
dromen dromen, uw jongelingen 
zullen gezichten zien;’  

Bidden en verlangen
Bidt daarom om één of meerdere 
gaven van de Heilige Geest te 
mogen ontvangen. Maar bid vooral 
om het ontvangen van de 
profetische gave. Deze bestaat uit 
de profetie, het visioen en de 
heilige droom. Bid en verlang naar 
een persoonlijke vervulling met de 
kracht van de Heilige Geest.
Renke

Jonge vrienden en vriendinnen , 
deze keer wil ik jullie bekend 
maken met een schaduwbeeld, dat 
juist ook op jullie van toepassing 
is. De Bijbel spreekt in Joël 2: 23 
over de vroege en de spade regen. 
Het is een heel mooi, natuurlijk 
voorbeeld in de Bijbel met een 
geestelijke betekenis voor ons/
jullie geloof en vooral een 
geestelijke gebeurtenis in onze 
tijd.

Natuurlijk voorbeeld
De vroege regen kwam in Israël 
vlak voordat de zaaier het zaad op 
het veld zaaide. Deze regen gaf 
het zaad dat gezaaid werd kracht 
tot ontkieming en groeikracht. 
Hierdoor kwam het graan of ander 
gewas krachtig op en was het 
sterk. Door het voorjaar en de 
zomer groeide het gewas verder. 
Maar vlak voor de oogst regende 
het nog een keer. Een milde zachte 
regen daalde op het graan of 
ander gewas neer. Deze regen 
heette de spade ofwel late regen. 
Het gaf het graan nog extra om tot 
volledige rijping te komen, zodat 
het geoogst kon worden.

De geestelijke werkelijkheid
In geestelijke zin wijst de vroege 
regen op de uitstorting van de 
Heilige Geest op de Pinksterdag. 
Op de Pinksterdag kwam de Kerk 
van Christus, de Gemeente tot 
ontkieming. De Gemeente werd 
geboren en kwam tot groei. Lange 
tijd is de Kerk van Christus verder 
gegroeid, hoewel zij het 
oorspronkelijke en zuivere geloof 
langzaam verloor. Maar in het 
einde van de tijd, en dus ook jullie 
tijd, is de spade ofwel late regen 
op de Kerk van Christus, de 
Gemeente, neergedaald. De 
Heilige Geest werd opnieuw 
uitgestort op de Kerk van Christus. 
De gaven van de Heilige Geest 
kwamen weer tot uiting in 
gelovige mensen.
Jullie zijn onderdeel van de spade 
of late regen. De Heilige Geest, 
uitgestort in de laatste tijd, wil 
ook aan jullie gaven geven. In Joël 
2: 28 heeft de HEERE God dat ook 
aan jullie beloofd: ‘En daarna zal 
het geschieden, dat Ik Mijn Geest 
zal uitgieten over alle vlees, en uw 
zonen en uw dochteren zullen 
profeteren; uw ouden zullen 
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De vorige drie keren hebben we 
het gehad over verschillende 
onderdelen in de dienst aan God. 
Hoe komen we binnen, wat is het 
votum, schriftlezing, zonden- en 
schuldbelijdenis, voorgebed en 
predicatie. Dit allemaal bij elkaar 
heet de onderwijzende dienst, het 
eerste deel van de dienst. 

Deze dienst wordt afgesloten met 
de nazang, waarna het tweede 
deel, de dienst der aanbidding, 
begint. De bedieningstafel wordt 
gevuld met de schaal met brood en 
de beker met wijn. Ook worden de 
collectezakken op de tafel gelegd. 
De offers in de collectezakken 
worden door de priester gezegend 
en hij biedt ze daarna aan de Heer 
aan. Het zegenen van de offers is 
bedoeld om het zondige dat 
hieraan nog kan kleven weg te 
nemen. Ook is het een wijding tot 
het doel waarvoor ze bestemd zijn. 
Hierna zegent hij de mensen die de 
offers gegeven hebben en de 
bediening die ze moeten beheren, 
allemaal in Gods driemaal heilige 
Naam.
 
De offers die we in de 
collectezakken hebben gedaan, 
zijn zeker lieflijk voor de Heer. En 
ook wij kunnen dankbaar zijn, want 
daarnaast ligt het offer van de 
Heer, het brood en de wijn, 

tekenen van Zijn vlees en bloed, 
ingesteld tijdens de laatste viering 
met Zijn discipelen van het pascha, 
het Joodse paas feest in de nacht 
toen Hij verraden werd.
De priester stelt het brood en de 
wijn voor aan de Heer met de bede 
of Hij ze wil maken als in de nacht 
van de instelling. Daarna gaat hij 
over tot het zegenen in de Naam 
des Heren, zodat ze het 
sacramentele lichaam en bloed van 
de Heer zijn. 

