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Jij geheel anders
Ja, een christen leeft anders dan
een niet christen, geheel anders.
Een christen is een volgeling van
Christus, een niet-christen is uit de
vader der leugen. Zo radicaal is Gods
Woord, en zo radicaal moeten wij
ook zijn. Wat is dan het verschil? Een
christen is van Christus en een niet-
christen niet. Christus maakt dus het
grote verschil. Van ons wordt ge
vraagd te leven zoals Christus een
maal leefde! “Maar gij zijt een uitver
koren geslacht, een koninklijk priester
dom, een heilig volk, een verkregen
volk; opdat gij zoudt verkondigen de
deugden Desgenen, Die u uit de duis
ternis geroepen heeft tot Zijn wonder
baar Licht” (1 Petrus 2 vers 9). Wij
lezen dan ook voortdurend in Gods
Woord dat wie Christus kent, door
Hem is afgezonderd, afgezonderd tot
een heilig volk. Dat betekent dus: een
volk dat bij Hem hoort. Waarvoor zijn
wij dan afgezonderd? Niet om in een
klooster te gaan zitten of om te leven
zoals het Amish volk. Waarvoor dan
wel? Om in deze wereld een lichtend

licht en een zoutend zout te zijn! De
Here Jezus zegt: U bent het zout. “Gij
zijt het zout der aarde, indien nu het
zout smakeloos wordt, waarmede zal
het gezouten worden” (Matthéüs 5
vers 13a)? Afgezonderd in deze we
reld, omdat wij burgers van de hemel
zijn. De hemelburger beoefent vreem
delingschap en evangelisatie. Geheel
anders, dat was de Christus! Hij was
en is de ware Vreemdeling. Hij was
niet van deze wereld, Hij had geen
thuis op aarde. “De vossen hebben
holen, en de vogelen des hemels nes
ten; maar de Zoon des mensen heeft
niet, waar Hij het hoofd nederlegge”
(Matthéüs 8 vers 20). Hij Die sprak:
“Wie van u overtuigt Mij van zonde?
En indien Ik de waarheid zeg, waar
om gelooft gij Mij niet?” (Johannes 8
vers 46). Hij is de Ware Evangelist.
Hij Die sprak: “De Geest des Heeren is
op Mij, daarom heeft Hij Mij gezalfd;
Hij heeft Mij gezonden, om den
armen het Evangelie te verkondigen,
om te genezen, die gebroken zijn van
hart”(Lukas 4 vers 18). R. Blumink
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Praten over je geloof
Zo, dat is niet eenvoudig. Vrien
den en kennissen zijn vaak niet
geïnteresseerd. Ze lachen je
misschien zelfs uit of vinden ge
loof belachelijk. Iets voor
domme of oude mensen. Wat
moet je terugzeggen als ze vra
gen stellen? Hoe leg je uit wat je
gelooft en waarom?
De mensen waar je mee spreekt den
ken vaak, dat wat ze zeggen, logisch
en verstandig en juist is. Wij zullen
dus kort duidelijk moeten maken dat
ze iets over het hoofd zien, zonder dat
ze het idee krijgen dat jij hun belache
lijk maakt.

Het plan is om in elk nummer een
stukje over dit onderwerp te plaatsen.
Hierin vind je aanknopingspunten om
in je eigen woorden te reageren op
vragen die je krijgt. Je kunt vragen en
opmerkingen (ook je eigen) naar de
redactie sturen: redactie@jongerenba
zuin.nl. Omdat de Jongerenbazuin
maar 4 keer per jaar verschijnt zullen
we al eerder contact met je opnemen
(als je dat wilt); de meest interessante
vragen komen in de Jongerenbazuin.
In de eerste aflevering een vraag die
we vaak horen: "Als God bestaat
waarom is het dan zo'n puinhoop in
de wereld, allerlei geweld en narig
heid?"
Een antwoord kan bijvoorbeeld zijn:
"Ik word blij van uw vraag! U zegt nu
dat u weet dat God bestaat. Weet u
waarom ik dat zeg? U ergert zich aan
hoe de mensen zich gedragen, zowel
onderling als tegen de natuur. U vindt
dat niet goed, mensen zouden zich

anders, beter moeten gedragen.
Waarom vindt u dat? In de natuur
zien we dat zwakkere dieren gedood
worden, ze noemen dat "het recht van
de sterkste". De sterkste, de gezond
ste, is de baas en kan alles doen wat
mogelijk is. En hoe kunnen wij denken
dat het ánders zou moeten? Wanneer
is het anders geweest?
Het feit dát u denkt en vindt dat het
anders hóórt te zijn bewijst dat u wéét
dat het anders hoort te zijn! Hoe kún
nen wij dat weten?"

