
ook aan jullie. Hij noemt Zijn 
gemeente, bestaande uit jongen en 
ouden, mannen en vrouwen in 1 
Petrus 2: 9 een uitverkoren volk en 
een koninklijk priesterdom. Hij wil 
ons allen het koningschap geven. 
Zouden jullie dat koningschap 
willen ontvangen?
Blijf dan trouw aan de Here Jezus 
en Zijn apostolisch profetisch 
getuigenis naar de Schriften en de 
Here Jezus zal jullie de morgenster 
geven, het koningschap in Zijn rijk.

Renke

Jonge vrienden en vriendinnen, 
deze keer wil ik jullie bekend 
maken met een schaduwbeeld, 
dat verwijst naar de Here Jezus. 

In Openbaring 22: 16 lezen wij 
over de Here Jezus. Hij noemt 
zichzelf de blinkende Morgenster. 
"Ik, Jezus, heb Mijn engel 
gezonden om ulieden deze dingen 
te getuigen in de Gemeenten. Ik 
ben de Wortel en het geslacht 
Davids, de blinkende Morgenster." 
Waarom noemt de Here Jezus 
zichzelf de blinkende Morgenster?

Het schaduwbeeld
In Jesaja 14:12 wordt ook over een 
morgenster gesproken. De profeet 
Jesaja profeteert over koning 
Nebukadnezar als een morgenster, 
maar wel één die alle macht 
ontnomen wordt door de HEERE 
God. "Hoe zijt gij uit den hemel 
gevallen, o morgenster, gij zoon 
des dageraads! hoe zijt gij ter 
aarde nedergehouwen, gij, die de 
heidenen krenktet!" Het 
schaduwbeeld van de morgenster 
ziet hier op de koninklijke macht, 
die hem ontnomen wordt. 

De geestelijke werkelijkheid
Nu wij weten dat de morgenster in 
profetische zin wijst op 
koninklijke macht kunnen wij 
begrijpen dat de Here Jezus 
Zichzelf aanduidt als de 
Morgenster. Dat de Here Jezus 
Zichzelf zelfs de blinkende 
Morgenster noemt, geeft aan dat 
Hij over Zichzelf spreekt in Zijn 
verheerlijkte staat, de 
verheerlijkte Koning aller 
koningen. 
Nu lezen wij iets wonderlijks in 
het boek Openbaring en wel in 
Openbaring 2: 28. De Here Jezus 
doet in Openbaring 2: 28 een 
belofte aan diegenen die trouw 
blijven aan de Here Jezus en Zijn 
Evangelie, de bruidskinderen. De 
Here Jezus belooft hen het 
volgende: "En Ik zal hem de 
morgenster geven." Wat belooft 
de Heer nu aan de overwinnaars in 
het geloof? Hij belooft hen het 
koningschap in Zijn rijk van vrede 
en gerechtigheid ofwel het 
duizendjarig vrederijk. 

Een geweldige belofte voor jullie
De Here Jezus doet deze belofte 
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Het belangrijkste van de dienst is 
het Heilig Avondmaal. Je loopt 
naar voren en krijgt daar brood en 
wijn. Maar waarom eigenlijk? Er 
moet een diepere betekenis in 
liggen, je doet dit niet zomaar.

In deel 4 (zomernummer van dit 
jaar) hebben we gezegd dat in het 
brood en de wijn een zegenende 
kracht van het lichaam en bloed 
van de Heer aanwezig is. Het is 
geestelijk voedsel, waardoor we 
geestelijk blijven leven.

