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Jeremia 1:11

Wijders geschiedde des Heeren
woord tot mij, zeggende: Wat
ziet gij, Jeremia? En ik zeide: Ik
zie een amandelroede.

Beste lezers,
Door omstandigheden kon
het eerste nummer van
2021 niet eerder worden
uitgebracht. Wij zijn
verheugd dat het werk van
de Heer onder Zijn leiding
en besturing ook nu nog op
deze wijze voortgaat.
De redactie

Apostel F.W. Schwartz:
Stelling 1 en 2
Er is een God.
1. Ieder mens weet dat er een God moet zijn. God is
almachtig (bij machte alles te doen wat Hij wil), wijs
en goed.

De stellingen en de verklaringen van apostel
Schwartz met de Bijbeltekstverwijzingen vind je op:

2. Omdat wij niet God zijn kunnen wij Hem niet
helemaal kennen en begrijpen, of weten wat Hij weet
en wil.
Uitleg:
We weten dat er een God moet zijn. Kijk maar naar de
natuur, alle planten en dieren. Ook heeft ieder mens
het gevoel dat er een God moet zijn (dit is ongeveer
20 jaar geleden wetenschappelijk bewezen). Tenslotte
heeft ieder mens een geweten; je weet wat goed en
lief is en je weet wat niet goed en niet lief is. Die God
heeft alle macht, wijsheid en liefde om dit allemaal zo
te hebben gemaakt. Waarom? Nou, alles moet
gemaakt zijn. Niets kan zichzelf maken. Dode dingen
zoals stenen hebben zichzelf niet gemaakt. Levende
dingen zoals planten, dieren en mensen ook niet. Er
moet eerst een kip zijn om een ei te kunnen leggen
(en een haan om die te bevruchten). Zo is het voor
ongelovige mensen een raadsel waarom en hoe het
leven is ontstaan. Ook waarom het heelal is ontstaan
(“oerknal”) is een raadsel. Je kunt dus zelfs zeggen dat
ongelovige mensen veel meer geloof nodig hebben
dan wij.
Ook ons menselijk verstand kan zichzelf niet gemaakt
hebben. Het is ons gegeven omdat wij naar het beeld
en gelijkenis van God zijn gemaakt. Daardoor kunnen
wij als enig schepsel op aarde een relatie met Hem
hebben. Dat wil niet zeggen dat wij Hem begrijpen of
weten wat Hij weet. Hij moet ons dus vertellen wat Hij
van ons wil.

Ik bad...
Ik bad om kracht En God gaf mij zorgen om mij sterk te maken.
Ik bad om wijsheid En God gaf mij problemen om te leren
oplossen.
Ik bad om welvaart En God gaf mij verstand en spieren om te
werken.
Ik bad om moed En God gaf mij gevaren om te overwinnen
Ik bad om liefde En God gaf mij lastige mensen om te helpen.
Ik bad om gunsten En God gaf mij gunstige gelegenheden.

Ik kreeg niets van wat ik gevraagd had.
Ik kreeg alles wat ik nodig had.
Mijn gebeden zijn verhoord.
Uit het Engels, schrijver onbekend.

Een schaduwbeeld/een geestelijk beeld:

Het paard Zijner majesteit
Jonge vrienden en vriendinnen,
deze keer wil ik jullie bekend
maken met een schaduwbeeld,
dat verwijst naar de Gemeente.
In Zacharia 10: 3b lezen wij over
het paard: ‘maar de HEERE der
heirscharen zal Zijn kudde
bezoeken, het huis van Juda, en
Hij zal hen stellen, gelijk het paard
Zijner majesteit in den strijd.’

Herder J.R. Misset

De Heer leidt Zijn Gemeente

Het schaduwbeeld

De geestelijke werkelijkheid

In Zacharia 10: 3b wordt de stam
van Juda 'het paard Zijner
majesteit in de strijd' genoemd.
Het paard was dan ook in oude
tijden een dier dat in oorlogen
een grote rol speelde. Legers
hadden vaak een legeronderdeel
dat uit paarden met ruiters
bestond, de cavalerie genaamd.
De Heer gebruikt nu dit
natuurlijke voorbeeld in het Oude
Testament om aan te geven dat de
stam van Juda nog in een strijd
verwikkeld was met de volken om
hen heen. De Heer gaf ook aan,
dat Hij het paard zou berijden.
Daarmee gaf de Heer aan, dat Hij
het volk van de stam van Juda zou
leiden en besturen in de strijd,
zoals een ruiter zijn paard
bestuurt. Het was een grote
bemoediging en een grote troost
voor de Israëlieten die behoorden
tot de stam van Juda.

