus het is voor ons allen onze
eigen verantwoordelijkheid, om er
voor te zorgen dat ons deze
zegeningen niet worden

afgenomen. Wij zullen er zorg
voor moeten dragen dat wij ons
voeden met de Heer Jezus, door
Woord en Geest beiden.
De tijd waar wij nu in leven, is
zeker geen makkelijke tijd, vooral
voor de jeugd niet, zowel in het
natuurlijke als in het geestelijke
leven. Het is dan ook van groot
belang dat wij Gods Woord leren
kennen, door te onderzoeken en
het te bewaren. Het is nu nog de
tijd dat wij kennis kunnen
vergaren, kennis die wij zeker
nodig zullen hebben in de tijd die
voor ons ligt.
De Heer waarschuwt ons dan ook
tot waakzaamheid, zo zegt Hij, ‘En
hetgeen Ik u zeg, dat zeg Ik u allen:
Waak‘ (Markus.13:37).
In het Evangelie van Mattheüs
hoofdstuk 26 vers 41 lezen wij de
woorden: ‘Waakt en bidt, opdat gij
niet in verzoeking komt; de geest
is wel gewillig, maar het vlees is
zwak.’
De Heer geeft hier duidelijk te
kennen, dat waken en bidden bij
elkaar horen. Bidden maakt ons
waakzaam, want als wij
verslappen in het bidden, dan zijn
wij meer en meer vatbaar voor de
verkeerde dingen met als gevolg
dat wij zondigen. Waakzaam zijn,
worden wij door het lezen en
onderzoeken van Gods Woord: de
Bijbel.

Als wij daar in verslappen, dan
verliezen wij de scherpte en zal
ons vermogen om dingen te
kunnen onderscheiden minder
worden, en verslappen wij in
geestelijke zin. Wij lezen van

Mozes dat hij bad: ‘Leer ons alzo
onze dagen tellen, dat wij een wijs
hart bekomen.’ (Ps.90:12). Uit
deze woorden kunnen wij
verstaan dat de tijd die wij van de
Heer ontvangen, een zeer
kostbare tijd is.

Wij weten van onszelf hoe wij die
tijd besteden, vooral in ons
dagelijks drukke leven, hiermee
bedoel ik de aardse zaken.
Daarom zouden wij ons in de
eindtijd waarin wij leven, onze tijd
beter kunnen besteden aan
dingen die voor de eeuwigheid
belangrijk zijn. Dat is toch de tijd
waar wij verlangende naar zijn om
eenmaal voor eeuwig bij de Heer
te mogen zijn. De prikkel om
biddend en waakzaam te zijn, is
de onverwachte komst van de
Heer. Wij hebben een nieuw leven
ontvangen door de Heilige
Waterdoop, wij hebben ontvangen
de kracht van de Heilige Geest, die
wij bij de Heilige Verzegeling
inwonend hebben ontvangen. En
in al deze dingen te mogen
groeien kan alleen als wij daar
actief mee bezig zijn. Doen we dat
niet dan kan de geest in ons niet
werken en dat is nu juist het punt
dat wij mogelijk gaan verslappen.
Wij zullen in onze daden moeten
tonen dat wij kinderen zijn van
Zijn licht, en hiervan zullen wij
getuigen, hetwelk niet altijd
eenvoudig is. De wereld waar wij
in leven is vol van verzoeking en
misleiding, en daarin zullen wij
staande moeten blijven. De Heer
wil niet dat wij ons doel missen,
Hij sprak dan ook ‘Opdat Hij niet
onvoorziens kome, en u slapende
vinden.’
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Een brief voor jou!
Annabelle Doppeberg

Kunnen jullie je voorstellen
hoe het zou zijn zonder
telefoon? Ik denk dat het best
lastig is om dan contact te
maken met je vrienden of
familie die verder weg woont.
Lang geleden, en dan praat ik
over twee eeuwen terug, vond
meneer A.G. Bell de
telecommunicatie uit rond
1876. Toen schreef men nog
brieven om te communiceren.

