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naar Gods geboden, het 
paslood van de Bijbel, leven. 
Zo schrijft Paulus in Éfeze 
6: 11 over het aandoen van 
de gehele wapenrusting 
Gods. Deze wapenrusting van 
God beschermt je tegen de 
aanvallen van de boze en 
zijn trawanten. In dit 
Bijbelvers staat een heel 
belangrijke aanwijzing voor 
ons. Paulus schrijft: “Doet 
aan”. De Heer heeft ons de 
wapenrusting gegeven, maar 
wij zullen de wapenrusting 
wel zelf dienen aan te 
trekken.
Hetzelfde geldt voor de  
muur van de Goddelijke

Om een muur te bouwen, 
heb je behoorlijk wat kennis 
nodig. Hoe maak je een 
muur mooi recht en niet 
scheef? Hoe zorg je voor 
een sterke muur? Om een 
sterke en rechte muur te 
bouwen heb je kennis nodig 
en goed gereedschap. Om 
een rechte muur te bouwen 
heb je bijvoorbeeld een 
paslood nodig. Kort gezegd 
is dat een gewicht aan een 
koord. Als je dit paslood bij 
het uiteinde vasthoudt en 
het laat hangen met aan de 
onderkant het gewicht, dan 
is de lijn langs het koord 
kaarsrecht.
De Heer noemt dit paslood 
ook wel het tinnen gewicht, 
ziende op het gewicht dat 
aan het uiteinde van het 
paslood hing. Dit gewicht 
was in de oudheid blijkbaar 
van tin. De muur en het 
paslood (het tinnen gewicht) 
hebben een geestelijke 
betekenis voor ons.
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de Goddelijke bescherming,
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tinnen gewicht) staat voor 
het woord van God, de 
Bijbel.
De muur van de Goddelijke 

bescherming rondom de 
gemeente van de Heer dient 
dus gebouwd te zijn volgens 
de aanwijzingen in het 
woord van God, de Bijbel. 
De HEERE God heeft ons, 
jongeren en ouderen, 
aangegeven dat de muur van 
de Goddelijke bescherming 
rondom ons in slechte staat 
is. De muur is bouwvallig 
geworden. Dit is NIET de 
schuld van de HEERE God. 
Hij wil ons altijd 
beschermen. Blijkbaar 
hebben wij de aanwijzingen 
in de Bijbel over de 
Goddelijke bescherming niet 
op de juiste wijze na-
geleefd.
De HEERE God is gelukkig 
heel geduldig en denkt in 
oplossingen. Hij vraagt ons 
de muur te herbouwen, te 
restaureren. Wie wil 
meehelpen met herbouwen, 
het restaureren van de 
muur? Het lijkt misschien 
een vreemde vraag, want 
heeft de Heer mensen nodig 
om Zijn muur van de 
Goddelijke bescherming te 
bouwen? Nee, dat niet. 
Maar de muur van de 
Goddelijke bescherming 
krijgt zijn kracht, als wij
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bescherming. De Heer heeft 
ons, jong en oud, Zijn muur 
van Goddelijke bescherming 
aangereikt. Wij dienen deze 
bescherming wel aan te nemen, 
aan te doen. In Romeinen 
13:12b lezen wij daarover: 
‘Laat ons dan afleggen de 
werken der duisternis, en 
aandoen de wapenen des 
lichts.’ En in Romeinen 13:14a 
licht Paulus dit alles nog eens 
toe. Hij schrijft daar: ‘Maar 
doet aan den Heere Jezus 
Christus.’ In het aandoen, het 
aantrekken van de Heere Jezus 
Christus en alles wat Hij aan 
ons geschonken heeft, vinden 
wij de Goddelijke bescherming.
Hoe zullen wij dan de Heere 
Jezus aandoen? Daarover 
willen wij samen spreken in de 
voorbereiding op de Maran-
athadag, en op de Maran-
athadag zelf. Jullie zijn 
daarvoor van harte uitgenodigd 
om mee te praten en met 
elkaar te leren van de 
aanwijzingen van de Heer.
Doe mee aan de voorbereiding 
op de Maran-athadag en geef 
je op voor de Maran-athadag. 
Het is heel belangrijk voor ons 
allen, jong en oud.

