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Hersteld Apostolische Zendingkerk

Habakuk 3: 17-19
Alhoewel de vijgeboom niet bloeien zal, en geen vrucht aan den wijnstok zijn zal, dat het werk
des olijfbooms liegen zal, en de velden geen spijze voortbrengen; dat men de kudde uit de kooi
afscheuren zal, en dat er geen rund in de stallingen wezen zal; Zo zal ik nochtans in den Heere van
vreugde opspringen, ik zal mij verheugen in den God mijns heils. De Heere Heere is mijn Sterkte; en
Hij zal mijn voeten maken als der hinden, en Hij zal mij doen treden op mijn hoogten.

Bijbelse spreekwoorden en gezegden
De Nederlandse taal kent veel spreekwoorden en gezegden die uit de Bijbel stammen. We noemen
er enkele en de vraag is: Op welke Bijbeltekst of –gedeelte is deze gebaseerd?
“Waar het hart vol van is, loopt de mond van over”. Graag spreken over iets waarvan je vervuld
bent
Antwoorden van de vorige keer:

“Dat is een man naar mijn hart”. Een man zoals ik mij die wens.
“Je moet je kamer vandaag met bezemen keren”. Schoonvegen

1. Genesis 29:22, 28-30
(wel een maaltijd, daarna
geen maaltijd)
2. Amos 7:14-15 (Zach. 13:5)
3. Prediker 1:8-9

Een schaduwbeeld/een geestelijk beeld:

‘een maagd’
Jonge vrienden en vriendinnen,
deze keer wil ik jullie weer
bekend maken met een
schaduwbeeld uit de Bijbel: het
geestelijk beeld van de maagd.

dezen zijn het, die het Lam
volgen, waar Het ook heengaat;
dezen zijn gekocht uit de
mensen, tot eerstelingen Gode
en het Lam.’

In het Nieuwe Testament spreekt
de Here Jezus in het Evangelie in
een gelijkenis over vijf wijze en
vijf dwaze maagden. In Mattheüs
25: 1 lezen wij: ‘Alsdan zal het
Koninkrijk der hemelen gelijk
zijn aan tien maagden, welke
haar lampen namen, en gingen
uit, den bruidegom tegemoet.’ In
de Openbaring van Johannes
komt de Heilige Geest op dit
geestelijk beeld terug. Hij
gebruikt het geestelijk beeld van
de maagd voor de 144.000
uitverkorenen.

Het schaduwbeeld:
Een maagd is een vrouw die nog
geen gemeenschap heeft gehad
met een man. Zij is nog puur en
onbedorven. In de Bijbel lezen
wij dat Maria, de moeder van
Jezus, ook maagd was toen de
engel haar bekend maakte dat zij
de Zoon van God zou baren. Zij
was op dat moment
ondertrouwd/verloofd met Jozef,
maar zij hadden nog geen
gemeenschap met elkaar gehad.
Een maagd draagt dus een
puurheid in zich. En deze
puurheid is in de geestelijke
werkelijkheid, van groot belang.

En waarom zijn deze 144.000
uitverkoren? Wij lezen het in
Openbaring 14: 4 ‘Dezen zijn het,
die met vrouwen niet bevlekt
zijn, want zij zijn maagden;

De geestelijke werkelijkheid:
Om tot de diepere geestelijke
betekenis van de maagd te
komen, zullen we eerst het
geestelijke beeld van de vrouw
dienen te weten. De maagd is
immers van het vrouwelijk
geslacht. De vrouw is het beeld
van de Christelijke Gemeente

Herder J. R. Misset

naar Éfeze 5: 23 ‘Want de man is
het hoofd der vrouw, gelijk ook
Christus het Hoofd der
Gemeente is.’
Een maagdelijke vrouw is dus het
beeld van een Gemeente van de
Here Jezus die puur en zuiver is.
De maagd heeft geen geestelijke
gemeenschap gehad.
In Openbaring 14: 4 wordt dat
“niet bevlekt” genoemd. Waar
bestaat deze onbevlektheid,
deze puurheid en zuiverheid van
de Gemeente van de Here Jezus
Christus uit?