Zelf ken ik nog wel de tijd
zonder mobiel en schreven mijn
vriendinnen en ik veel brieven
aan elkaar, over wat we voelden
of mee hadden gemaakt. Je had
een penvriendin en er werd
weleens een liefdesbrief voor
iemand geschreven. Maar vaak
durfde je die niet te geven, de
reden begrijp je vast wel
Tegenwoordig appen we. Jullie
(jeugd) doen dat heel veel,
maar ik doe er ook aan mee. We
gebruiken de icoontjes en we
voegen plaatjes toe, dat maakt
het gezellig of grappig. Soms
kan de tekst anders overkomen
dan je wilt. Het lijkt
bijvoorbeeld dat je boos bent
omdat je niet meteen of kortaf
reageert. Hierdoor verandert
een gesprek soms onbedoeld.
Als dat gebeurt worden relaties
er niet leuker op, omdat er dan
een miscommunicatie is
ontstaan. Dat is toch ook niet
de bedoeling. Het is dan toch
ook fijner en beter om elkaar te
zien.

Nu leven we in een gekke tijd.
Vooral voor de kwetsbare
mensen is het erg moeilijk, de
meesten zijn oud en alleen. Wij
kunnen nog makkelijk de deur
uit en elkaar opzoeken.
Misschien is het een leuk idee
om dan de ouderen een brief te
schrijven of een kaart te sturen,
al schrijf je alleen maar dat je
aan ze denkt. Hopelijk gaat
deze epidemie snel voorbij.
Wij leven in het einde der
tijden. Het is aan veel om ons
heen wel te zien. Zoals er staat
in Judas : : Aan het einde
des tijds zullen er spotters
komen, die naar hun eigen
goddeloze begeerten zullen
wandelen. Denk er
bijvoorbeeld aan de rijken
alleen maar rijker worden en de
armen steeds armer (Spreuken
: ).
Ook deze epidemie maakt het
voor de armen en zwakken in
de wereld erg moeilijk. Velen
zijn hun baan kwijt en/of zijn
depressief. Laten we voor hen
bidden.
Toch hoeven wij niet bang te
zijn want we kunnen in de
Bijbel lezen dat wij de
zekerheid hebben: Hebree n
: .

God wil het allerliefst dat wij
Hem zoeken in alles. Vraag het
ook aan Hem, en Hij zal je die
zekerheid geven.

De Bijbel is ook een brief, aan
jou en mij geschreven. Wij
vinden hier ook zeker wel
antwoorden in, bijvoorbeeld
hoe we het beste kunnen
omgaan met elkaar, wat goed
voor ons is en ons geestelijk
sterk maakt.
Het is ook een liefdesbrief, Hij
heeft jou gemaakt en laat je
merken dat je nooit alleen bent.
Hij zal je beschermen en
helpen als je dat vraagt in je
gebed. Zoals in Mattheus :
staat: Bidt en U zal gegeven
worden; zoekt en je zult vinden;
klopt en u zal opengedaan
worden. Hij laat ons nooit los,
maar: blijf Hem zoeken en blijf
bidden.

Blijf dat ook doen nu de tijden
snel veranderen en de wereld
afzwakt in zonden, zoals
egoïsme en haat. Juist wanneer
je het moeilijk hebt is onze
Heere Jezus er om jou te
helpen.
Bid eens een gebed met een
vraag en sla dan de Bijbel open
en lees wat je ziet staan. Je zult
je misschien wel verwonderen
hoe je antwoord krijgt door Zijn
Heilige Geest. Deze ervaring
heb ik ook eens gehad en er
zijn misschien nog wel meer
mensen in je omgeving waar je
dit mee kunt delen, dat zou
toch ontzettend fijn zijn? Want
alleen is maar alleen en daar
zijn we niet voor gemaakt.

De eers e en de

eede Adam
Sven Buijtenhuis

In di ar ikel il ik me j llie
s il s aan bij de eers e en de
eede Adam.