Dat geestelijke leven hebben we 
gekregen bij de Heilige Waterdoop. 
Door de doop zijn we kinderen van 
God geworden. Door het Heilig 
Avondmaal ontvangen wij de 
verzekering of bevestiging dat onze 
zonden vergeven zijn door Zijn 
kruisdood. Door dit onderpand 
blijven wij geestelijk leven. Als we 
stoppen met het wekelijks vieren 
van het Heilig Avondmaal in de 
kerk, dan stopt ook ons geestelijk 
leven. Dit is best lastig om te 

begrijpen, maar we geloven dit, 
omdat Jezus dit ons verteld heeft in 
Johannes 6: 53: "Voorwaar, 
voorwaar zeg Ik ulieden: Tenzij dat 
gij het vlees des Zoons des mensen 
eet, en Zijn bloed drinkt, zo hebt gij 
geen leven in uzelven."
Wist je trouwens dat, als je naar 
voren loopt en het Heilig 
Avondmaal ontvangt, je getuigt dat 
Jezus voor jou is gestorven en 
opgestaan is uit de dood? En dat je 
behoort tot de gemeente van 
Christus? We eten namelijk als 
gemeente van het ene brood en 
drinken uit die ene beker.

Je weet hoe het uitdelen van het 
Avondmaal gaat, maar misschien 
nog even goed om het op een rijtje 
te zetten:
Tijdens het zingen van bundel 19 
gaan de priester(s) en de diaken(en) 
(indien aanwezig) om de 
bedieningstafel staan. Ze 
ontvangen brood en wijn, nadat de 
priester die in de dienst voorgaat, 
een zegen over iedereen die deel 
mogen hebben aan het Heilig 
Avondmaal, heeft uitgesproken.
Hierna wordt brood en wijn aan de 
gemeente uitgedeeld. Wanneer de 
gemeente opgaat, dan naderen zij 
met gevouwen handen. Het brood 
wordt op de opgeheven 
rechterhand gelegd en met deze 

hand naar de mond gebracht (dus 
niet met de linkerhand opnemen en 
naar de mond brengen). De beker 
wordt ook met de rechterhand 
aangenomen terwijl de linkerhand 
de voet van de beker ondersteunt. 
Hierna gaan we weer naar onze 
plaats en danken de Here God in 
een kort gebed voor de ontvangen 
zegen.

Catechisanten mogen tweemaal per 
maand, namelijk de tweede en de 
laatste zondag van de maand 
deelhebben aan het Heilig 
Avondmaal.

Nu moeten we nog elke week het 
avondmaal tot ons nemen. Maar 
straks, als we opgenomen zijn,  
zullen we in de verheerlijkte staat 
dit gebruiken, maar dan eens en 
voor altijd. Geen herhaling vindt 
meer plaats, want in onze 
verheerlijkte staat zullen we in het 
geestelijke huwelijk voor eeuwig 
met de Bruidegom verenigd zijn.

Wat te doen in Juda
17 
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Tekenen der tijden 2
De vorige keer spraken we over 
‘teken’ en ‘tijden’. Nu gaat het over 
‘woorden’. 

Woorden zijn enorm belangrijk. 
God gebruikt woorden, taal, om 
Hem te leren kennen, b.v. in de 
Bijbel en je hoort de Heilige Geest, 
door profetenmond, in de eredienst 
spreken. De satan gebruikte 
woorden om Eva te verleiden om af 
te wijken van Gods gebod. 

Hoe herkennen wij tekenen der 
tijden aan woorden? 
Mensen reageren op wat wordt 
gezegd en geschreven. Mensen 
gaan iets doen, of juist niet. Met 
woorden verspreid je waarheid of 
onwaarheid. Bedenk dus wat 
iemand zou willen bereiken met 
zijn woorden. In 1994 werden in 
Rwanda (Afrika) ongeveer een 
miljoen mensen vermoord. Door de 
radio werden mensen tegen elkaar 
opgehitst en werd om actie 
geroepen. 

Een teken der tijden dat in de 16e 
eeuw startte 
De RK-kerk en de protestanten 
waren het oneens met elkaar en de 
protestanten waren het onderling 
ook niet eens. Ieder vond (en vindt) 
dat zij de kerk van Jezus Christus 
zijn. Er was haat en nijd tussen 
kerken en hun gelovigen. Het kwam 
tot oorlogen en vervolgingen 
(inquisitie). 