Dat wil zeggen dat het wel gewoon 
brood en wijn blijft, maar dat 
daarin nu de zegenende kracht van 
het lichaam en bloed van de Heer 
aanwezig is.    
Nu zegt de priester: "Gij, o Here 
Jezus Christus, zijt gestorven om 
onze zonden, maar ook opge wekt 
tot onze rechtvaardigmaking. 
Halleluja (hetgeen betekent: looft 
de Here). Amen. 
De gemeente zet nu bundel 5 in 
(Jesaja 6:3): 

Heilig, heilig, heilig Heer God 
Zebaoth!
Hemel en aarde zijn vol van Uwe 
eer.
Hosianna, hosianna in den hoge!
GeIoofd zijt Gij, Die komt in de 
Naam des Heren!
Hosianna, hosianna, hosianna in 
den hoge!

Zebaoth is de half vertaalde term 
Jahweh Zebaoth, en betekent: de 
Here der heirscharen, oftewel, de 
Heer van de legermachten. Wie 
behoren tot de legermachten? Lees 
hierover Openbaring 19:14 en het 
Boek voor onze Tijd blz 774.
In de volgende regel van bundel 5 
kijken we vooruit in de tijd, omdat 
we zingen dat de hemel en aarde 
vol zijn van Zijn eer. Op dit 
moment is dat nog niet zo, maar 
daar kijken we wel naar uit. 
Hosianna betekent "help ons toch". 
Zo is dit lied een lofprijzing voor 
de levende God en een gebed om 
hulp tot de tijd daar is, dat Hij komt 
in de Naam des Heren. De tijd van 
vrede en gerechtigheid en 
heelheid van de schepping, die Hij 
zal vernieuwen, zoals we 
bijvoorbeeld kunnen lezen in Jes. 
65:17-25. 

De volgende keer zullen we het 
hebben over de dienst der 
aanbidding (reukoffer altaar).

Eredienst deel 4 Maurice Thesselaar
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1) Naam: 
Vera Verweij

2) Geboren: 
16 April 2005 

3) Woonplaats: 
Nijkerkerveen

4) Verliefd verloofd getrouwd: 
Nee

5) Kinderen:
Heb ik niet 

6) Dieren: 
ik heb een hamster (Minnie)

7) Hobby’s:
Mijn hobby’s zijn paardrijden en 
afspreken met vriendinnen. 

8) Opleiding:
ik zit nu in de 2e van het VMBO op 
het Guido in Amersfoort.

9) Wat vind je leuk aan deze 
opleiding? 
Ik vind het niet heel leuk maar het 
is school dus ja...

10) Favoriete sport:
Mijn favoriete sport is paardrijden.

11) Favoriet vakantieadres/land:
Mijn favoriete vakantie land is 
Italië.
Ik ga hier ook elk jaar heen op 
vakantie met me ouders en 
broertjes.

12) Verder actief: 
Ik ben druk met school en 
paardrijden 

13) Wat zou je nog eens willen 
doen? 
Ik wil heel graag een keer naar 
Amerika.

14) Favoriete kerkelijke activiteit 
(en waarom):
Mijn favoriete kerkelijke activiteit 
is het jongeren weekend omdat het 
heel gezellig is en je veel leuke 
dingen doet. 

15) Favoriete bijbelboek (en 
waarom):
Weet ik niet 

16) Favoriete bijbelverhaal (en 
waarom): 
Over het dochtertje van Jairus. 
Omdat ze was gestorven en Jezus 
bracht haar weer tot leven. Ze liep 
gewoon weer heen en weer net 
alsof er niks was gebeurd

17) Favoriete gezang c.q. psalm (en 
waarom): 
U zij de Glorie 

18) Favoriete bijbelvertaling (en 
waarom): 
De nieuwe bijbel vertaling omdat
het wat makkelijker te begrijpen is 
dan de staten vertaling.

19) Meest aansprekende
Bijbelfiguur
(uitgezonderd de Here Jezus):
Stefanus omdat hij ondertussen dat 
hij gestenigd werd hij aan God 
vroeg of hij de mensen die hem dit 
aan deden wilden vergeven en dat 
vind ik best wel knap als je dat kan.

20) Welke gelijkenis spreekt je het 
meeste aan? 
Weet ik niet 

21) 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? 
Ja ik ga al sinds dat ik kind ben hier 
naar de kerk met me ouders.

23) Leef je in een gelovige 
omgeving? 
Niet echt wel een paar vrienden 
maar niet heel erg veel.