“Maar van de boom der kennis des
goeds en des kwaads, daarvan zult
gij niet eten; want ten dage, als gij
daarvan eet, zult gij de dood
sterven”(Gen. : ).

die voor eeuwig uit goed en
kwaad bestaat (Gen. : - ). Dit
heeft God voorkomen door Adam
en Eva uit de hof van Eden te
sturen.

Adam was de eerste mens op
aarde (Gen. : ; Kor. : ). God
blies in de neusgaten van Adam
een adem des levens, zo werd
Adam een levende ziel, wat
betekent dat hij vanaf dat moment
leefde. Adam leefde in de hof van
Eden, waar God hem onderhield.
God gaf hem te eten van de boom
des levens die in het midden van
de hof van Eden stond (Gen. : ),
hierdoor zou Adam niet sterven,
maar in eeuwigheid blijven leven.

Doordat Adam en Eva niet
gehoorzaam waren aan het gebod
van God, raakten zij hun
volmaakte reine staat kwijt. Ze
kwamen tot het besef dat ze naakt
waren en deden vijgenbladeren
om zich heen. Vanaf dat moment
wisten ze wat goed en kwaad was,
waardoor de relatie tussen God en
de mens verstoort raakte. De zo
mooi gemaakte levende zielen
hadden nu als oordeel dat ze tot
stof weder zouden keren, dat
betekent sterven (Gen. : ).

De relatie tussen Adam en God
was toen nog volmaakt, omdat
Adam binnen de geboden van God
bleef (Gen. : ; : , ). Hierin
zien we de oorsprong van het plan
van God, Hij die het leven geeft
aan de mens en ze voedt met de
boom des levens. Maar toen de
mens door de slang, dat is de
satan, verleid werd om van de
boom van goed en kwaad te eten,
ging het mis en aten ze daarvan.
God had Adam en Eva
gewaarschuwd:

Om erger te voorkomen stuurde
God Adam en Eva weg uit de hof
van Eden, omdat daar de Boom
des Levens stond. Wanneer Adam
zijn hand daar naar uit zou reiken
en van de vrucht zou eten, dan zou
hij eeuwig leven, maar wel eeuwig
in zonde doordat hij wist wat
kwaad was en zelf het kwade
gedaan had. Dat zou betekenen
dat het zalige paradijselijke zoals
ze dat in de hof van Eden kende,
nooit meer terug zou komen en
plaats zou maken voor een wereld

Hierdoor konden ze niet bij de
Boom des Levens komen.
De mens Adam die de eerst
levende ziel is en in eeuwigheid
mocht leven, is nu vervallen door
zijn zonde. De zonde zorgt ervoor
dat hij zal sterven (Gen. : ;
Kor. : ). De mens krijgt van
God wél de tijd om hier op aarde
te leven (Gen. : ). Hij krijgt zelf
de keuze om goed of slecht te
leven, waarbij God eens alle zielen
zal oordelen aan het eind der
tijden, naar de werken die zij
gedaan hebben (Opb. : ).
Gedurende het leven van de mens
hier op aarde sloot God een
verbond met hen, ook wel
genoemd het eerste verbond of
zoals wij het kennen: het oude
verbond. Dit eerste verbond is
gesloten met het volk Israël. In dit
eerste verbond vertelt God wat de
nieuwe status is van de mensen
die in dit verbond leven, namelijk:
‘U zult Mij ten eigendom zijn uit
alle volken. En u zult Mij een
koninkrijk van priesters zijn en een
heilig volk’ (Exo. : , ).

De eerste Adam kennen we als
jongeren waarschijnlijk wel. Op de
basis- en zondagschool werd het
verhaal van Adam en Eva verteld.
De tweede Adam zal misschien
minder bekend zijn, maar is voor
ons jongeren heel belangrijk. Het
is goed om te leren wie de eerste
Adam was, en waarom de tweede
Adam zo belangrijk voor ons is.