Geestelijk onbevlekt zijn houdt
in, dat de Gemeente van de Here
Jezus zich slechts vasthoudt aan
het zuivere Evangelie. Zij laat
niet toe dat er aardse, verkeerde
leringen en gedachten in hun
geloof worden opgenomen. Het
zuivere Evangelie, het zuivere
Woord van de Bijbel, is hun enige

richtsnoer (leidraad).
Het is daarmee ook een opdracht
aan ons allen. Wij zullen ons
vasthouden aan de enige leidraad
van ons leven, de Bijbel en van
daaruit het Apostolisch Profetisch
getuigenis naar de Schriften. Wij

zullen maagdelijk ons
geloofsleven vervullen om
eenmaal met onze Zielenbruidegom, Jezus Christus, op de
berg Sion te mogen staan als Zijn
bruid, onbevlekt. Dat de Heer ons
daartoe de kracht en de wil geeft.

Een bijzondere geboorte
Profeet F. A. J. M. Thesselaar

Jongeren van Juda, het is over
enige tijd weer Kerstmis. Dan
gedenken en vieren wij de
geboorte van onze Verlosser Jezus
Christus, het is ons allen
welbekend.
Maar ik wil het over een andere
bijzondere geboorte hebben,
namelijk de geboorte van Samuël.
Het staat voor ons zo mooi
opgetekend in 1 Samuël
hoofdstuk 1. Zijn moeders naam
was Hanna en haar naam betekent
‘genade’. Ze was getrouwd met
Elkana. Hanna kon geen kinderen
krijgen omdat de HEERE haar
baarmoeder toegesloten had (1
Samuël 1 vers 5b). Daar was deze
vrouw heel verdrietig om, want
haar verlangen was om een zoon
te krijgen. Dat verdriet zag haar
man Elkana en zeide tot haar:
“Hanna, waarom weent gij, en
waarom eet gij niet, en waarom is
uw hart kwalijk gesteld? Ben ik u
niet beter dan tien zonen?” Maar
Hanna zocht haar troost in het
huis des Heren en zij bad bitter
bedroefd tot de HEERE en weende.

In het huis des Heren was er ook
een priester, genaamd Eli. Deze
zag de vrouw aan maar hoorde
haar niet bidden, want Hanna
sprak in haar hart; alleenlijk

roerden zich haar lippen, maar
haar stem werd niet gehoord;
daarom hield Eli haar voor
dronken. En Eli zeide tot Hanna:
“Hoelang zult gij u dronken
aanstellen? Doe uw wijn van u.”
Maar Hanna antwoordde en zeide:
“Neen, mijn heer! Ik ben een
vrouw, bezwaard van geest; ik heb
noch wijn, noch sterken drank
gedronken; maar ik heb mijn ziel
uitgegoten voor het aangezicht
des HEEREN.” Ja, haar verlangen
was dat haar baarmoeder werd
ontsloten en zij een zoon zou
krijgen.

Ze beloofde de HEERE, en zeide:
“HEERE der heirscharen, zo Gij
eenmaal de ellende Uwer
dienstmaagd aanziet, en mijner
gedenkt, en Uw dienstmaagd niet
vergeet, maar geeft aan Uw
dienstmaagd een mannelijk zaad,
zo zal ik dat den HEERE geven al
de dagen zijns levens, en er zal
geen scheermes op zijn hoofd
komen.” Wat een bijzondere
belofte had deze vrouw gedaan:
als zij een zoon zou krijgen dan

zou ze die afstaan aan de HEERE,
en geen scheermes zou op zijn
hoofd komen.