24) Wanneer je niet in een gelovige 
omgeving leeft hoe beleef je dat? 
Soms vind ik het wel jammer.

25) Praat je makkelijk over je 
geloof? 
Als iemand er naar vraagt wel denk 
ik maar dat gebeurt eigenlijk nooit.

26) Wat vind je van de 
Jongerenbazuin? 
Weet ik niet echt want ik lees hem 
eigenlijk nooit.

27) Het estafettestokje gaat door 
naar: 
Het estafettestokje gaat naar Boyd 
Rosink uit de gemeente 
Amersfoort.

28) Omdat? 
Hij zit bij mij in de kerk en we 
hebben samen catechisatie.

Vraag en Antwoord



Hallo beste lezers! Ook dit jaar zijn we met de 
jongeren van Juda eropuit gegaan. We waren 
dit jaar in Kloosterburen, dat ligt in de 
provincie Groningen. Het was een ontzettend 
leuk weekend met verschillende activiteiten 
zoals: 

Klimmen, boogschieten, kanoën maar ook net 
als altijd de barbecue! We waren met 20 mensen 
zo ongeveer, maar het was toch ontzettend leuk! 
Op vrijdag kwamen de meeste mensen aan. We 
verbleven op camping ‘De Horizon’. Een leuke 
camping waar je niet met een camper kon staan, 
maar ze hadden daar ook bungalows. Leuke 
knusse hutjes. Op vrijdag avond zaten we tot 
laat met iedereen om een kampvuur, met 
natuurlijk lekkere snacks. Maar de volgende dag 
moesten we weer (te) vroeg opstaan. Gezellig 
met iedereen ontbijten aan een lange tafel. Na 
het ontbijten hebben we gediscuseerd over het 
geloof. Het thema van dit jaar was: Jongeren in 
de eindtijd. De wat jongere kinderen gingen bij 
elkaar zitten en praten over de eindtijd. 

De wat oudere jongeren leerden dat wij net als 
Elia en Johannes vooral een Gods Woord  
verkondigende en getuigende gemeente, 
wijzend op Jezus spoedige wederkomst, dienen 
te zijn.  Hierna hebben we een lekkere lunch 
gehad, met een lekkere appelflap! Daarna 
gingen we naar een avonturen boederij. Je kon 
daar: klimmen, boogschieten en trampoline 
springen. Het was wel spannend dat klimmen. 
Het was best wel hoog! Niveau 1, niveau 2 en 
niveau 3 had je. Niveau 1 het laagste van de 
grond af, niveau 3 het hoogst. De begeleiders 
gingen boogschieten, het klimmen zagen ze niet 
echt zitten. Na dit allemaal hebben we daar nog 
even wat gedronken en lekker gezeten. 
Toen we terug gingen naar de camping gingen 
we kanoën. Dat was ontzettend leuk! Wel heel 
nat! Niet iedereen hield het droog hè…. Herder 
Misset! 

Na het kanoën ging de barbecue aan. De 
kippenpoten lagen al klaar! We hebben toen 
lekker gegeten. We hebben ook nog gevoetbald 
op de camping. Dat ging er niet heel zacht aan 
toe! De zondag, de dag van De Here. We gingen 
naar de Apostolische kerk in Groningen. Meneer 
van den Akker en Meneer Misset hebben de 
dienst gedaan. Het was een mooie dienst. 
Tussen de middag was er tijd voor een 
wandeling en wat broodjes. De middagdienst 
was ook mooi. De preek ging over de jongeren; 
wij moeten een voorbeeld zijn voor de mensen 
om ons heen. Na de middagdienst ging iedereen 
naar huis. We hebben een fantastisch weekend 
gehad met veel liefde, gezelligheid en plezier! 
Het was voor mij de eerste keer dat ik meeging, 
maar het was ontzettend leuk! 

Groetjes, Rebecca van Loenhout uit Zeeland 

Jongeren weekend 2019

Jongerenweekend 2019



Thema jongerenweekend: “jongeren en het 
getuigenis in de eindtijd”

Jonge vrienden en vriendinnen, op dit jongerenweekend willen wij samen spreken over het 
onderwerp van dit jaar: “de eindtijd”

Op dit jongerenweekend van het jaar 2019, willen wij de opdracht van de bruidskinderen in de 
eindtijd bespreken, onderzoeken. We willen ons vandaag met name richten op jullie. Hoe kunnen 
jullie jongeren getuigen in de eindtijd?  Wat is nu eigenlijk ons/jullie getuigenis in de eindtijd?