Dit kan de start zijn van een gesprek
je. Iemand is aan het denken gezet.
We kunnen dan andere punten op
merken, zoals "Waar laten mensen,
die zich zo gedragen als u opmerkt,
zich door leiden?" "Waarom zouden
ze daar voor kiezen?" "Heeft God ons
verteld hoe we ons wel moeten gedra
gen ten opzichte van elkaar?"
Wij weten dat omdat God de mens
anders dan de dieren heeft gescha
pen. God heeft ieder mens geschapen
met een geest en met verstand, om
met Hem een relatie te hebben. Om in
vrede en liefde met Hem en alle ande
re mensen te leven. In de Bijbel heet
dit: "Heb God lief met heel uw hart,
heel uw ziel, heel uw kracht en heel
uw verstand. Heb uw naaste lief als
uzelf" (Luc. 10:27).

Zelfs mensen die nog nooit van God
hebben gehoord wéten dit (diep) van
binnen.
Dit is één van de vele aanwijzingen
dat God bestaat.
Michèl Keijsper

Spreuken 16 vers 32
"Een lankmoedig mens over
treft een held, wie zijn geest
beheerst, hem die een stad
inneemt"
Als ik ‘s morgens wakker wordt
gaan de raderen al draaien. Ik be

doel hier mee te zeggen dat ik dan
al meteen heel druk ben in mijn
hoofd. Ik ga dan naar beneden, zet
koffie en eet een broodje. Onder
tussen lees ik een stukje uit de Bij
bel. Dit doe ik om mijn denken tot
rust te laten komen. Onze gedach
ten gaan soms alle kanten op en
daarom zegt Spreuken ook, dat wie
zijn gedachten beheerst alles in het
leven aan kan.
Doordat er op een dag zoveel in
vloeden op ons afkomen, komen je
gedachten vol met allerlei zaken.
We moeten dus scheiding gaan
maken van wat wij wel en wat wij
niet in ons laten opnemen. Als
christen valt het niet mee om te
leven in een wereld die zonder God
leeft. We moeten ons dus proberen
af te zonderen van de zaken die
ons verkeerd beïnvloeden, om dus
echte rust te ontvangen. Dat gaat
niet in een keer maar daar moeten
we aan werken.
Emile Doppenberg  
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Oproep
De Koning doet een oproep aan
ons. Zullen wij daar dan geen
gehoor aan geven? Stoppen we
onze vingers in onze oren? Jon
geren van Juda: word wakker!
Grijp je kans, nu kan het!
Verspeel niet het beste wat er is!

Wat vraagt Hij aan ons? Hij vraagt ons
hart. Meerdere malen heeft Hij dit door
het woord van profetie gevraagd:
“Geef Mij uw hart.....” Hij wil er bezit
van nemen, Hij wil in je kunnen wer
ken, Hij wil je gebruiken als een instru
ment, je omhangen met sieraden (ga
ven). Ja, ook jou wil Hij gebruiken!
Niet alleen de dienstknechten, niet al
leen de ouderen, niet alleen de mensen
die veel van de Bijbel weten. Jou!
Waarom zou dat niet kunnen? Hij zegt
het toch: “Geef Mij uw hart en Ik zal u
omhangen met sieraden.” Hij heeft het

tegen jou!
Wat staat ons in de weg? Wat houdt
ons tegen? Wat zorgt ervoor dat wij
die stap niet kunnen zetten? Waarom
kon de Heer de sieraden wel rijkelijk