Wat mogen jullie nu begrijpen uit
dit schaduwbeeld? Ook wij zijn
een volkje dat in een strijd
gewikkeld is. Wij voeren geen
natuurlijke strijd maar een
geestelijke strijd. In 1 Timotheüs
6: 12 lezen wij ‘Strijd den goeden
strijd des geloofs, grijp naar het
eeuwige leven, tot hetwelk gij ook
geroepen zijt,’ Wij als gemeente
van Jezus Christus zijn in een
geestelijke of geloofsstrijd
verwikkeld in deze wereld. De
Heer noemt ons in deze
geestelijke strijd in profetische
taal, een paard, een strijddier,
maar wel een heel bijzonder
paard. Hij noemt ons het paard
Zijner majesteit. Hij wil het paard
Zijner majesteit berijden. De Heer
geeft daarmee aan dat wij Zijn
gemeente zijn en Hij ons wil
leiden door de geestelijke strijd.

Hoe leidt de Heer nu ons, Zijn
Gemeente in en door de
geestelijke strijd? Hij leidt ons,
Zijn Gemeente door Zijn geroepen
dienaren. De Heilige Geest
gebruikt dit geestelijke beeld uit
Zacharia 10: 3 dan ook als de Heer
een Heilige Roepingsdienst wil
beleggen. Dan wil de Heer
dienaren roepen om Hem te
dienen in het ambt en namens
Hem de Gemeente te leiden in de
geestelijke strijd. De Heer berijdt
zo het paard Zijner majesteit.

Dit geestelijke beeld is een grote
vertroosting en bemoediging.
De Heer leidt ons door de
geloofsstrijd.

Wist je dat?
God weet en ziet alles. We lezen bijvoorbeeld in Mat. 10:29 dat
niet één musje ter aarde zal vallen zonder de Vader.
Wij mensen weten en zien niet alles. We lezen bijvoorbeeld in Mat. 26:14 en verder nergens dat de
discipelen in de gaten hadden dat apostel Judas diverse stappen ondernam om Jezus te verraden. Jezus
wel (Joh. 6:64). Wij kennen slechts ten dele (1 Kor. 13:9).

Het Bijbelboek Openbaring 01
Michèl Keijsper

Doel van het boek Openbaring
(Opb. 1:1-3)
Het is zeer belangrijk dat iedere
Christen begrijpt wat de Heer aan
ons heeft willen zeggen. Niet voor
niets staat in Opb. 1:3 „Zalig is hij,
die leest, en zijn zij, die horen de
woorden dezer profetie”. Zal het
niet nóg zaliger zijn wanneer het
gebrekkige begrip weggenomen is
en wij de betekenis en de
vervulling van de profetieën in de
Openbaring wél begrijpen?
En dit begrip moet mogelijk zijn.
Immers, Opb. 1:1 meldt: „De
Openbaring van Jezus Christus,
die God Hem gegeven heeft”.
Het is een openbaring en dus
geen verhaal dat geen mens

begrijpen kan, want het doel van
die openbaring is: „om Zijn
dienstknechten te tonen de
dingen, die haast geschieden
moeten” in en door de Kerk van
Christus. En dus is het een
openbaring hoe de
gebeurtenissen zich tegelijk of na
elkaar zouden ontwikkelen; tot
Jezus het Koninkrijk aan God en
de Vader zal overgegeven hebben
(1 Kor. 15:24). Tot het heerlijke
werk der Genade voor de ogen
van hemel en aarde volkomen
voltooid zal zijn.
Het is vanzelfsprekend dat de
dienstknechten hun Heer en God
hierin moeten kunnen verstaan,
anders zou de Openbaring geheel
doelloos zijn.

Aangezien het Koninkrijk van
Jezus niet van deze wereld is (Joh.
18:36), kan met de inhoud van de
Openbaring ook niet de
geschiedenis van aardse
koninkrijken of de
wereldgeschiedenis bedoeld zijn.
Het gaat om de geschiedenis van
het Koninkrijk van God, dat met
de komst van Jezus op aarde tot
ons is gekomen (Mar. 1:15,
Mat. 12:28).
Het betreft de geschiedenis van
het Christelijke volk hier op aarde
en in de heerlijkheid, of de
“strijdende en zegevierende
Kerk”, het “Koninkrijk der
Hemelen”. Zie onder andere Mat.
3:2, 4:17, 10:7, 23:13.