Bij deze belofte worden wij
verwezen naar het Nazireeërschap, wat staat beschreven in
Numeri 6 vers 1 tot en met vers 8.
Het Nazireeërschap betekent: zich
afscheiden, de afgezonderde, de
gewijde en het eigendom Gods.
De priester Eli sprak het volgende
tot Hanna: “Ga heen in vrede, en
de God Israëls zal uw bede geven,
die gij van Hem gebeden hebt.” En
niet lang daarna werd haar gebed,
wat zij in oprechtheid en onder
tranen had gebeden, verhoord. Ze
werd zwanger en baarde een zoon
die de naam Samuël kreeg, wat
betekent ‘God heeft gehoord’ of
‘naam van God’. Ja, God heeft het
gebed van Hanna gehoord en
verhoord, en zij is haar belofte
met God ook nagekomen. Want,
toen de kleine Samuël niet meer
gespeend werd (borstvoeding
kreeg), bracht zijn moeder de
jonge Samuël naar het huis des
Heren. De priester Eli zorgde voor

Samuël en Hanna loofde de
HEERE, wat staat opgetekend in 1
Samuël 2 vers 1 – 10: “Mijn hart
springt van vreugde op in den
HEERE; mijn hoorn is verhoogd in
den HEERE; mijn mond is wijd
opengedaan over mijn vijanden;
want ik verheug mij in Uw heil. Er
is niemand heilig, gelijk de HEERE;
want er is niemand dan Gij, en er
is geen rotssteen, gelijk onze
God!” En wat er verder volgt in de
verzen 3 tot en met 10.
Samuël groeide op in het huis des
Heren en diende de HEERE voor
het aangezicht van Eli. Maar in die
tijd waren de openbaringen
(profetieën) van de HEERE zeer
schaars, zoals ook gezichten
(visioenen). Maar er staat
geschreven dat in die tijd de lamp
Gods niet uitgegaan was. Samuël
begaf zich te ruste in de tempel
des HEEREN waar de ark Gods
stond. Toen riep de HEERE Samuël
en na drie keer roepen door de
HEERE tot Samuël, begreep de
priester Eli dat het de HEERE was
en hij zeide tegen Samuël: “als de
HEERE je weer roept zeg dan:
spreek HEERE want Uw knecht
hoort.” Ja, dit is het begin, toen
God zich ging openbaren door de
jonge Samuël. Een mooie en ware
geschiedenis, maar wat wil dit ons
leren?

De moeder Hanna is het beeld van
de gemeente, zoals apostel Paulus
dat schrijft in Éfeziërs 5 vers 22 –
33. Als het goed is, heeft de
gemeente hetzelfde verlangen als
Hanna, namelijk dat de HEERE
weer een profeet of profeterend
gemeentelid in het huis van God
geeft.

De andere vrouw van Elkana,
Peninna, had wel kinderen en zij is
ook een beeld van een gemeente,
alleen bekommerde zij zich niet of
er in het huis van God een
profeterend gemeentelid of een
profeet aanwezig was, zoals bij
het verlangen van Hanna. Hier laat
God ons zien dat, als wij als
gemeente en priesters met een
oprecht hart en met een groot
verlangen tot Hem naderen, Hij
ons de zevenvoudige gaven wil
schenken van de Heilige Geest.
Want bij het Nazireeërschap,
volgens het oude testament, komt
er geen scheermes op het hoofd
van een Nazireeër, zoals ook bij
Simson uit het boek Richteren.
Deze had zeven haarvlechten. Het

beeld van de zevenvoudige gaven
van de Heilige Geest, waar apostel
Paulus over schrijft in de eerste
brief aan de Korintiërs hoofdstuk
12.
Jongeren van Juda, in deze mooie
en ware geschiedenis lezen wij
dat de jonge Samuël de gaven van
de Heilige Geest van de HEERE
ontving. Dit geldt dus ook voor
jullie, want jullie hebben het
Nazireeërschap ontvangen bij de
Heilige Verzegeling.
Misschien horen jullie in de
Eredienst dat de priesters en
gemeenteleden in een bidstond
bidden voor de zeven gaven van
de Heilige Geest.