schenken toen de kerk net gesticht
was? En waarom hebben we nu nog
maar een handje vol profetische vaten?
Wat is er toch aan de hand? “Help
toch, Here, want er zijn geen vromen
meer; ja, de getrouwen zijn schaars
onder de mensenkinderen” (Psalm 12).
Waarom zou jij geen vrome willen
worden? Een vrome zijn ter wille van je
kerk, ter wille van je omgeving, ter
wille van God, ter wille van jezelf?
Jongeren, let op: de satan staat ons in
de weg. Hij houdt ons tegen, hij zorgt
er voor dat wij die stap niet kunnen
zetten. De satan is de reden dat God
Zijn sieraden niet kan geven. De tegen
strever houdt ons bezig met zaken die
niet van God zijn. We worden bezig
gehouden, zodat we geen tijd meer
hebben om Hem te aanbidden, om Zijn
woord te lezen, om na te denken over
Zijn werk. De Israelieten hadden dit
probleem ook toen ze in Egypte waren.
In Exodus 5 lezen we dat Mozes en

Aäron samen met het volk offers wilden
brengen aan de Heer. Farao liet dit
niet toe: hij gaf ze zwaarder werk. In
plaats van alleen stenen maken,
moesten ze ook de grondstoffen (stro)
zoeken om stenen van te maken. Farao
zei: “Het werk dezer mannen moet
worden verzwaard, zodat zij daarmee
bezig zijn en geen aandacht schenken
aan leugentaal.”
De satan zegt in deze tijd precies het
zelfde: “Gods volk moet druk bezig
zijn en geen aandacht schenken aan
Zijn Woord.” Het lukt hem aardig, we
zijn druk bezig met dingen die weinig
van nut zijn. Laat ik ze maar bij naam
noemen: Facebook, televisie, Twitter,

games...... Hoeveel dingen doe jij per
dag die niet nodig zijn? Maar weinige
dingen zijn echt nodig, of slechts één!
Lees Lucas 10: 38-42 maar eens. Laten
wij als Maria zijn, zittend aan de voe
ten van de Heer, luisterend naar Zijn
woord.
Het is niet zo dat satan ons alleen din
gen laat doen om ons van Gods werk
te houden, hij zorgt er ook voor dat die
dingen ons onrein maken. Het veront
reinigen van onze geest komt door ver
vreemding en afval van de enige ware
God. Als wij televisie kijken, zien wij
beelden die niets te maken hebben met
God. Op Facebook en Twitter lezen wij
berichten die haaks staan op Zijn
Woord. Het vertroebelt ons, zonder dat
we het door hebben. En niet alleen op
het moment dat we het zien/lezen
houdt het ons bezig, ook in de kerk
denken we er aan. Tijdens ons gebed
leidt het ons af en gedurende het lezen
van de Bijbel haalt het ons uit onze
concentratie.
Hij wil dat we ons los maken van deze
wereld en ons niet langer laten veront
reinigen: “Want Ik, uw God, ben een
heilig God, ja Ik, uw God, ben een
rein God. Wees dan heilig Mijn volk,
wees rein Mijn volk, en laat u niet lan
ger verontreinigen.” De Heer spreekt
dit niet zomaar. Welke conclusie trek
jij? Gewoon doorgaan waar je mee
bezig was? Of minder Facebook, tele
visie, Twitter en games? Of helemaal
niet meer en je geheel geven aan God?
Kies het laatste, en Hij zal je omhan

gen met sieraden. “De begeerlijkheden
dezer wereld gaan voorbij, maar die
Mijn wil volbrengen, zullen leven tot in
eeuwigheid.” Je zult geen spijt krijgen.
Maurice Thesselaar
 

Psalm 84
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De tandem van het geloof!
Heb jij wel eens op een tandem
gefietst? Ik niet, maar het lijkt me
erg moeilijk. Bij het fietsen op
een tandem ben je van elkaar
afhankelijk.
Op de televisie zie je wel eens baan
renners, die bij het wereldkampioen
schap baanwielerennen op het onder
deel tandemsprint als een schicht over
de baan schieten. Ze zijn één geheel,

precies op hetzelfde moment doen ze
dezelfde beweging. Het is prachtig om
te zien, maar het is daarmee ook best
moeilijk. Er kan daarom met tandem
fietsen ook veel misgaan. Je kunt el
kaar zelfs tegenwerken. We kennen
wel de situatie dat de voorste fietser
heel hard moet trappen, omdat de ach
terste fietser stiekem zijn voeten stil
houdt. En wat dachten jullie van de si
tuatie dat de achterste persoon ook wil
gaan sturen. Daarmee raakt de tandem
volledig uit evenwicht. Dus als het goed
gaat is een tandem een heel sterk ge
heel, maar als de tandem niet één ge
heel is, dan gaat het moeizaam en on
evenwichtig.