Door dit verbond is de verbroken
relatie tussen God en de mens
hersteld. De voorwaarde om in het
verbond te blijven zijn de 10
geboden (Exo. 20:1-17), waaraan

het volk van Isra l zich dient te
houden. Het eerste verbond is
gesloten door besprenkeling van
het bloed, dat wil zeggen dat er
geofferd bloed nodig was om het
verbond te sluiten (Exo. 24:8). De
mens is helaas door zijn zondige
natuur die hij vanaf de zondeval
heeft gekregen, niet in staat om
de geboden van God te houden
en verbreekt daarbij het verbond.
Het maken van het gouden kalf
(afgod) door de Isra lieten, is
hiervan een voorbeeld (Exo.
32-33).
Voor het herstellen van het
eerste en de relatie met God
waren de volgende punten van
belang: dat de mensen besef van
de voorgeschiedenis hadden,
belijden van eigen schuld,
erkenning van het recht tot
straffen, verzoek tot vergeving,
en een smeekbede om de straf
weg te nemen en het verbond te
herstellen. Enkel en alleen door
de genade van God kon dit weer
hersteld worden.
De wet die aan de Isra lieten
gegeven is, maakte pijnlijk
duidelijk hoeveel kwaad er in de
wereld was en hoe moeilijk, zelfs
onmogelijk het is om helemaal
een goed mens te zijn. In de
Bijbel staat zelfs dat er niemand
is die goeddoet, zelfs niet één
(Rom. 3:12b; vergl. Gal. 3:22).
Dit zorgde ervoor dat de mens
nooit in het verbond van God kon
blijven en door de wet
veroordeeld werd als zondaar, en
als zondaar de dood als eind
bestemming had (1 Kor. 15:56).
Als ik dit zo schrijf besef ik de
leegte en het uitzichtloze waarin
de mens die als een levende ziel
naar het evenbeeld van God
geschapen was (Gen. 1:27), nu zo
diep gevallen is. Daarom biedt
God hoop en geeft de belofte van
een nieuw verbond, waarin God
zegt dat Hij Zijn wet in hun
binnenste zal leggen en die in
hun hart zal schrijven. Hij zal hun
tot een God zijn en zij zullen Hem
tot een Volk zijn (Jer. 31:31-33).

De wet zal dan niet meer iets zijn
wat na gestreefd zal worden als
regel, maar vanuit het hart zelf
zal de mens in dit nieuwe
verbond het goede willen doen.
Dit nieuwe verbond is gekomen
met het sterven van Christus,
omdat Hij door zijn
kruisverdienste Zijn bloed heeft
geofferd. Waardoor het enkel en
alleen mogelijk is om het eerste
verbond te breken en tot een
nieuw (verbeterd) verbond te
komen, waarvan Christus zelf de
middelaar tussen God en de
mens geworden is (Hebr.
9:15-18).

Zo wil ik jullie het besef geven,
dat we in een wereld leven waar
zonde is. Zonde die we om ons
heen vinden, maar ook in onszelf.
We hebben dit meekregen door
de zondeval en zijn daarom nog
de dood schuldig. Neem Jezus
aan, hij laat geen smeekling
staan Die voor jou en mij de
tweede Adam wil zijn en al onze
zonden opzich wil nemen. Hij zal
ons vleselijke mensen levend
maken bij zijn komst, zodat we
eeuwig met Hem Leven Hij zal
ons dan roepen met een luide
stem: ‘Klimt hierheen op!’ (Opb.
11:12b).

In dit nieuwe verbond is de mens
verlost van de overtreding van
zonden en heeft hij toegang
gekregen tot de belofte van het
eeuwig leven (Hebr. 9:15). Jezus
Christus is de tweede Adam,
gekomen uit de hemel. De mens
zal in het natuurlijke wel sterven
door de zondeval van Adam en
Eva. Maar in de tweede Adam - in
Jezus Christus - staat dat wij
allemaal levend gemaakt zullen
worden en het eeuwig leven
ontvangen (1 kor. 15:22,45,46).
Voelen jullie ook het verschil wat
er is gekomen voor de mensheid,
met de komst van de tweede
Adam, hoop en leven in plaats
van de dood Wij heidenen
mogen evenals de Joden
onderdeel uitmaken van dit
nieuwe verbond. Zonen van God
worden, door het geloof in
Christus en door de doop. Zo
zullen wij niet meer Jood of
Heiden zijn, maar één in Christus
(Gal. 3:26-29). Dit verbond wordt
telkens vernieuwd door het
Heilig avondmaal, waarbij Jezus
bloed (en brood) het nieuwe
verbond is. Wie daaraan deel
neemt blijft in Jezus en in het
nieuwe verbond (Luc. 22:20).