Help mee met het (her)bouwen 
van de muur!

J.R. Misset
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Spreuken 17:3
“De smeltkroes is voor het zilver, en de oven voor het 
goud; maar de HEERE proeft de harten.” 

Wat is nou een smeltkroes? Dat is een vuurvaste pot 
voor het smelten van metalen die bestand is tegen hoge 
temperaturen. Hij wordt gebruikt om metaal in een vorm 
te gieten of om alle onzuiverheid uit het edelmetaal te 
halen.
Goud en zilver zijn edelmetalen die uit de grond worden 
gehaald, maar als het uit de grond komt, moet het nog 
zuiver gemaakt worden. Het goud of zilver wordt dan in 
de smeltkroes gedaan, gaat de oven in of wordt met een 
brander zo heet gemaakt dat het goud of zilver smelt. 
Alles wat niet zuiver edelmetaal is, komt naar boven 
drijven en wordt weg geschept. Dit proces heet louteren 
of zuiveren. Goud of zilver kunnen onmogelijk gebruikt 
worden zonder dat ze eerst door dit proces gaan.

De HEERE is de Kenner van onze harten. Hij weet wat er 
in ons leeft, staat er in Jeremia 17 vers 10. Hij wil ons 
ook zuiveren (louteren) en Hij beproeft ons geloof of het 
wel echt is.
Job is een voorbeeld van een vrome gelovige met ontzag 
voor God. Hij werd beproefd om te zien of zijn geloof 
oprecht was; de duivel zei dat Job alleen maar geloofde 
omdat God hem zegende. Job hield zich vast aan de Heer 
maar verweet God dat Hij onrechtvaardig was, Job vond 
dat zijn wegen zuiver als goud waren (Job 23:10). Dat 
was hoogmoedig, een zonde die Job bekende aan God.

Zo gaan wij ook in de smeltkroes van de Heer net als 
Job, dat wij er dan ook net als Job als gelouterd goud 
uit mogen komen.

Emile Doppenberg



Vraag en antwoord
1) Naam: Dani Bakker

2) Geboren: Hoorn

3) Woonplaats: Enkhuizen

4) Verliefd, verloofd, getrouwd: Ik ben 
vrijgezel

5) Kinderen: Nog niet

6) Dieren: Ik had vroeger vissen, een 
hamster en twee katten. Nu hebben we 
twee cavia's rondlopen.

7) Hobby’s: Ik vind het geweldig om met 
mijn vrienden om te gaan. Of dat het online 
is of gewoon normaal. Daarnaast game ik 
ook wel vaak en doe ik aan editen. Ik ben 
dan ook nu bezig om een machinima (een 
samenvoeging van machine en cinema) serie 
te maken met mijn vrienden en ik ga ook 
binnenkort een karakter inspreken genaamd 
Daniël. (De naam is puur toevallig gelijk). 
Als ik dat niet aan het doen ben, ben ik 
wel series of films aan het kijken, muziek 
aan het luisteren of een goed boek aan het 
lezen. Daarnaast vind ik het ook leuk om 
naar de jongerendagen en 
jongerenweekenden te gaan als ik kan.

8) Opleiding: Momenteel zit ik op het 
Martinuscollege en zit ik in het examenjaar 
van de havo met een NT profiel. Daarvoor 
heb ik de mavo cum laude afgerond met een 
NT profiel. Wat ik na de havo wil gaan 
doen is mij nog een beetje onduidelijk. Ik 
weet wel dat ik de technische richting in 
wil.
9) Wat vind je leuk aan deze opleiding: Ik 
voel me prettig op de havo omdat ik nu 
daadwerkelijk op mijn niveau zit. Daarnaast 

heb ik veel vrienden gemaakt op de havo.

10) Huidige baan: Ik werk nu bij de Deen 
als een kassamedewerker en daarnaast loop 
ik een krantenwijk.