Mozes en Aäron – het voor
beeld van een tandem

De HEERE God zorgt ook vaak voor

een tandem in het geloofsleven: men
sen die elkaar kunnen ondersteunen in

het geloof. Neem bijvoorbeeld Mozes
en Aäron. Zij waren ook zo’n tandem. 
De profeet Mozes was bang toen hij de
opdracht van de HEERE God kreeg om
het volk Israël uit Egypte te leiden. Hij
had hulp nodig.

Het was een geweldig grote opdracht.
In de ogen van Mozes was de op
dracht niet uit te voeren. Hoe moest hij
dit aanpakken? De Farao, de koning
van Egypte was een machtig man en
zijn leger in die tijd bijna onoverwinne
lijk. Mozes werd bang en hij bracht al
lerlei argumenten in tegen de HEERE
God om maar onder de opdracht uit te
komen. Hij begon met te zeggen dat
het volk hem niet zou geloven (Lees:
Exodus 4:1).

Maar als de Heer een opdracht geeft,
dan zorgt Hij altijd voor ondersteuning.
De HEERE God had Mozes al een in
strument in handen gegeven ter onder
steuning: zijn staf. De Heer antwoordt
het volgende: ‘Wat is er in uw hand?

En hij zeide: Een staf.’ De Heer had
Mozes al die tijd al het instrument in
handen gegeven om de opdracht van
de Heer uit te voeren. De staf had
Mozes al een lange tijd in handen. Hij
leidde daarmee al die tijd de kudden
van zijn schoonvader.

Hoe is het met ons? Heeft de Heer ons
instrumenten gegeven op onze geloofs
weg om de weg van het geloof te kun
nen lopen?  Jazeker, de Heer onder
steunt ons door ambten, gaven en sa
cramenten. Maar daarnaast onder
steunt de Heer een ieder van ons met
een speciale ondersteuning voor onze
eigen geloofsweg: Kracht naar kruis!
Zo werd ook Mozes ondersteund door
de Heer, en het teken van God’s on
dersteuning was de staf van Mozes.
Met die staf heeft Mozes vele wonde
ren en tekenen gedaan in opdracht van
de HEERE God.  Hij kliefde bijvoor

beeld de Schelfzee met de staf (Lees:
Exodus 14: 15, 16). Mozes had het in
strument van God al jaren geleden in
handen gekregen en nu wees de Heer
hem op dit instrument voor de uitvoe

ring van de opdracht van God.

Mozes was nog niet overtuigd. Hij zei
tot de HEERE God: “Heer, hoe zal ik
spreken tot de Farao, ik kan niet uit
mijn woorden komen?” Mozes was
bang en niet overtuigd van de almacht
van God, terwijl de HEERE God hem
allerlei wonderen had getoond met de
staf die een slang werd en weer terug
tot de staf, en ook met zijn hand die
melaats werd en weer helemaal gaaf
zonder aandoening. Ondanks al deze
wonderen bleef Mozes angstig.

Mozes zei: “Heer ik kan niet praten!” 
De HEERE God antwoordde: “Ik zal je
tot een mond zijn, zei de Heer, ik zal je
de woorden in de mond geven die je
zal spreken tot de Farao.” Nog bleef
Mozes bang! Toen werd de Heer boos
op Mozes, maar Hij zei niet: “Ik zoek
wel een ander in jouw plaats.”  Nee,
de Heer aanvaardt onze zwakheden
en schenkt hulp. Mozes kreeg hulp in
de persoon van zijn broer Aäron: “Is
niet Aäron, de Leviet, uw broeder? Ik
weet, dat hij zeer wel spreken zal, en
ook, zie, hij zal uitgaan u tegemoet;
wanneer hij u ziet, zo zal hij in zijn
hart verblijd zijn. Gij dan zult tot hem
spreken, en de woorden in zijn mond
leggen; en Ik zal met uw mond, en met
zijn mond zijn; en Ik zal ulieden leren,
wat gij doen zult, en hij zal voor u tot
het volk spreken”(Exo. 4: 14–16).
Mozes kreeg hulp. Zijn werden tot een
tandem voorzien van alle ondersteu
ning van de HEERE God.