Er veranderde wat. Voor de 18e 
eeuw bedachten mensen dat je 
kennis krijgt door je zintuigen te 
gebruiken (oorspronkelijk: horen, 
zien, proeven, ruiken, voelen), door 
proefjes te doen en door ‘de 
natuurwetten’. Met je verstand 

(‘rede’) kon je altijd begrijpen hoe 
iets werkte of in elkaar zat; je kon 
tot een algemeen geldende 
conclusie komen. Dat klinkt 
ingewikkeld. Denk aan de volgende 
voorbeelden: 1. Alles wat je los laat 
valt naar beneden. Vogels die dood 
gaan vallen van hun tak op de 
grond – en zo ontdek je de 
zwaartekracht. 2. Je fietst langs 
weilanden en je hebt in een paar 
minuten 10 koeien gezien. Ze zijn 
allemaal wit met zwarte vlekken.  
“Alle koeien zijn wit en zwart”. Dat 
heb je dan geleerd. Tot je een 
bruine koe tegenkomt. Koeien 
kunnen dus bruin én wit/zwart zijn. 
Met een moeilijk woord heet dit 
‘inductie’. En zo blijf je leren. En zo 
gebeurde het al sinds Adam en Eva. 

Waarom moesten ‘zintuigen en 
verstand’ ineens zo belangrijk 
worden? Steeds meer mensen 
vonden dat ze afscheid van God 
moesten nemen. De kerken (en 
koningen) brachten alleen maar 
narigheid. De toename van 
wetenschappelijke kennis bewees 
dat de mens God niet nodig heeft. 
De mens kan het allemaal zelf. We 
hebben geen God als Schepper 
nodig, Die ook nog eens alles en 
iedereen in de gaten houdt. We 
willen zelf uitmaken wat we doen. 

Hoe gaan we dat verhaal vertellen? 
De mensenmassa gaat nog steeds 
naar de kerk en dat moet stoppen. 

Weet je wat? We zeggen dat de 

mensen vroeger hun hersens niet 
gebruikten. 

Ze haalden alles uit de Bijbel en 
geloofden alleen wat daar in staat 
en wat priesters en dominees 
zeiden. En die wilden de mensen 
alleen maar dom houden. Domme 
mensen die in duisternis leven, 
nooit hun hersens hebben gebruikt. 

De vader van de leugen helpt graag 
om nepnieuws te maken die 
mensen van God verwijdert en 
weghoudt. Er kwamen leugens. B.v. 
dat de aarde altijd al had bestaan. 
Dat geloof is aangeleerd en dat 
door een opvoeding zonder geloof 
de narigheid in de wereld verdwijnt 
omdat de mens van nature goed is. 
Dat de middeleeuwse mens dacht 
dat de aarde plat was, ze bleven 
met hun boten bij de kust om niet 
van de aarde af te vallen. 

Je vertelt natuurlijk niet dat Beda, 
een monnik, rond 700 in zijn 
natuurkundig werk ‘Natura rerum’ 
had geschreven dat de aarde een 
bol is. Nee. je boodschap moet zijn: 
Er is geen God en er is dus ook 
geen Schepper, alle geloven en 
heilige boeken zijn onzin.

 Dus dan zeggen we: “Wij, wij zijn 
‘verlicht’, wij gebruiken ons 
verstand en onze zintuigen in 
plaats van een geloof.” Zo, nu heb 
je “De Verlichting” ontdekt (je mag 
de hoofdletters niet vergeten hoor, 
ter ere van de mens). De 
“Verlichting” kom je tegen in het 
vak geschiedenis op school. 

Michèl Keijsper 



Naam               
Nathan Misset

Geboren        
11 mei 1997

Woonplaats       
Haarlem (Noord-Holland)

Verliefd verloofd getrouwd
n.v.t.

Kinderen 
n.v.t.

Dieren
We hebben een hond thuis, 
ze heet Tessel.

Hobby’s 
Ik besteed veel van mijn vrije tijd 
achter mn pc. Verder Badminton ik 
1 keer in de week.