Voor wie gelooft zijn deze laatste
woorden uit de bijbel als
bemoediging en hoop: ‘Zie, Ik
kom spoedig en mijn loon is bij Mij
om een ieder te vergelden,
naardat zijn werk is. Ik ben de alfa
en de omega, de eerste en de
laatste, het begin en het einde.
Zalig zij, die hun gewaden wassen,
opdat zij recht mogen hebben op
het geboomte des levens en door
de poorten ingaan in de stad’.
(Opb. 22:12).
De toegang tot de Boom des
Levens zal door de tweede Adam
voor de mens weer geopend
worden en wie gelooft en
gedoopt is, zal hiervan mogen
eten Dan is het plan van God
met de mensen hersteld en leven
we voor eeuwig in een volmaakte
verbondenheid met Hem.

Wist je dat...
Er in de Bijbel iets staat dat pas 7 eeuwen na
Christus is geschreven?
Het

Joh. : is?

We dat weten doordat we het pas daarna in
Bijbels aantreffen?
En het zeker weten door een ruzie 3 eeuwen na
Christus?
Arius die ruzie begon door te zeggen dat Jezus
niet de Zoon van God (en dus niet Goddelijk)
was?
En bij die ruzie deze Bijbeltekst niet tegen hem
is gebruikt?

Psalm

DE
HEER
IS
GOED

Ga met een danklied
Zijn poorten binnen.
Kom met een danklied
naar het plein van Zijn
heiligdom.
Prijs de Heer! Dank
Hem!
Want de Heer is goed.
Zijn liefde duurt voor
eeuwig.
Zijn trouw houdt nooit
op.
Psalm 100 4:5

Als die tekst er al had gestaan, de ruzie dus
nooit kon zijn ontstaan?
Joh. : inhoudelijk helemaal waar is en dus
rustig mag blijven staan?
De Drievuldigheid van God niet ingewikkeld is?
Het niet om 3 personen gaat zoals wij dat
woord kennen?
‘Persona’ in het Latijn een rol in een toneelstuk
is?
Toneelspelers een masker gebruikten om het
publiek te tonen welke rol ze speelden?
1 toneelspeler dezelfde mens blijft terwijl hij
verschillende rollen speelde?
Er dus 1 God is die Zich openbaart in drie
verschillenden ‘betrekkingen’ (rollen)?
Jij zelf mensen ontmoet in veel meer dan drie
rollen?

Jij een kind van je ouders bent én leerling op
school én teamlid op sport én passagier in de
bus én neef of nicht van je oom en tante én
kleinkind van opa en oma én vriend(in) van
buurtkinderen enz.?
Jij dus zelf al meer ‘persona’ bent?

Vul het antwoord in. Vorm daarna met de gele letters het
antwoord op de vraag: een kleur (Exo. )
Let op, de vragen staan niet in de juiste volgorde om het
bedoelde woord te vormen. Voor deze puzzel gebruiken we de
Statenvertaling. Met de tip kan je het antwoord vinden. Als in
een woord (ook in het antwoord) een ij voorkomt zijn dat twee
letters.
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1 rots (Mat. 16) 2. kleur van jong rund (Num. 19) 3. vrouw van Chiljon (Ruth 1 [en 4])
4. haar netten worden uitgespreid (Eze. 26) 5. ontuchtige vrouw (Eze. 23)
6. Naar Dalmatië gestuurd (2 Tim. 4) 7. een kleur (Hoo. 3)
8. Jezus ontmoeten wij in de (Exo. 29) 9. diersoort (Deu. 14)
10. Zondebelijdenis (Lev. 9)
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