11) Wat vind je leuk aan dit werk: Bij de 
Deen vind ik het leuk om met zoveel 
mensen in contact te komen en ze dan ook 
te helpen. Daarnaast kan ik ook met mijn 
collega's enorm lachen. Als het gaat om 
mijn krantenwijk vind ik het wel prettig om 
even mijn hoofd leeg te maken tijdens het 
lopen.

12) Favoriete sport: Ik heb vroeger aan 
Judo gedaan. Wat ik nu doe is volgens vele 
mensen niet een echte sport, maar in mijn 
ogen wel. Ik doe nu aan (amateuristische) 
E-sports in League of Legends (een game). 
Daarnaast is soms een potje voetbal met 
wat vrienden van mij ook niet gek.

13) Favoriet vakantieadres/land: Ik denk dat 
ik het liefst wel naar Londen ga. De 
afgelopen twee keer was echt geweldig. Als 
het rond vijven werd kwamen allemaal 
artiesten de straat op. Er kwam dan echt 
een geweldige sfeer waar iedereen wel van 
geniet. Daarnaast vind ik het ook wel leuk 
om naar Italië en Frankrijk te gaan. 



14) Verder actief: Als het kan help ik op de 
markt in Wageningen.

15) Wat zou je nog eens willen doen: Ik zou 
nog graag naar Engeland, de VS en Canada 
willen gaan samen met nog wat andere 
landen. Om daar te kunnen genieten van de 
cultuur en ook om daar bij familie langs te 
gaan.

16) Wat betekent het geloof voor je (en 
waarom): Voor mij is het vertrouwen in God. 
Dit is voor mij zo omdat als ik altijd 
vertrouwen heb in God, dat het dan altijd 
goed komt. Ik vertrouw erop dat als ik mijn 
uiterste best doe om Jezus te volgen, dat 
het uiteindelijk een positieve verandering 
geeft in mijn leven. Dit kan mentaal wezen, 
maar ook in het alledaagse leven. Daarnaast 
heb ik altijd steun gekregen van God. Ook 
al zie je maar één voetspoor in moeilijke 
tijden, denkend dat je er alleen voor staat, 
dan is het eigenlijk Jezus die je in zijn 
armen houdt. Ik weet dat ik op hem kan 
bouwen.

17) Favoriete Bijbelboek (en waarom): Ik heb 
niet echt een favoriet Bijbelboek. Ik vind 
het wel echter altijd geweldig om het 
evangelie te lezen. Over Zijn gelijkenissen 
en wonderen die Hij verrichtte. Daarnaast 
vind ik Openbaring ook wel gaaf om te 
lezen, wat er gaat gebeuren als het zover 
is. Psalm 121 is voor mij ook belangrijk 
aangezien dat mij erg heeft geholpen toen 
iemand dicht bij me was overleden.

18) Favoriete Bijbelverhaal (en waarom): 
Het verhaal over Daniël in de leeuwenkuil. 
Toen Daniël eenmaal in de leeuwenkuil was, 
had God een Engel gestuurd om de leeuwen 
daar de muilen dicht te doen en zo Daniël 
te beschermen. Hier zie je ook weer dat 
God je beschermt en dat je op Hem kan 
bouwen.

19) Favoriete Psalm of Gezang (en waarom): 
Gezang 184, De Heer is mijn Herder, is één 
van mijn favoriete liederen in de kerk. Je 
wordt in dit lied eraan herinnerd dat de 
Heer je leidt als een herder, dat je op hem 
kan bouwen en je veilig kan voelen bij hem. 

20) Favoriete Bijbelvertaling: Ik lees zelf 
eigenlijk alleen uit de Statenvertaling 
aangezien dat ik dat het prettigst vind 
lezen en er ook het meest gewend aan ben.

21) Meest aansprekende Bijbelfiguur 
(uitgezonderd de Here Jezus): Koning David 
is een zeer aansprekend Bijbelfiguur. Hij 
vertrouwde volledig op God. Als hij iets 
verkeerd had gedaan, en dus zondigde, was 
hij er snel bij om zijn zonden te belijden. 
Hij nam dan persoonlijk de verant-
woordelijkheid voor wat hij had gedaan en 
accepteerde dan ook de gevolgen. Hij nam 
ook altijd de tijd voor God en bedankte 
hem voor alles wat hij deed. De verhalen 
van David gaan over toppen en dalen, die 
uiteindelijk zeer leerzaam zijn. Ook voor 
onze tijd. Hierdoor spreekt David me ook 
veel aan.