Opleiding
Ik studeer op dit moment HBO-ICT 
Game Development aan de 
hogeschool van Amsterdam

Wat vind je leuk aan deze 
opleiding? 
Ik vind het vooral fijn dat ik 
medestudenten heb die dezelfde 
humor en hobby's hebben.

Huidige Beroep/Stage/Baan
Ik werk op dit moment niet, maar 
ik wil in februari gaan stagelopen.

Wat vind je leuk aan dit werk?
Ik vind het hele proces van een 
game maken erg leuk.

Favoriete sport
Ik vind badmintonnen erg leuk, 
maar tennissen in de zomer is ook 
niet verkeerd.

Favoriete vakantieadres/land
Ik heb niet echt een voorkeur, 
maar chil het liefst de hele zomer 
met mn vrienden.

Verder actief
Ik ga soms naar een conferentie 
van stripboeken of naar een 
stand up comedian.

Wat zou je nog eens willen doen?
Onder een waterval staan. De 
laatste keer dat ik dat deed was op 
een super warme dag, dus het was 
erg verfrissend.

Favoriete bijbelboek (en waarom)
Samuel. Ik vind de verhalen rond 
de eerste koningen van Israël 
altijd erg interessant.

Favoriete bijbelverhaal
(en waarom)
Het geruis door de toppen der 
moerbeziumbomen.

Favoriete gezang c.q. psalm
(en waarom)
Gezang 143: Op bergen en in 
dalen overal is God.

Favoriete bijbelvertaling
(en waarom)
Het beste zou zijn om veel 
verschillende vertalingen te 
hebben, want dan kan ik het de 
context en de betekenis het best 
uit de verhalen halen.

De verleiding van “De Verlichting” 
is: Doordat iemand zichzelf op een 
voetstuk plaatst en zich  “verlicht” 
noemt, is degene die niet “verlicht” 
is dom en achterlijk. “En dat 
ouderwetse geloof is dus ook dom 
en achterlijk. Wil jij daar bij 
horen?” 

Deze nieuwe ontwikkeling was een 
teken der tijden. De mens vond dat 
de ‘lamp  voor zijn voet en het licht 
voor zijn pad’ niet meer nodig was, 
hij verduisterde de Zon, Jezus 
Christus, (Opb. 6:12)  en vond 
zichzelf daardoor ‘verlicht’. 

Probeer in de Bijbel maar eens te 
vinden waar staat dat de zon om de 
aarde draait en dat de aarde plat is 
en je er van af valt. Het staat 

nergens. De ‘zon om de aarde’ is 
een wetenschappelijk resultaat (!) 
van de Grieken Ptolomeus en 
Aristoteles en dat werd door alle, 
ook christelijke, 

wetenschappers algemeen 
aanvaard tot Copernicus en Galilei. 
De Egyptenaren wisten al dat de 

aarde een bol was: misschien 
bleven kapiteins met hun boten 
dicht bij de kust om bij schipbreuk 
nog een kans te hebben? Einstein 
bewees dat het heelal een begin 
had, uit het niets ontstond (tja, 
hoe?) en de laatste 30 jaar is 
wetenschappelijk bewezen dat het 
geloof (religie) een natuurlijke 
menselijke activiteit is. (Cognitive 
Science of Religion, Oxford 
University). We weten dat de mens 
is geschapen door God “naar Ons 
beeld, naar Onze gelijkenis” (Gen. 
1:26). Het lijkt er dus op dat de 
wetenschap eindelijk het 
Godsbesef van de mens heeft 
ontdekt. Hoe de mens met dat 
besef omgaat hangt af van de 
eigen wil van de mens (Heb. 11:4 
en vele andere). Dat dan weer wel.



Meest aansprekende Bijbelfiguur 
(uitgezonderd de here Jezus)
Gideon, omdat hij het vertrouwen 
moest hebben dat hij met 300 man 
de Midjanieten zou kunnen 
verslaan.

Welke gelijkenis spreekt je het 
meeste aan?
De barmhartige samaritaan

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 van kinds af aan opgegroeid 
met het Apostolisch geloof en heb 
op een christelijke basisschool 
gezeten.