Ook horen jullie dat de Heer de
gaven wil uitdelen, zowel aan de
jongeren van Juda als aan de
ouderen. Laten wij aan deze
oproep van onze Bruidegom, Jezus
Christus, gehoor geven.

Evangelisatie Ruurlo
Hieronder een kleine foto-impressie van de
evangelisatie in Ruurlo op woensdag 10 augustus,
vrijdag 26 augustus en vrijdag 9 september.
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De toekomst

Ophalen van de bruid

De Heer heeft ons gezegd dat we
in de Gelderse Achterhoek moeten
evangeliseren.
Zo gezegd, zo gedaan: een aantal
mensen van onze kerk zijn hier al
een paar keer geweest en hebben
mogen praten over de Heer en de
toekomst: de wederkomst en wat
daarna komt. Er zijn ook folders
uitgedeeld, waaronder een folder
waarin de bovenstaande tijdslijn
staat. Het is een tijdslijn waarop
men kan zien wat er in de
toekomst gaat gebeuren. Laten we
met het begin beginnen: het
ophalen van de bruid.
Wie is de bruid?
De bruid bestaat uit mensen die
gedoopt en verzegeld zijn en die
de Heer blijven volgen, waar Hij
ook heen gaat (Openb 14:4). Het
zijn de mensen die naar Zijn stem
blijven luisteren en doen wat Hij
zegt.

Zijn wij, de levende verzegelden,
dat alleen? Nee, het zijn ook de
mensen die verzegeld zijn en al
gestorven zijn (gestorven in het

geloof) en de mensen die in het
dodenrijk tot het ware geloof zijn
gekomen en daar verzegeld zijn (1
Korinthe 15:29).
Wie komt ons halen?
De Here Jezus, de Bruidegom, is
Degene Die ons, de bruid, komt
halen, om ons daarna in de
bruiloftszaal te leiden voor de
bruiloftsmaaltijd. Hij komt ons
halen Hij komt ons tegemoet in de
lucht als het zover is
Waarom komt Hij de bruid
halen?
Jezus, onze Bruidegom, heeft ons
lief. Wij kunnen Zijn liefde tot ons
niet voorstellen, zo groot is Zijn
liefde. En vanwege die liefde wil Hij
dat wij voor altijd bij Hem zijn. Wij
mogen dan Zijn heerlijkheid
aanschouwen (Joh. 17: 24). Wij, de
bruid, hebben Jezus lief, en willen
ook voor altijd bij Hem zijn. Het is
niet zo dat we opgenomen willen
worden, omdat we dan verlost zijn
van de moeite en strijd hier op
aarde. Het moet zijn vanwege de
liefde tot Hem… De liefde tot de
Hemelse Bruidegom doet de
liefhebbende bruid zuchten en
roepen: Kom, Heer Jezus kom
Wanneer dit verlangen niet geheel
bestaat uit liefde, dan is onze liefde
tot Hem nog niet volmaakt.
Maar wanneer gaat dit dan
gebeuren?
Dat weet alleen God de Vader. Het
enige wat we weten is dat er in de
wereld en de kerken eerst dingen
gaan gebeuren. Zodra deze
dingen, gebeurtenissen,
plaatsvinden, weten we dat de

Maurice Thesselaar

Heer snel komt. Deze
gebeurtenissen, aanwijzingen,
noemen we “de tekenen van de
tijd”. De tekenen zijn: oorlogen,
ziekten en hongersnoden en
geruchten van onheilszaken.