22) Welke gelijkenis spreekt je het meest 
aan: Een gelijkenis die me erg aanspreekt is 
de barmhartige samaritaan. Dat je hulp 
krijgt van degene waarvan je het minst 
verwacht. Terwijl dat anderen waarvan je 
het wel verwacht met een grote boog om je 
heen lopen. 

23) Ben je van kinds af aan opgegroeid in 
het Apostolisch geloof, of ben je later tot 
het geloof gekomen c.q. in de Hersteld 
Apostolische Zendingkerk terecht gekomen: 
Ik ben opgegroeid in de het Apostolisch 
geloof. Het heeft ook mij altijd sterkte 
gegeven om door te blijven gaan ook al 
waren er tegenslagen. En ben dan ook best 
al dankbaar dat het dan ook mogelijk is dat 
ik in het Apostolisch geloof opgroei.



24) Hoe ben je in de Hersteld Apostolische 
Zendingkerk terecht gekomen: Ik ben door 
mijn moeder terecht gekomen in de kerk. Ze 
nam me vroeger zo veel mogelijk mee naar 
de dienst.
25) Leef je in een gelovige omgeving: Ik leef 
op zich in een ongelovige omgeving. Alleen 
in de kerk en thuis is dat anders. Op school 
zijn er erg veel ongelovigen en ben ik 
waarschijnlijk nog de enige of één van de 
weinigen die naar de kerk gaat op de havo. 
26) Wanneer je niet in een gelovige 
omgeving leeft, hoe beleef je dat: Ik ben er 
erg aan gewend geraakt dat er veel 
ongelovigen om me heen zijn. Dat ze niet 
snappen waarom ik naar de kerk ga. Mijn 
vrienden zijn ongelovigen (op één na) en die 
snappen dat het gewoon iets wat bij mij 
past en dat accepteren ze dan ook. Andere 
doen raar of niet snappend als we 
bijvoorbeeld tijdens levensbeschouwing over 
het Christendom hebben. Ook op het werk 
bij Deen wordt er al te vaak gevraagd of 
dat ik zondag kom werken, waarop ik nee 
zeg. Meestal vragen ze dan waarom en zeg 
ik dan dat ik na de kerk ga. Dan hebben ze 
altijd wel verbaasde gezichten.
27) Praat je gemakkelijk over het geloof: Ik 
praat wel gemakkelijk over het geloof ja. 
Zeker als het binnen de kerk en familiekring 
is. Op school of met vrienden praat ik ook 
wel eens over het geloof als ze iets erover 
vragen. Het ligt er wel erg aan wat de 

situatie is en met wie ik praat. Ik heb 
tolerante klasgenoten maar ook een paar 
die dat niet zijn.
28) Als je ja hebt geantwoord, hoe doe je 
dat dan: Zoals ik al eerder zei, is het wel 
gemakkelijk. Het is gewoon een gesprek met 
iemand met een onderwerp. In dit geval het 
geloof. Meestal komen we tot dit gesprek 
door mijn manier van doen. Bijvoorbeeld als 
ze me vragen waarom ik zondag niet wil 
werken. Of als ik bij iemand anders avond 
ga eten en dan ga bidden en danken. Het 
maakt de meeste mensen wel een beetje 
nieuwsgierig waarop een gesprek erop na 
volgt.
30) Wat vind je van de Jongerenbazuin: De 
jongerenbazuin is best wel belangrijk. Het 
zet ons aan het denken over bepaalde 
onderwerpen. Daarnaast geeft het ook weer 
steun door die uitleg. 
31) Welk onderwerp zou je graag in de 
jongerenbazuin behandeld willen hebben: ik 
weet niet of dat onderwerp al een keer is 
langs gekomen. Het zou wel prettig zijn als 
Gods plan voor de jongeren er wordt 
behandeld.
32) Het estafettestokje gaat door naar: 
Daniël uit de gemeente Amsterdam
33) Omdat: Daniël een zeer interessante 
kijk heeft op het geloof.