De gaven van de Heilige Geest

Gave van Profetie
Het zal je niet ontgaan zijn, Juda
moest de afgelopen tijd door een
zeer moeilijke periode gaan. En
nog steeds is die storm niet
voorbij. Maar wij mogen blij zijn
dat de Heer ons nog steeds de weg
wijst. Hij vertelt ons dat Zijn werk
doorgaat en dat Hij nog veel wil
schenken.

het vat deze woorden uit. Dit
gebeurt zin voor zin, dus drijving,
een zin, drijving, een zin etc. Het
kan dus niet zo zijn dat er tussen
de zinnen door geen drijving is (zie
onderwijzing van apostel F. W.
Schwartz). Vaak hoort het vat de
woorden die uitgesproken moeten
worden van de Heer in zijn of haar
gedachten, maar het kan ook zijn
dat het vat de woorden ziet.
De woorden worden door een
aangewezen persoon in de
gemeente opgeschreven en
ingeleverd bij de bediening.

Maurice Thesselaar

Dromen
De meeste dromen komen voort uit
onze eigen geest. Maar de Heer kan
ook in een droom tot de mens
komen. Meestal komt Hij dan tot de
mens als het lichaam en de geest
zijn uitgerust. Over het algemeen
vinden de geestelijke dromen
vroeg in de ochtend plaats, vlak
voordat de dromer wakker wordt.
De geestelijke droom blijft, in
tegenstelling tot dromen die niet
van de Heer komen, lang in ons
geheugen. De Heilige Geest blijft
aandringen totdat de dromer de
droom heeft opgeschreven en
ingeleverd heeft bij de plaatselijke
bediening. Heb jij ook weleens een
droom gehad, en blijft deze in je
gedachte? Lever deze dan in bij
een dienaar.

Visoenen
De Heer kan ons iets bekend
maken door visioenen. Degene die
een visioen krijgt, ziet
daadwerkelijk iets. Het is niet zo
dat het uit de hersenen van de
ziener komt. Het visioen is iets wat
buiten de ziener bestaat en wordt
Rebekka geeft kamelen te drinken
gezien met geopende ogen (Hand.
Hij bouwt ons op en voorzegt
7:55, 2Kon. 6:17). Het wordt als het
dingen. Maar Hij waarschuwt ons
ware op het netvlies geprojecteerd.
ook. Hoe maakt Hij ons dit bekend? Apostel Schwartz zegt in het Boek
Dat doet de Heer door de gave van voor onze Tijd (5e druk), vanaf
profetie. Onder deze gave vallen
pagina 823, dat de voorstelling die
profetieën, visioenen en heilige
de ziener in een visioen ziet,
dromen (Numeri 12:6). Hij maakt
uitgebeeld wordt door engelen.
Je mag de Heer vragen om de
door de Heilige Geest bekend wat
gaven van de Heilige Geest, maar
in Zijn hart leeft (Johannes
vooral de gave van profetie. In 1
16:12-15).
Kor.14:1 zegt Paulus ons: "Jaagt de
Liefde na en streeft naar de gaven
Er valt veel te zeggen over deze
des Geestes, doch vooral naar het
gave. Ik wil me echter beperken tot
profeteren". Dit vers begint met te
de belangrijkste punten.
zeggen dat we de liefde moeten
najagen, dat de gaven, en de gave
Profetieën
Hij vergelijkt het met een
van profetie in het bijzonder,
Profetie is een openbare gave. Dit
toneelvoorstelling. Heb je even
moeten zijn ingebed in de liefde.
wil zeggen dat iedereen in de
geen Boek voor onze Tijd bij de
De liefde tot God en de naaste is
gemeente de boodschap kan
hand? Op www.jongerenbazuin.nl/ een voorwaarde. Zonder de liefde
horen. Jij hebt vast ook wel eens
visioenen/ staat het gedeelte.
tot God en de naaste gaat het niet.
een profetie gehoord. Je hoort dan
dat iemand drijving heeft. Tijdens
de drijving krijgt het profetisch vat
woorden van God. Daarna spreekt