Lees 1 Kon. 17:1 – 19:21, 21:17-29; 2 Kon. 1:1-18; Luk. 3:1-18

Jongeren en het getuigenis in de eindtijd 

Vragen over het getuigenis van de bruidskinderen:

In onze liederenbundel lezen wij in op bladzijde 3 onder punt 3:
De Hersteld apostolische zendingkerk geloofd dat zij, van Godswege, de opdracht heeft om, 
evenals Elia en Johannes de Doper, het volk van Israël opriepen tot de Wet en het getuigenis, de 
Christenheid op te roepen tot de leer van de Heilige Schrift zoals deze in de eerste eeuw van de 
Kerk door Apostelen, Profeten, Evangelisten en Herders van de Heer, werd onderwezen;

Vraag 1: Wie waren Elia en Johannes de doper, en wat verkondigden zij?
(Lees bv.: Mattheüs 24: 12, 13; 2 Timotheüs 3: 1)

Vraag 2: Wat bedoelen wij met de oproep: “Bereidt u want de Heer komt?
Lees bv.: Maleachi 4: 5; Lukas 1: 17)

Vraag 3: Aan wie zullen wij deze oproep verkondigen/vertellen? 

Vraag 4: Vind je het moeilijk om met anderen te praten over je geloof?
Zo ja, waarom?
(Lees bv.: Mattheüs 10: 19, 20; Lukas 12: 11, 12) 

Vraag 5: Zijn er nog andere mogelijkheden om te getuigen van je geloof ?
(lees bv.: Mattheüs 22: 37 – 40; Romeinen 12: 1, 2; 9 – 13; Galaten 5: 22 – 24;  

Extra vragen: 

De discipelen/apostelen kregen een opdracht van de Heer in Mattheüs 10: 7 en Lukas 9: 2: ‘predik 
het koninkrijk der hemelen’

Vraag 6: Wat bedoelt de Bijbel met het Koninkrijk der hemelen? 
(zie bijlage)

Vraag 7: Is deze opdracht alleen voor de apostelen uit die tijd of ook voor ons/jullie?
(Lees: bv.:Mattheüs 5: 13 – 16)

Op het jongerenweekend zijn onderstaande 
vragen behandeld. Wij stellen al onze lezers 

graag in de gelegenheid deze ook zelf te 
onderzoeken.



Dankbaar zijn voor de KLEINE dingen.                                                              

M                                                                                         Michèl Keijsper

We zijn niet gewend stil te staan bij 
wat wij ‘kleine dingen’ vinden. 
Kleine dingen zijn zaken die voor 
ons heel gewoon of 
vanzelfsprekend zijn. Je maakt je er 
niet druk om. Maar als ze er ineens 
niet meer zijn, vinden we het 
ineens grote dingen.
Laten we hier toch even aan 
denken.
60 jaar geleden had je één 
gaskacheltje in de woonkamer, 
geen dubbel glas en zo. In de 
winter stonden, in de steenkoude 
slaapkamer waarin alle kinderen 
sliepen, de ijsbloemen op de 
ramen (google dat maar even). Je 
ging één keer per week, op 
zaterdag, in bad. Dat was een 
zinken teil waar je na elkaar in 
ging.

En denk eens aan eten. Er was bijna 
alleen eten “van het seizoen”. Je 
liep of fietste naar school, weer of 
geen weer, auto’s waren er 
nauwelijks. Je had één paar 
schoenen en misschien drie 
broeken, waarvan één zondagse. 
Als je ouders wilden telefoneren 
moesten ze naar een telefooncel 
lopen. 

Als je nu even nadenkt over al die 
kleine dingen die nu heel gewoon 
zijn kan je je beginnen voor te 
stellen hoe je leven zou zijn als die 
‘dingetjes’ er niet meer zouden 
zijn. Het zou zonder honderden van 

die “kleine dingen” niet zo fijn zijn 
als nu. We mogen best dankbaar 
zijn voor al die kleine dingen, toch?

Er zijn andere kleine dingen waar 
je misschien niet zo snel bij 
stilstaat zoals de bescherming die 
we ontvangen van de Heer. We 
vertrekken ’s morgens vroeg van 
huis en komen weer veilig terug, 
we kunnen rustig slapen in de 
wetenschap dat de Heer over ons 
waakt, we kunnen bidden om 
leiding in ons leven bij de keuze 
van school, vrienden enz. 

Als je het nieuws volgt, hoor je de 
vreselijkste dingen zoals kinderen 
die verdwijnen, aanslagen enz. De 
Heer geeft ook aan dat Hij ons 
beschermt en dat we niet bang 
hoeven te zijn voor de vreselijke 
dingen die er gebeuren. We mogen 
op Hem vertrouwen. En ook bij 
beproevingen zoals tegenslagen en 
verdriet is er altijd Iemand die bij 
ons is en kunnen we troost krijgen. 
Zijn dit kleine dingen?