Vakantie 2017 voorbij: rust (deel2)

Deze rust heeft niets te 
maken met de rust van de 
wereld en ook niet met een 
beloning na werken. We 
lezen in Mat. 11:28-30 dat 
de rust van Jezus, de 2e 
Persoon van onze 
Drievuldige God, ook een juk 
en een last inhoudt. 

Zijn rust wil niet zeggen 
dat er niet gewerkt wordt; 
dat lijkt op de situatie in de 
hof van Eden. Hij zegt dat 
Zijn rust een rust is voor 
onze onsterfelijke ziel, die 
naar zijn Schepper verlangt, 
de levende Bron van alle 
heil en van alle vrede. Hoe 
geeft Jezus ons een rust die 
in de wereld niet bestaat? 
Kunnen wij deze rust al 
ervaren in deze wereld?

Nee. Dat kan niet in 
volmaakte vorm. Die rust is 
een belofte voor de toe-

komst. Immers, een wereld 
waarin geen mens zonder 
zonde is en waar de duivel 
zijn macht kan geven naar 
zijn wil (Luk.:5-7) is gevuld 
met zijn machten die de 
mens overheersen en naar de 
dood leiden. Geen mens kan 
die machten overwinnen. 

De mens wordt beheerst 
door de geest van de wereld 
en kan zich daaruit niet 
losmaken; hij is daaraan 
onderworpen. Dus allereerst 
moesten die machten 
verbroken, overwonnen en 
onderworpen worden. Alleen 
God kan dat. Jezus ging als 
Mens, maar zondeloos, de 
strijd met de duivel aan, in 
de woestijn (Mat. 4:1-11). 
En Jezus streed voor alle 
mensen en moest sterven, 
ook om de laatste vijand, de 
dood, te overwinnen. Als 
Verlosser stond Hij op uit 

de dood.
In de Evangeliën leren wij 
Jezus kennen in Zijn daden, 
in Zijn woorden, zie bv. 
Mat. 11:2-6 en in 
geschiedenissen als die van 
de verloren zoon (Luk. 
15:11-32), de barmhartige 
Samaritaan (Luk.10:30-35) 
en de moordenaar aan het 
kruis (Luk. 24:39-42). We 
zien dat Hij zaken belooft, 
zoals dat Hij terug zal 
komen om ons tot Hem te 
nemen, opdat wij zullen zijn 
waar Hij is (Joh. 14:3). 

De Heilige Geest kwam op 
Pinksteren om door de 
tweede doop in ons te 
wonen (Mat. 3:11; Han. 
8:14-17; Heb. 6:2). Als wij 
wat wij willen hebben, door 
en in Jezus willen vinden in 
plaats van in de wereld, 
gaat dát de rust die onze 
ziel zoekt helpen bereiken. 



Het besef dat Jezus’ 
wederkomst nabij is, dat wij 
voor eeuwig bij Hem zullen 
zijn enz., duwt het verlangen 
naar tijdelijke en onbe-
staanbare wereldse zekerheid 
en veiligheid naar de achter-
grond.
In de geschiedenissen hier-
boven zien we dat Jezus 
komt tot mensen die tot 
zichzelf zijn gekomen, zoals 
de verloren zoon; tot 
geestelijk gewonde mensen; 
tot mensen die weten recht-
vaardig te zijn veroordeeld 
vanwege hun zonden. 