Wij als tandem

En nu wij! Zien wij hoe belangrijk het
voor ons is om elkaar te ondersteunen?
De Heer zegt tot ons vanuit de Bijbel,
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maar ook vanuit het woord van profe
tie: “Strijdt schouder aan schouder!”.
Hij zegt dat niet voor niets. De Heer wil
onze alle steun geven in ons leven. Zijn
zegeningen, verzorging en bescher
ming mogen wij ontvangen. Wij
mogen de rijkdommen van het geloof
ervaren, onder alle vreugde en moeite
die wij tegenkomen in ons leven.

De Heer weet ook dat wij steun nodig
hebben van elkaar. Hij verbond Mozes
en Aäron met elkaar. Zij bleven een
tandem gedurende de hele woestijn

reis. Zij hadden steun aan elkaar. Wij
mogen elkaar ook steunen en elkaar
om steun vragen. Wij mogen vragen
en als we gevraagd worden, wijs de
vraag dan niet af, maar ondersteun el
kaar.

Jonge vrienden, in jullie jonge leven
lijkt het soms dat je de hele wereld
aankunt. Daar ben je jong voor. Maar
leer om elkaar te steunen in het geloof,
want zal nodig zijn. Samen de weg
lopen. De beste tandem op de wieler
baan is de tandem waar beide wielren

ners als één geheel over de baan fiet
sen. De beste geestelijke tandems zijn
de groepen van mensen, die elkaar on
dersteunen en aanvoelen en met elkaar
het geloof in Jezus Christus onze Heer
en Zaligmaker belijden, en gezamenlijk
in dat geloof zullen leven.

Vrienden en vriendinnen: Loop samen
de weg van het geloof als tandem!
Samen in de Naam van Jezus! Amen.
J. R. Misset
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Wel eens een geloofservaring meegemaakt?
Ik wil graag iets met jullie delen.
Iets met een persoonlijke bestu
ring van de Heer.
Op onze vakantiebestemming was het
rustig en konden wij ons heerlijk ver
maken en volledig uitrusten. In mijn

gebed vroeg ik aan de Heer of Hij mij
en mijn man ook deze vakantie wilde
helpen in alles. Maar dat wij zeker een
getuige van de Heer mogen zijn, in de
manier van leven en dat wij mogen
spreken over Zijn grootheid en liefde.
Het was ook mijn man die dit gebed
had. Het heeft zijn uitwerking mogen
brengen. Ongeveer de vierde dag van
de vakantie kwamen wij in gesprek met
twee christenen. We hadden het over
vertrouwen. Eén van de mannen vond
het soms moeilijk om te vertouwen op
de Heer. Zo spraken we over velerlei
dingen en mochten we veel vertellen
over hoe de Heer de kerk weer heeft
hersteld omstreeks 1830 door aposte
len, profeten, evangelisten en herders
en leraars aan te stellen. Het was wel
veel in een korte tijd want drie dagen
later gingen beide broeders weer naar
hun eigen huizen toe. Het leuke is wel:
zij wonen zowat om de hoek van waar
wij wonen. Het werk van de Heer was
nog niet klaar, we raakten in contact
met een Belgisch echtpaar. Daar moch

ten wij dus ook heerlijk mee praten.
We hebben uiteindelijk ook over de
Heer en Zijn werk gesproken. Wat mij
opviel was dat zij wel gelovig waren
maar weinig wisten over de Bijbel. Zij
waren beiden katholiek opgevoed
maar hebben daar weinig van opge
stoken (veel is namelijk in zo’n dienst in
het Latijn). Wel de bekende verhalen
zoals hoe God de wereld heeft gescha
pen in 6 dagen enzovoort. Zij hadden
dus weinig met de Bijbel en hadden
toch wel interesse hiernaar. De vakan
tie vloog voorbij en we kregen toch wel
een bijzondere band met hun.  De laat

ste avond had mijn man een tekst aan
gehaald: “maak u geen zorgen over
de dag van morgen want vandaag
brengt al genoeg kwaad met zich
mee”, waarop de man vroeg waar die
tekst geschreven staat. Mijn man zou
het opzoeken en schreef het voor hem
op een briefje. Het staat geschreven in
Matthéüs 6. We spraken over de tijd
waar wij toch in leven: dat er zoveel
om ons heen gebeurt. Zij zagen toch
ook wel dat het steeds erger lijkt te
worden. Zoals met de hogere machten
op deze wereld die alleen maar zelf
zuchtig zijn. Lees maar een Matthéüs
24. Wij gingen de volgende dag ’s