Leef je in een gelovige omgeving?
Nee niet echt. Het dichtst bij geloof 
waar op school over gesproken 
wordt zijn ethische vraagstukken.

Wanneer je niet in een gelovige 
omgeving leef hoe beleef je dat?
Ik ben er persoonlijk gewend aan 
geraakt en ik weet ook dat het zo 
moet zijn totdat Jezus komt.  

Praat je makkelijk over je geloof?
Ik praat met mijn vrienden bijna 
niet over het geloof. Ik vertel soms 
een klein weetje als dat toevallig 
van toepassing is op een gesprek .

Als je ja hebt geantwoord, hoe doe 
je dat dan?
n.v.t.

Wat vind je van de 
jongerenbazuin?
Ik vind het persoonlijk wat vol. Er 
staat erg veel op een bladzijde, wat 
het voor mij minder overzichtelijk 
maakt.

Welk onderwerp zou je graag in de 
jongerenbazuin behandeld willen 
hebben?
Ik denk dat het goed is dat de 
reden achter bijvoorbeeld de 
eredienst en schaduwbeelden 
behandeld worden.

Het Estafettestokje gaat door naar
Robin Scholtus
(Gemeente Wageningen)

Omdat?
Ik wil weten wat zijn favoriete 
Bijbel verhaal is.

?
1.  
De Bijbel niet één boek is maar een verzameling  van 
66 boeken, opgeschreven door 40 schrijvers in 
ongeveer  1.600 jaar.

2. 
De Bijbel niet geschreven is door mensen maar door 
God.

3.
De Bijbel het meest vertaalde boek is.

4.  
De Bijbel compleet is. Er mag en hoeft niets aan 
toegevoegd te worden. Het is volmaakt.

5.  
Het kortste hoofdstuk in de Bijbel precies 
middenin zit. Het gaat om Psalm 117.

6.  
Het langste hoofdstuk in de Bijbel Psalm 119 is.

7.
Het laatste woord in de Bijbel amen is.



Liefde Gods
Sven Buijtenhuis

Vandaag wil ik met jullie stilstaan 
bij de liefde van God. 

De liefde van God moet vast erg 
belangrijk zijn, want in 1 Kor. 13: 
1-3 wordt er drie keer gesproken 
over de liefde van God ‘niet 
hebben’. Als we de liefde van God 
niet hebben, dan hebben we niets. 
We kunnen nog zoveel mooie 
dingen zeggen of doen, maar het zal 
niets betekenen, zonder de liefde. 

Maar wat betekent deze liefde 
precies en hoe kunnen wij die liefde 
hebben/ontvangen? Ik wil jullie 
daarom in dit stuk iets vertellen 
over de liefde van God tot ons 
mensen, de wederliefde van ons 
naar God en de naastenliefde.

Als eerste wil ik jullie meenemen 
naar een tekst, waarin de liefde van 
God tot de wereld gekomen is in 
Joh 3:16: “Want alzo lief heeft God 
de wereld gehad, dat Hij Zijn 
eniggeboren Zoon gegeven heeft, 
opdat een iegelijk die in Hem 
gelooft, niet verderve, maar het 
eeuwige leven hebbe.” Door het 
zenden van Zijn Zoon heeft God zijn 
liefde aan ons getoond en 
geschonken. Het verlangen van God 
is dat wij mensen in Hem zijn en Hij 
in ons. Maar dat was voor de komst 
van Jezus nog niet mogelijk, omdat 
ons zondige natuur dit tegenhield 
en wij daardoor niet in 
gemeenschap en verzoening 
konden leven met God, want Hij is 
heilig, maar wij waren dat niet.