Maar het grootste teken van Zijn
wederkomst noemt de Heer de
afval van het geloof. Oftewel: er
zullen heel veel mensen niet meer
in God geloven. Herken je de
bovenstaande dingen? Gebeuren
ze al?
Doordat er niet zoveel gelovigen
meer zijn, zal er een macht komen
die tegen Christus is, een
antichristelijke macht (1 Johannes
2:18,19). Omdat deze macht tegen
Christus is, mogen wij, de
Christusbelijders, straks niet meer
het ware getuigenis brengen aan
de mensen. Het zal ons verboden
worden om de komst van onze
Heer te verkondigen, zoals we dat
nu doen in de Gelderse
Achterhoek. Maar na een tijdje zal
de Heer ons opnemen in de wolk
(Openbaring 11). Op pagina 593
van het Boek voor onze Tijd (vijfde
druk) staat wat er bedoeld wordt
met ‘in de wolk’.
Hoe zal dit gebeuren?
De volgorde is als volgt: de
overleden mensen die verzegeld
zijn, moeten eerst opstaan. Ze

zullen levend worden en een
opstandingslichaam krijgen, zoals
Jezus dat had toen Hij met Pasen
opstond uit het graf. Wij, de
levende verzegelden, zullen deze
mensen dan zien en zullen daarna
ook zo’n lichaam krijgen: een
onsterfelijk lichaam. Zodra dit
gebeurd is, zal De Heer de twee
groepen, komen halen: een groep
van opgestane heiligen en een
groep van levend veranderden.
Kijk maar eens wat er in 1 Thes. 4:
16-17, 1 Kor. 15: 51-52 en
Hooglied 6:13 hierover staat.
Maar de mensen dan die niet
verzegeld konden worden maar
wel geloofshelden zijn? Zoals

Abraham? Noach? David?
Johannes de Doper? Of de
christenen die verdrukt zijn
geweest vanwege hun geloof in
Jezus? In die tijden waren er geen
apostelen om te verzegelen, maar
toch kijkt de Heer met liefde naar
deze mensen.
Ja, ook deze mensen zullen
opstaan en opgenomen worden.
Ze mogen deelnemen aan de
bruiloftsmaaltijd (Openb. 17:14).
Weliswaar niet als bruid, maar ze
mogen als gast aanwezig zijn. Bij
een bruiloft horen toch immers
gasten?
Er is trouwens nog een groep
mensen die aanwezig mag zijn als
gast, maar dat zal ik in de

volgende jongerenbazuin
behandelen, als we het gaan
hebben over de bruiloft van het
Lam.
Gezang 217: 8
Niet lang zal ’t lijden duren,
draagt nog een poos uw kruis;
wellicht slechts weinig uren,
dan zijn wij eeuwig thuis:
verlost van zond’ en pijn,
als wij met alle vromen
in ’t huis des Vaders komen,
wat zal dat zalig zijn!
Zie jij al uit naar die heerlijke tijd?
Voor altijd bij de Heer zijn en
altijd in vrede leven?

De kool en de geit
Michèl Keijsper

Wat zal ik doen?
De man loopt al maanden rond
met twijfel. Doe ik dit, of doe ik
dat? Hij heeft hier wel vaker last
van. Vervelend, maar zo is hij nou
eenmaal. Andere mensen komen
veel makkelijker tot een beslissing
waar ze niet meer van afwijken.
Maar zo is hij niet.

Terwijl je opgroeit zijn er twee
processen gaande. Aan de ene
kant worden dingen steeds
vanzelfsprekender. Gewoonte, het
voorbeeld van anderen en wat je
‘hoort’ te doen leiden steeds meer
tot gedrag en beslissingen waar je
niet meer over nadenkt. Aan de
andere kant krijg je meer kennis
en verstand, en kan je een andere
keuze maken. Die flexibiliteit, dat
is hem nooit goed gelukt. Hij
twijfelt steeds, is besluiteloos. En
nu is er een grote en belangrijke
levensbeslissing te maken!
Vanouds zijn er drie grote