avonds naar huis en mochten ons bij
hun op de kamer dan even opfrissen
omdat je de kamer die je hebt niet
meer in kan. Dit vond ik zo lief. Nog
even over de avond waar we veel
spraken over het geloof. Het werd al
laat en voordat ik ging bidden en dan
ken voor een prachtige vakantie, kwam
er een tekst in mij op, namelijk: “Bid en
u zal gegeven worden zoekt en gij zult
vinden, klopt en u zal opengedaan
worden.” Dit raakte mij en ik bad dan
ook de Heer of dit zo door Hem geleid
mocht worden om het op te zoeken en
het hun mee te geven. De volgende
dag zocht ik die tekst op en ik wist dat
het in de Evangeliën geschreven staat.
Ik kwam tot de ontdekking dat het in
Matthéüs 7 staat. Na het avondeten
mochten wij ons dus opfrissen in hun
kamer en schreef ik de tekst op een
blaadje samen met de tekst uit Mat
théüs 6 erbij en bedankte nogmaals

voor een zeer leuke en gezellige tijd.
Wat ik heb geleerd is: let op de kleine
dingen van de dag en stel je open voor
Zijn manier van werken door Zijn Heili
ge Geest die overal ter wereld werk
zaam is. Als wij ons maar door Hem
op een goede manier laten leiden.   
Annabelle Doppenberg
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Gods Woord is altijd met jou
In ons Christelijk Apostolische
geloof belijden wij dat de Bijbel
hiervoor de enige grondslag is. 
Dit betekent dan ook dat het lezen en
bestuderen van de Bijbel ons geloof

versterkt. De Bijbel vertelt en beant
woordt vele vragen. Toch zal menigeen
zichzelf realiseren dat er niet altijd
evenveel aandacht is om in de Bijbel te

lezen. Een veel gehoord excuus is bij
voorbeeld tijdgebrek. Ook zegt men
weleens dat het lastig is om te bepalen
waar begonnen moet worden met
lezen. Ons geloof zonder de Bijbel is
als het hebben van een auto zonder
brandstof.
Met dit artikel willen wij aandacht
geven aan de gratis Bijbel van YouVer
sion die er is voor je mobiel, tablet en
computer. Mogelijk zijn er al gemeen
teleden onder ons die deze online Bij
bel kennen en gebruiken? Het is een
echte aanrader. YouVersion omschrijft
de Bijbel als een eenvoudige, reclame
vrije Bijbel die Gods Woord in je da
gelijkse leven brengt. Er zijn verschil
lende versies beschikbaar.
Op de website www.youversion.com/
nl kun je een account aanmaken. Dit
account kan aangemaakt worden met
je e-mailadres of via Facebook. Op je
mobiel of tablet kan de Bijbel app
geïnstalleerd worden. Zelf kun je een
aantal instellingen, zoals de lettergroot
te, bepalen. Op verschillende manieren
kun je de Bijbel bestuderen. Favoriete
teksten kun je in een kleur plaatsen of
er een bladwijzer bij zetten. Weet je
zelf niet zo goed waar je moet begin

nen met lezen? Dan zijn er verschillen
de leesplannen beschikbaar. Kies een
leesplan en er staat een Bijbelgedeelte
voor je klaar. De Bijbel app synchroni
seert met al je toestellen.

Met de Bijbel app op je mobiele toestel
heb je de Bijbel altijd en overal bij je,
ongeacht waar je bent. Er zijn veel si
tuaties denkbaar waarbij je even niets
doet met je tijd, bijvoorbeeld als je in
de trein zit of tijdens een pauze. In dat

geval kun je altijd besluiten om een
stukje uit de Bijbel te lezen. Ook kun je
op een bepaald woord zoeken: de app
geeft dan allerlei tekstgedeelten weer
waar dit woord in voorkomt. Probeer
het maar eens!
Jeroen van de Pavert, gemeente
Arnhem
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Evangeliseren