Jezus in Nazareth
Michèl Keijsper

“Jezus komt eraan, Jezus komt
eraan”, roepen en joelen de
kinderen. Ze hollen naar hun
huizen om het pappa en mamma
te vertellen. Al weken wordt er
over niets anders gepraat dan
over Jezus, de zoon van hun
timmerman.
Zo veel verhalen doen de ronde
over Hem. Eerst was Hij door
Johannes de Doper heel eerbiedig
behandeld. Johannes sprak met
ontzag over Jezus. Dat was wel
wat anders dan hoe hij sprak tegen
de scharen (Luk. 3:7-9).
Geheimzinnige zaken waren daar
gebeurd: “Jezus is daar vervuld
van de Heilige Geest.” en: “En er is
ook een stem uit de hemel
gehoord!”; “Ineens was Hij wel zes
weken weg, niemand wist
waarheen.” En dat was nog maar
het begin van alle opwinding!
Want toen Hij weer opdook was
dat vlak bij Nazareth, in Kana. Daar
had Hij een teken gedaan op een
bruiloft. Iedereen was onder de
indruk.

“Ook in Jeruzalem op het feest
heeft Hij tekenen gedaan.”, zei de
één. “Hij heeft iemands zoon in
Kapernaüm genezen, zonder die
zoon te bezoeken!“, zei de ánder.
“Als Hij leert staan zelfs de
schriftgeleerden en farizeeën met
hun mond vol tanden”, grinnikte
iemand. “Weet je dat Hij al
leerlingen heeft die met Hem
meetrekken?” Zo spraken de
mensen in Nazareth. Er werd

gesproken over een blinde die
weer kon zien, over een melaatse
en over een bezetene, die Hij
beide genas. “Als de helft maar
waar is dan is Hij al net zo’n grote
profeet als Jesaja of Elia.” En
natuurlijk waren er ook mensen
die zeiden: “Ik heb het altijd al
gedacht, het is een bijzondere
jongen.”
En nu komt Hij eindelijk naar
Nazareth. Dat wordt wat zaterdag
in de synagoge, dan gaan we wat
beleven!

Iedereen haast zich naar de
synagoge. Sommigen hadden bijna
niet kunnen slapen van
opwinding. De overste zal het toch
niet in zijn hoofd halen iemand
anders dan Jezus te vragen? Nee,
gelukkig! Kijk! Hij vraagt Jezus om
die morgen de gebeden te willen
leiden en uit Gods Woord te willen
lezen. En als Jezus opstaat kan je
een speld horen vallen. Iedereen
is doodstil. Hij spreekt volgens de
Joodse orde de eerste gebeden
uit, de opening van de dienst, dan
nog een zegenbede en dan uit de
Wet de kern van het geloof. De
mensen genieten van hem. Hier
zegt niet iemand een uit zijn hoofd
geleerd lesje op. Wat is Hij ernstig!
Iedereen voelt een nieuwe
diepgang als Hij de oude woorden
spreekt.
Jezus loopt vervolgens naar
achteren, tot vlak bij de kast

waarin de boekrollen worden

bewaard en bid een gebed
waarmee de dienst van het woord
begint. Zeven mannen lezen
vervolgens ieder kort de teksten
uit de Wet, naar de orde van die
dag. Dan komt Jezus naar voren
om een gedeelte uit de profeten
te lezen. Jezus krijgt de rol van
Jesaja en leest uit hoofdstukken
61 en 42 de verzen die we in Luk.
4:18-19 vinden. De verzen die
duidelijk op het werk van de
Messias wijzen en op de
vertroostende en zegenende
kracht die van de Messias uit gaat.
Jezus gaat zitten. De mensen
houden hun adem in. Nu komt Zijn
preek. Dát is waar ze naar
uitkijken. En in zijn preek geeft
Jezus aan dat die woorden geen
profetie meer zijn. Ze zijn nu
werkelijkheid geworden! God
heeft in Zijn erbarmen Degene
gezonden Die vervuld is met de
Geest des Heren, Degene Die
machtig is te verlossen, te
genezen. Bekeert u tot Mij, de
Messias. Dat is de kern van Zijn
preek. Jezus eindigde en wachtte
af.