levensbeslissingen: de liefde (met
wie wil ik de rest van ons leven
delen), de beroepskeuze
(waarmee wil ik en kan ik een
inkomen verdienen en heb ik daar
tegelijkertijd plezier in) en het
geloof, de bekering en het volgen
van Jezus. En om de laatste keuze
gaat het hier.
Jezus trekt rond in het land met
zijn discipelen. De man heeft veel
gehoord over Hem en Hem ook
wel eens zelf gehoord. In zijn hart
zegt een stem: „Je moet Hem nu
gaan volgen.” Hij is overtuigd dat
de woorden van Jezus waarheid
zijn. „Ga naar Hem, trek met Hem
mee.” Ja, dat wil hij wel.
Maar meteen als hij dat denkt
komen er allerlei bezwaren in hem
naar boven. „Mijn vrienden
verlaten. Mijn vader, moeder en
mijn familie verlaten. Ik houd toch
van ze? Ik moet mijn huis verlaten.
Ik kan toch ook gewoon thuis
blijven om God te dienen?
Waarom zou ik me los moeten
maken van alles en iedereen?” Ja,
dat klinkt wel goed.
Maar dan komt toch weer het
verlangen om Jezus te volgen om

de hoek kijken. „Hem volgen, bij
Hem zijn. Zijn woorden elke dag
horen, Zijn wonderen zien, geen
zorgen zoals hij thuis wel heeft,
Hem mogen helpen en dienen.
Een beloning verdienen als Hij de
Messias is. Bewondering krijgen
van mensen die mij bij Jezus zien.
Alleen maar aan Jezus hoeven
denken. Ja, bij Jezus zijn. Hoe
mooi is dat?”

„Maar ik zou wel arm zijn, ’s nachts
soms buiten moeten slapen, kou
lijden. Ik heb thuis toch alles waar
ik plezier en genoegen in heb? De
spelende kinderen in het dorp, de
lekkere geur van het land. Waarom
dat opgeven, het is niet echt
nodig.”
En zo gaan zijn gedachten
eindeloos rond zonder een uitweg
te vinden.
Maar dan hoort hij Jezus weer

spreken en neemt hij de
beslissing. Nu moet het
gebeuren! Hij dringt zich naar
voren en zegt: „Heere, ik zal U
volgen; maar laat mij eerst toe,
dat ik afscheid neme van
degenen, die in mijn huis zijn.”
Vastberaden klinkt dat. Hij
vindt dat hij nu eens echt een
besluit heeft genomen.
Maar, is het een beslissing? Hij
wil wel met Jezus mee, Hem
volgen, maar eerst nog even
naar huis. Hij maakt geen
keuze. Hij bevredigt allebei zijn
verlangens. Hij wil Jezus
volgen, dat heeft hij gezegd.
Maar ook dat huis en alles daar,
belangrijk zijn. Stiekem hield
hij, de twijfelaar, heel diep in
zijn hart, rekening met de
mogelijkheid dat er iets tussen
zou komen. Misschien zijn
vader of moeder net ziek
geworden of is er andere
dwingende reden dat hij moet
blijven. Dan kan hij toch niet
weg? Het zou dan terecht zijn
om hem niet aan zijn belofte te
houden.
En omdat hij dan niet meer bij
Jezus is en thuis de enorme
indruk van Zijn woorden nog
maar een mooie herinnering is,
blijft hij daar. „Maar ik heb mijn
wil om te volgen kenbaar

gemaakt. Dat is goed!” maakt
hij zichzelf dan wijs.
Voor hem, de twijfelaar, is naar
huis gaan dus enorm gevaarlijk.
Dat ziet hij zelf niet. Op dat
moment is zijn zwakste
verlangen om thuis te zijn. Dat
lijkt mee te willen werken. “Ga
maar”, zegt dat. Het sterkste en
nobelste verlangen mag op dat
moment winnen. “Maar neem
dan thuis nog even afscheid”,
klinkt dan heel redelijk.