Hij koestert teruggekeerden 
aan Zijn hart, verzorgt 
geestelijk gewonden liefdevol 
met olie (beeld van de 
Heilige Geest) en wijn (beeld 
van de vreugde van het 
geloof) en vergeeft zondaars 
en belooft toegang tot het 
Paradijs. We leren uit de 
Bijbel hoe we in het leven 
‘tot onszelf komen’, dat is: 
het besef krijgen dat we bij 
Hem moeten komen. 
Vervolgens leert de Schrift 
hoe we met de gevonden of 
hervonden Drievuldige God 
moeten omgaan. Jezus 
zonderde Zich af om tot

Zijn Vader te bidden; de 
psalmdichter kreeg in het 
huis des Heeren inzicht in 
het einde van de goddelozen 
(Ps. 73), de Schrift is nuttig 
tot lering enz. (2 Tim. 3:16). 
Hierin en in het bed (Hoo. 
3:7), dat zijn Zijn ordeningen 
en inzettingen, vinden wij nu 
al rust, want dat bed is niet 
te kort en het deksel is niet 
te smal (Jes. 28:20).

Onze reis in dit leven voert 
wég uit Egypte, op weg naar 
de Jordaan, naar Hem in 
Kanaän. Die weg loopt 
echter door de levens-
woestijn. Tijdens die reis 
hebben wij manna nodig, 
brood uit de hemel; water 
nodig (het Evangelie) uit de 
Rots; een wolkkolom des 
daags en een vuurkolom des 
nachts nodig. Onze pleister-
plaatsen (de zondag) zijn 
oases, zoals Elim dat was. 
Op zondag ontvangen we 
Zijn sacramenteel lichaam en 
sacramenteel bloed tot 
versterking van ons 
geestelijk leven.
Maar wat als wij op die reis 
de tegenwoordigheid van de 
Heer niet zoeken (Mat. 18:20 
- het Votum aan het begin 
van de eredienst), 
onverschillig zijn voor Zijn 
Woord, ongeloof tonen door 
traagheid of hoogmoed? Zou 
de duivel deze kans niet 
aangrijpen om de schatten 
van de wereld aan te bieden, 
zoals hij dat bij Jezus in de 
woestijn deed? Onze reis is 
een weg van strijden, 
strijden om in te kunnen 
gaan. Het strijden om van 
oase naar oase te gaan, om 
de verleidingen te weerstaan, 

om bij Zijn wederkomst Zijn 
beloofde rust in te gaan is 
een juk en een last, maar 
mét Hem is dat juk zacht en 
de last licht.

Wij kunnen op onze reis naar 
de Jordaan niet de volkomen 
rust ervaren die onze ziel bij 
Hem zal kennen. De oases 
zijn onmisbaar om het einde 
van de woestijn te halen, om 
niet terug naar Egypte te 
dwalen. Ze zijn een 
voorsmaak, voorproefje van 
díe rust. 
Over ons bestaan bij, met, in 
Hem, na de Bruiloft van het 
Lam, is niet zoveel bekend. 
Wij mogen weten daar de 
beloofde rust, met een 
onvergankelijk lichaam, te 
mogen genieten (Heb. 4:3). 
We zijn bij Hem, Hij is alles 
in allen. Het is méér dan 
‘zeer goed’.

M. Keijsper                           
(gebaseerd op: “Ik zal u rust 
geven” door ap. Schwartz)



Lot en de wederkomst

TOEN: Lot woonde na 
verloop van tijd in Sodom 
(lees Genesis 18 en 19).
De HEERE bezocht Abraham 
en Hij vertelde hem dat de 
zonde van Sodom en 
Gomorra zeer zwaar was, ja, 
Hij ging er heen om te 
bezien of zij het uiterste 
(van de zonde) hadden 
gedaan. 

Abraham sprak met de 
HEERE en meldde dat het 
onrechtvaardig van de 
HEERE zou zijn de 
rechtvaardigen tezamen met 
de goddelozen in die steden 
te doden. De HEERE 
beloofde vervolgens de 
steden niet te verwoesten 
als er 10 rechtvaardigen 
zouden worden gevonden. 
We zien hierin een voor-
afschaduwing van de 
aanbiddende dienst, als 
onderdeel van de 
tegenwoordige eredienst, 
waarin we met de gouden 
schaal met reukwerk en vuur 
van het brandofferaltaar tot 
het reukaltaar naderen 
(Heb. 8:5).