Maar dankzij het offer van onze 
Heere Jezus Christus mogen wij het 
eeuwig leven ontvangen wanneer 
wij in Hem geloven. Wij ontvangen 

dit leven wanneer wij in de Heilige 
Waterdoop onze oude ik met 
Christus laten sterven en 
tegelijkertijd om geestelijk met 
Hem op staan. Christus heeft de 
Doop hiervoor geschonken, zodat 
wij voor het vlees wel sterven, maar 
door de Geest het eeuwige leven 
ontvangen (Rom. 6: 3, 4; 8: 10). 
Zoals jullie wel opmerken, zijn er 
dus twee zaken die spelen in ons 
leven, het vleselijke leven (ook wel 
oude mens) en het geestelijke leven 
(ook wel nieuwe mens).

Maar hoe kunnen wij die liefde van 
God ontvangen? In Rom. 5:5 staat: 
“En de hoop beschaamt niet, omdat 
de liefde Gods in onze harten 
uitgestort is door den Heiligen 
Geest, Die ons is gegeven.”
Dus door de Heilige Geest die (ons) 
gegeven is door de handoplegging 
van de Apostel (Heilige Verzegeling) 
is de liefde van God in ons 
uitgestort. Door de Heilige Geest 
mogen de gelovigen weten dat zij 
kinderen van God zijn en dat de 
liefde van God in hun is (Rom 
8:14-16). En omdat wij kinderen van 
God zijn, ontvangen wij Zijn 
heerlijkheid en liefde, als wij in 
Hem blijven en door de Geest 
wandelen. Dit is een belangrijk 
punt. We ontvangen deze 
heerlijkheid en liefde van God, maar 
er wordt wel wat van ons gevraagd. 
Ervoor kiezen om door de Geest te 
wandelen, dan ontvangen we Zijn 
liefde, leven en vrede! Rom. 8: 6. 
Maar wat houdt het wandelen door 
den Geest precies in? Ten eerste de 
Doop in de driemaal Heilige Naam 
waarin we het nieuwe (geestelijk) 
leven ontvangen. Ten tweede 
overgave van onze geest aan de 
Heilige geest zodat Gods Geest in 
ons kan werken en met ons de 
werken van het vlees kan doden 
(Rom.8: 13) en wij daardoor in het 
nieuwe geestelijk leven kunnen 
wandelen en een nieuw mens 
worden! De vrucht van de Geest: 
Gal. 5: 22-25 “Maar de vrucht des 

Geestes is liefde, blijdschap, vrede, 
lankmoedigheid, goedertierenheid, 
goedheid, geloof, zachtmoedigheid, 
matigheid. Tegen de zodanigen is 
de wet niet. Maar die van Christus 
zijn, hebben het vlees gekruist met 
de bewegingen en begeerlijkheden. 
Indien wij door den Geest leven, zo 
laat ons ook door den Geest 
wandelen.” 
We ontvangen dus het geestelijk 
leven door de Doop en de 
Verzegeling, maar we moeten er 
ook naar gaan wandelen als we het 
eeuwig leven willen ontvangen. Dit 
kunnen wij niet vanuit onszelf en 
vraagt volledige overgave van onze 
kant naar God toe zodat hij in ons 
kan werken. “Want het is God Die in 
u werkt beide het willen en het 
werken, naar Zijn welbehagen” Fil. 
2: 13. 

Wanneer wij God liefhebben dan 
willen wij zijn geboden bewaren, 
dan zijn wij in Hem en is Hij in ons 
(Joh. 14: 23). Het doen van Zijn 
geboden zijn opgeschreven in Math. 
22: 36-40: "Meester! welk is het 
grote gebod in de wet? En Jezus 
zeide tot hem: Gij zult liefhebben 
den Heere, uw God, met geheel uw 
hart, en met geheel uw ziel, en met 
geheel uw verstand. Dit is het 
eerste en het grote gebod. En het 
tweede aan dit gelijk, is: Gij zult uw 
naaste liefhebben als uzelven. Aan 
deze twee geboden hangt de ganse 
wet en de profeten."