De aanwezigen hadden in
vervoering geluisterd. Wát een
prediker. Wat een zekerheid in
Zijn woorden, zonder het
gebruikelijke “ge-maar’ en ‘gemisschien’. Daar konden die
bekende rabbi’s in Jeruzalem
niet tegenop. Wat een
beroemde prediker heeft
Nazareth nu Zie je wel dat er uit
Nazareth iets goeds kan
voortkomen?
Maar waarom heeft Hij zijn grote
wonderen niet eerst hier
gedaan? Daar hadden we
eigenlijk wel recht op. Waar
haalt Hij het allemaal vandaan?
Zijn ouders waren maar gewone
mensen. Hij heeft toch maar
weinig opleiding gehad op ons
dorpsschooltje. Waarom heeft
Hij hier geen wonderen gedaan.
Eigenlijk willen wij nog grotere
wonderen.
Zo gaat het gepraat en
gemompel onder de mensen,
bewondering gepaard aan
ongenoegen. Langzamerhand
gaat ontevredenheid de

overhand krijgen. Waarom
krijgen wij een preek en anderen
de wonderen waarover in het
hele land gepraat wordt? Of
vindt Hij Nazareth te min? Als
Hij Zijn wonderen hier niet doet
dan kent Hij zijn plaats niet
Ja, de gedachten van de
mensen gaan de verkeerde kant
op. Niemand lijkt normaal te
kunnen reageren op Jezus’
woorden. Niemand zegt: “Hier
ben ik Heere, ik ben arm en
blind en naakt, erbarm U over
ons”. Daar waren ze zeker niet
voor gekomen.
Nee, de milde regen van Jezus’
woorden bereikte hun harten
niet. Jezus begint weer te
spreken en opnieuw wordt het
doodstil. Misschien gaat Hij nu
een teken doen waarover ze
kunnen opscheppen? Maar Zijn
stem is anders, met
teleurstelling. Hij vertelt dat God
doet wat Hij in Zijn welbehagen
wil. Elia moest naar Zarfath,
alleen Naäman werd genezen.
Hun geloof is waar het om gaat.
God alleen beslist. Geen enkele

plaats heeft recht op wonderen;
waar een ziel is die zich in
geloof tot God uitstrekt gebeurt
daar een wonder, als er in
Nazareth geen ziel is die
gelooft, gebeurt dat niet.
Eigenlijk zegt Jezus weer vol
liefde: “Word toch wakker ” Zie
niet naar mij als iemand om trots
op te willen zijn maar kom tot Mij
omdat Ik uw Heiland ben. Blijf
niet op afstand, blijf niet op het
pad dat u zelf kiest.
Ze werden niet wakker, maar
boos. Nazareth was de eerste
plaats in het Evangelie waar dat
gebeurde. Boos worden is
makkelijker (je eigen weg blijven
volgen) dan je willen realiseren
dat je eigen dromen, trots en
begeertes lucht en ijdelheid zijn.
====
Iedere zondag is Jezus in ons
midden, in beide erediensten.
Hij ziet naar ons uit met
evenveel liefde als toen in
Nazareth.

De Geest des Heren gebruikt in
de H. Schrift de mirte, om
daarmede het gezegende volk
Gods af te beelden. (zie Jes.
41:19;55:13) In vergelijking met
de zich hoog verheffende
cederboom is de mirte maar een
heel bescheiden en nederige
boom.
Dit wordt nog geaccentueerd,
doordat hij gaarne een lage plaats
opzoekt, waarschijnlijk omdat
daar uiteraard meer vocht
aanwezig is. In deze eigenschap
vertoont hij wel het liefelijke
beeld van het ootmoedige kind
Gods dat beantwoordt aan het
voorschrift:
(Rom. 12:16)
“Tracht niet naar de hoge dingen,
maar voegt u tot de nederige.”
Bron: Herbouw van de Tempel,
H.M. van Bemmel

Vul het antwoord in. Vorm daarna met de gele letters het antwoord op de vraag:
Vul
antwoord
in. orm daarna met de gele letters het
een het
emotie
(Spr. 10)
antwoord op de vraag: een kleur (Exo. 28)
Let op, de vragen staan niet in de juiste volgorde om het bedoelde woord te vormen.
Let
op,
de vragen
niet in
volgorde omMet
hetde tip kan je het antwoord vinden.
Voor
deze
puzzel staan
gebruiken
wede
dejuiste
Statenvertaling.
bedoelde
woord
te
vormen.
Voor
deze
puzzel
gebruiken
we dat
de twee letters.
Als in een woord (ook in het antwoord) een ij voorkomt zijn
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 hij haatte Amnon (2 Sam. 13) 2 zocht Saulus (Han. 11)
3 moest zien op bediening (Kol. 4) 4 verblijfplaats vóór Miléte (Han. 20)
5 hieruit 245 kinderen (Neh. 7) 6 hiermee worden dalen vervuld (Eze. 32)
7 koning van Zoba (1 Sam. 8) 8 Tegenstander van Mozes (2. Tim. 3)
9 uit de stam Dan (Exo. 31) 10 zoon van Saul (1 Sam. 13)
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