Maar het is geen keus voor het
ene, het is een keus voor
allebei. Het is een
schijnbeslissing, er is sprake
van onwil om een échte
beslissing te nemen. En voor de
mens is het heden (thuis zijn)
vaak toch belangrijker dan de
toekomst (rondtrekken tot, ja
hoe lang?). En zo zou ‘thuis’
winnen. De twijfelaar zou nooit
meer weggaan.
Jezus' antwoord is helder:

„Niemand, die zijn hand aan
den ploeg slaat, en ziet naar
hetgeen achter is, is bekwaam
tot het Koninkrijk Gods.” Jezus
heeft de man niet geroepen. Hij
mag rustig thuisblijven. Je
moet jezelf niet voor de gek
houden, als je een keus maakt
moet je die keus ook beslist
maken. Jezus heeft niets aan
een volgeling die steeds
heimwee naar huis heeft omdat
hij eigenlijk niet weg had
willen gaan.
Maar, er is een nog groter
gevaar voor deze man. Hij zal in
zijn geloof ook steeds zoeken
naar een uitweg. Hij zal zijn
zonden belijden of zelfs
afzweren maar zó, dat die
zonden op een andere, mildere,
manier toch nog bestaan. Bij
iedere nieuwe beslissing die
God hem vraagt te maken zal
hij een slag om de arm houden.
Ook weer een keus voor allebei
maken. In al die gevallen zal de
duivel winnen.
Hij zal steeds doen of hij God
veel geeft, of zelfs alles geeft
en Hem wil eren en volgen,
maar in feite krijgt de duivel
alles, en God niets.
Hier past Jer. 17:9
Gebaseerd op een overdenking
van Luc. 9:61-62

Stelling 7, 8 en 9 van F. W. Schwartz
7. De Bijbel leert dat er één eeuwig God is
8. God is een Geest, alwetend, altijd alom aanwezig in het oneindig heelal
9. God is eeuwig, Heilig, onveranderlijk, rechtvaardig, barmhartig en genadig
Uitleg:
Lees voor Gods Wezen en Zijn eigenschappen: Jes. 43:9-11, Jes. 45
Lees voor stelling 7: Deu. 6:4-5; Mar. 12:29-30; Joh. 17:3; Rom. 3:30
Lees voor stelling 8: Joh. 4:24, Jer. 17:10; Ps: 139:1-10
Lees voor stelling 9: Jes. 40:28; Ps. 90:2; Lev. 11:44, 19:2; 1 Pet. 1:15-16; Jac. 1:17; Ex. 20:5-6,
34:6 ; Deu. 4:31; 2 Kron. 30:9; Ps. 86:15; Luc. 6:36
Het eigenlijke wezen van God kan niemand begrijpen. Niemand kan zich daar ook een
voorstelling van maken. We kennen allemaal de afbeeldingen van een oude, ernstige man met
een witte baard op een wolk. Zo’n afbeelding is volledig in strijd met God zoals Jezus Hem ons
leert kennen: een alomtegenwoordige, onstoffelijke Geest.
Laat zo’n soort afbeelding geen hinderpaal worden voor uw geloof.

Wat wordt er veel geleden,
wat is er veel verdriet,
maar je mag ook weten,
er is God die het ziet.

Deze God Hij wil met je gaan,
in deze periode van je leven,
al is het nu donker om je heen,
Hij zal je de kracht geven.

Zie jij al uit naar die dag dat
de Heere komt in de wolken,
dan mogen we naar Huis
met mensen uit alle volken.

Al zit je ook vol vragen en
hoe moet dit verder gaan,
weet dat Hij je wil troosten
en bidders om je heen staan.

In deze zware dagen,
laat Hij je niet alleen,
er komt een dag dan stappen
we over al het lijden heen.

Janneke Troost
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Antwoord vorig nummer: geroepen

Vul het antwoord in. Vorm daarna
met de gele letters het antwoord op:
Tijd waarin we geholpen worden
(2 Kor. 6)
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. bruid Hoo. 6
2. hevige toorn Eze. 7
3. bedehuis van duivelen Opb. 3
4. hiervan verloor Saul 1 Kron. 10
5. 7.000 van verslagen 1 Kron. 19
6. vrouw van Jozef Gen. 41
7. hieronder vindt men bescherming Ruth 2
8. bedekking Hoo. 5
9. drooggevallen fonteinen 2 Pet. 2
10. apostel 1 Kor. 1