De liefde van God is tot ons 
gekomen, door Zijn geliefde Zoon 
Jezus Christus. Wij kunnen Hem 
liefhebben, omdat Hij ons eerst 
heeft liefgehad (1 Joh. 4:19). Vanuit 
de liefde van God naar ons toe,



Renkewordt onze wederliefde naar Hem 
toe gevraagd. Willen wij echt onze 
hele hart en ziel en verstand aan 
God geven? Dat het Schriftwoord 
ook in ons hart vervulling gaat 
vinden: “Met Christus ben ik 
gekruisigd, en toch leef ik, (dat is), 
niet meer mijn ik, maar Christus 
leeft in mij. En voor zover ik nu 
(nog) in het vlees leef, leef ik door 
het geloof in de Zoon van God, die 
mij heeft liefgehad en Zich voor mij 
heeft overgegeven” Gal. 2:20.

Wanneer Christus in ons woont en 
wij Hem liefhebben, laten wij dan 
ook onze naasten liefhebben, want: 
“indien wij elkander liefhebben, zo 
blijft God in ons, en Zijn liefde is in 
ons volmaakt.” (1 Joh. 4: 1). En 
“Indien iemand zegt: Ik heb God 
lief; en haat zijn broeder, die is een 

leugenaar; want die zijn broeder 
niet liefheeft, dien hij gezien heeft, 
hoe kan hij God liefhebben, Dien 
hij niet gezien heeft?” (1 Joh. 4:20). 
De liefde is volmaakt en God wil 
ons de volmaakte liefde leren in 1 
Kor. 13: 4-7:
De liefde is geduldig,
zij is vriendelijk,
de liefde is niet jaloers,
de liefde pronkt niet,
zij doet niet gewichtig,

zij handelt niet ongepast,
zij zoekt niet haar eigen belang,
zij wordt niet verbitterd,
zij denkt geen kwaad,

zij verblijdt zich niet over de 
ongerechtigheid,
maar verheugt zich over de 
waarheid,

zij bedekt alle dingen,
zij gelooft alle dingen,
zij hoopt alle dingen,
zij verdraagt alle dingen.

God vraagt van ons overgave, “geef 
Mij uw gehele hart”, zodat wij het 
eerste en tweede gebod kunnen 
volbrengen. Hij wil ons hierbij 
helpen, maar dan moeten we wel 
de deur van ons hart openzetten!
Niet langer voor onszelf blijven 
leven, maar voor Hem! Dan 
ontvangen wij Zijn onuitsprekelijke 

liefde, een liefde om terug te 
geven, een liefde om uit te delen 
aan onze naasten. 

Dan zullen wij niet leven in de 
dood, maar dan zullen wij leven in 
het eeuwige leven. Dan zullen wij 
leren lief te hebben, omdat hij ons 
eerst heeft liefgehad en Zijn 
volmaakte liefde in ons gekomen 
is. Laten wij met elkaar verlangend 
uitzien naar Zijn komst! Want de 
tijd zal snel komen dat onze 
geliefde Bruidegom Jezus Christus 
ons komt halen. 

“Want nu zien wij nog door een 
spiegel, in raadselen,
doch straks van aangezicht tot 
aangezicht.
Nu ken ik onvolkomen,
maar dan zal ik ten volle kennen, 
zoals ik zelf gekend ben.
Zo blijven dan:
Geloof, hoop en liefde, deze drie, 
maar de meeste van deze is de 
liefde.” (1 Kor. 13: 12,13).

Maran-atha, Amen.



Vul het antwoord in. Vorm daarna met de gele letters het antwoord op de vraag: 
                                               Zo wordt Jeruzalem bewoond (Zac. 2)

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

Vraag  en tip
1.     .. achtig
          Tim. 4
2.     hoofdstuk der wegen
         Job 40
3.     in U heb Ik
         Mar. 1
4.     volkerenzee
         Jes. 17
5.     zoon van Jecholia
         2 Kron. 26
6.     aantal ellen boven de bergen
         Gen. 7
7.     kwam door de Geest
         Luk. 2
8.     bijnaam van Johannes
         Mat. 17
9 .    zaadzaaiend
         Gen. 1
10.   profeteren voor de wederkomst
         Opb. 11
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