Een ander aspect van het christen
zijn in deze wereld is het evangeli
seren. Wij zijn niet alleen hemel
burger door op aarde vreemdeling
te zijn. Niet alleen door de Naam
van onze Koning te verdedigen. Die
Naam moet ook verbreid worden.
De Naam van de Here Jezus moet
verkondigd worden onder alle vol
ken. Dan pas zal de Here Jezus we
derkomen. Geloven en belijden, dat
gaat altijd samen. De apostel Pau
lus schrijft: “indien gij met uw mond
zult belijden den Heere Jezus, en
met uw hart geloven, dat God Hem
uit de doden opgewekt heeft, zo
zult gij zalig worden” (Romeinen
10 vers 9). Evangeliseren is dus niet
iets waar je gaven en talenten voor
moet hebben. Het is allereerst een
opdracht, een opdracht voor iedere
christen. De discipelen kregen de
opdracht van de Here Jezus Zelf:
“Gaat dan henen, onderwijst al de
volken, dezelve dopende in de
Naam des Vaders, en des Zoons,
en des Heiligen Geestes; lerende
hen onderhouden alles, wat Ik u ge
boden heb” (Matthéüs 28 vers 19).
Niet iedereen hoeft naar alle volke
ren te gaan om daar het Evangelie
te brengen. Evangeliseren, dat is de
blijde boodschap brengen aan een
ieder die het maar horen wil. Ver
tellen wie de Here Jezus voor je is
en dan mag je ook heel dichtbij je
zelf beginnen. In het gezin waarin
je opgroeit, in de vriendenkring
waarvan je deel uitmaakt, tijdens
het praatje met de buurman die in
zijn tuin aan het werk is. Evangeli
seren is niet alleen spreken, maar
juist ook doen. Het gaat er niet al
leen om dat we vertellen wie en wat
de Here Jezus voor ons is en bete
kent. Misschien nog wel meer dat
wij anderen zullen ‘voorleven’ wie
de Here Jezus is! Dat wij dus ook
niet kwaad worden op die buur
man, die zijn auto op onze stoep
geparkeerd heeft. R. Blumink

We hebben een opdracht gekregen
Onze opdracht op de EO jon
gerendag was om de christenen
te vertellen dat de Heer spoedig
staat te komen.
Een veel gestelde vraag van ons naar
veel jongeren was dan ook: "Ver
wacht jij de Heer?"
Onze ervaring was dat we de woor
den kregen van de Heer om het getui
genis over te brengen.

We hebben goede gesprekken gehad,
ondanks alle verschillen die er zijn in
de christenheid. Doordat ons kraam
pje een beetje afgezonderd stond van
de rest, hebben we in alle rust kunnen
praten over Zijn werk.
We hebben het Maranathagetuigenis
kunnen verspreiden onder de jongeren
die er oprecht in geïnteresseerd zijn.

Over het algemeen verwachten ze de
Heer wel, alleen zijn ze er niet zo mee

bezig. Wat nu gebeurt wordt als be
langrijker ervaren.
Twee aan twee liepen we het terrein
van het Gelredome over om folders te
verspreiden en om mensen aan te
spreken. Ook stuurden we de mensen
naar ons kraampje voor verdere infor
matie. Hier kregen ze gratis jongeren
bazuinen, folders en congresmappen
van de ontmoetingsdag mee. Ook
konden ze boeken kopen. Enkele er
varingen:
- Een jongen was zeer verbaasd dat
het evangelie doorgaat in het doden
rijk.
- Er stonden wetenschappers die, te
recht, geloven in de schepping in 6
dagen.
- Er was een man die vroeger crimi
neel was en de verschrikkelijkste din
gen had gedaan. Hij is bekeerd tot het
christendom en leeft nu geheel anders.

- Een jongen, die zich heeft afgeschei
den uit een familie die aan occulte
zaken doet. Hij is zelf christen gewor
den.
Mooi om te horen hoe de Heer werkt
in een ieder van ons. Wij hopen vol
gend jaar weer hetzelfde te mogen
doen. Ga je dan mee de komst van de
Heer verkondigen?
Emile Doppenberg

Een volgende keer in de
Jongerenbazuin:
-De Ark
 
-Een bruiloft?
 
-Een spreuk
 
-Een artikel van jou? Mail het ons
voor 2 september 2013
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