Die 10 werden niet ge-
vonden. Er was maar één 
gezin, 1 man met zijn vrouw 
en twee dochters. Lot was 
een rechtvaardige die 
vermoeid was door de 
ontuchtige, losbandige 
levenswijze van de 
bevolking. Door wat hij om 
zich heen zag en hoorde, 
wat allemaal tegen de 
inzettingen van God inging, 
werd zijn ziel doorlopend 
gekweld. Hij en zijn gezin 
plus de aanstaande 
schoonzonen mochten op 
tijd vluchten.
De aanstaande schoonzonen 
geloofden de waarschuwing 

niet en bleven achter.
Lot en zijn gezin werden als 
het ware de stad uit-
gesleurd, want hij maakte 
geen haast.

NU: de bruid woont in de 
huidige wereld.
De tekenen van het einde, 
zie o.a. Luk. 21:25-31, zijn 
duidelijk zichtbaar voor wie 
ze wil zien. Vanaf de 19e 
eeuw zien we dat de aarde 
ging branden (de 
maatschappij begon minder 
christelijk te worden) en dat 
de zee ging branden (de 
volkerenzee begon minder 
christelijk te worden). En 
omdat de branden niet 
werden bestreden is de 
situatie nu dat om ons heen 
zo ongeveer alles 
(geestelijk) in brand staat. 
Een situatie die te 
vergelijken is met de 
toestand in Sodom en 
Gomorra.

Zoals de HEERE Abraham 
beloofde zal Hij de wereld 
niet verwoesten vanwege 10 
rechtvaardigen [10 is het 
getal van de volheid, van 
het Koninkrijk Gods, de 
combinatie van het getal 
van God (3) en het getal 
van de voleinding van Gods 
openbaring op aarde (7)]. 
Net als Lot zullen deze 
rechtvaardig gemaakte 
mensen (de bruid) weggerukt 
worden (Opb. 12:5) en 
hoeven zij de grote 
verdrukking niet mee te 
maken.

Hoe is de bruid van de Here 
Jezus hieronder? Voelt zij 
een doorlopende kwelling om 
deze situatie en hoopt zij 
iedere morgen weer opnieuw 
dat de Here Jezus vandaag 

komt, of zijn de ver-
lokkingen die de brandende 
wereld biedt eigenlijk zo 
uitnodigend dat het 
bruidschap een kwelling 
wordt?
Laten we bedenken dat bv. 
Sadrach, Mesach, Abed-
nego, Daniël (Dan. 3:12 e.v.) 
en Mordechai (Est. 3:2 e.v.) 
weigerden te buigen voor 
iets dat, of iemand die, niet 
God was. Wij hoeven niet 
te buigen voor wat deze 
wereld, die overduidelijk 
onder heerschappij van 
satan is, te bieden heeft. 
Niets is het waard om voor 
te buigen; we buigen al door 
mee te gaan met zaken die 
'modern' of 'normaal' worden 
gevonden.
Laten we opletten dat de 
branden ons niet aansteken; 
de komst van Jezus als 
bruidegom is zeer nabij.

Kom Heer Jezus!

Jezus komt!

Maurice Thesselaar &
Michèl Keijsper



Puzzel
Vul het antwoord in. Vorm daarna met de gele letters een zin die 
Rebekka tegen haar familie sprak in Gen. 24 (3 woorden: .. … …….)

Let op, de vragen staan niet in de juiste volgorde om het bedoelde 
zinnetje te vormen. Voor deze puzzel gebruiken we de 
Statenvertaling. Met de tip kan je het antwoord vinden.

Vraag        Tip
  
1.  Plaats met een verborgen schat   Mat. 13
2.  Zij lagen op een aparte tafel   Exo. 25 
3.  Vader van Johannes de Doper   Luc. 1
4.  Kleindochter van Milka    Gen. 24
5.  Gevangene in Egypte die bleef leven  Gen. 40
6.  Transportmiddel in de woestijn   Gen. 24
7.  Vriend van David     2 Sam. 1
8.  Voorwerp voor “Den onbekenden God”  Han. 17
9.  Zoon van de dienstmaagd van Sara   Gen. 25
10. Hiervan kreeg Mozes er twee   Exo. 31

                   Oplossing vorige keer: Eersteling