En dan heb je kleine dingen als b.v. 
het zondags twee maal naar de 
Kerk gaan, de Jongerendagen en –

weekends, de Maran-Athadag, je 
gebeden enz.. Je vindt het 
misschien niet altijd fijn om daar 
tijd aan te besteden maar worden 
wij niet allemaal gesterkt bij deze 
dagen? Voor ‘de wereld’, 
klasgenoten en anderen zijn het 
misschien niet eens alleen maar 
‘kleine dingen’ maar ‘onbelangrijke 
en stomme kleine dingen’. Hebben 
ze gelijk? Nee hè? 

Deze tijd is weer een tijd waarin 
God in de ogen van de mensen 
kleine dingen doet (Zac. 4:10). Het 
zijn voor Jezus’ bruid reusachtig 
grote, KLEINE dingen. Wat in de 
Kerk gebeurt lees je in de stukjes 
van Maurice. Straks komt Jezus 
terug om Zijn bruid (en de gasten) 
te halen. De voorbereiding daarop 
zit in de KLEINE dingen. Wij mogen 
weten dat we het onderpand van 
het bruidsschap, de witte keursteen 
(Opb. 2:17) hebben ontvangen bij 
de Heilige Verzegeling (Efe. 1:13, 
4:30; Han. 8:17-18 e.a.).

We moeten de dag van kleine 
dingen niet verachten (Zac. 4:10) 
en mogen blij en dankbaar zijn 
voor de kleine dingen in de eerste 
alinea. We mogen nog véél blijder 
en dankbaarder zijn voor de dag 
van de KLEINE dingen in de tweede 
en derde alinea.



Wist je dat............
-In de vorige aflevering een 
fout stond? 

-Niemand de prijs heeft 
gewonnen voor het vinden 
daarvan?

-Er misschien wel meer dan 
één fout was? 

-De profetie niet voor 
ongelovigen is maar voor 
gelovigen?  1 Korinthe 14:22

-Vanaf het begin van het 
christendom al pas geboren 
kinderen gedoopt werden?

-Huis van oudsher betekent: 
alle denkbare gezins-
samenstellingen?

-Het een dwaling is te 
verkondigen dat de doop 
alleen voor volwassenen is? 
(Zie ook Mark.10:13-16 en 
Hand.2:38,39)

-Door de doop God een 
verbond maakt met de 
gedoopte (en niet andersom)? 
Genesis 17:2 

-De doop met de Heilige 
Geest en met vuur een tweede 
doop is? 

-Die door een apostel moet 
gebeuren? 

-Hij doopt met zijn handen 
aan het voorhoofd van de 
gedoopte?

Ontmoetingsdag 
Op de eerste zaterdag na Pinksteren, dit jaar op zaterdag 15 juni, werd alweer de 18e ontmoetingsdag 
georganiseerd. Op deze dag komen christenen uit diverse kerken bij elkaar om met elkaar over Jezus en 
Zijn wederkomst te spreken. Dat gebeurt aan de hand van een lezing van de apostel, die aan de 
aanwezigen wordt uitgereikt. Het is al jaren een goede gelegenheid om te ervaren dat er meer 
christenen met Zijn wederkomst bezig zijn én die hierover onderling willen spreken. De lezing is ook 
opgenomen in de Stem van de Laatste Bazuin die rond 23 juni is uitgedeeld. 

 Meestal komen hier weinig jongeren naar toe, maar het zou voor de jongeren vanaf ongeveer 18 jaar 
een idee kunnen zijn om hier volgend jaar ook naar toe te gaan. Hier zien we de aanzet tot het samen 
opwandelen van Elia en Elisa en hun getuigenis “Jezus komt”. Voor Elia is dat Zijn komst als Bruidegom, 
voor Elisa Zijn komst aan het begin van het 1000-jarig Rijk van Vrede en Gerechtigheid. 

 Maran-Athadag 
Iedere twee jaar, dit jaar op 5 oktober, wordt voor ons allemaal de Maran-Athadag georganiseerd. Hier 
wordt gezamenlijk verder gewerkt aan het één zijn van de bruid, één van hart, één van ziel, één van 
geloof, één van leer. Het is enorm belangrijk dat we er ook allemaal zijn, dus zorg dat je in staat bent om 
te komen. We willen toch allemaal alle olie ontvangen die we nodig hebben. 

Twee dagen 
De redactie

?
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Tekstenpuzzel Openbaring 21:6

                                                                     Tip:

1.   dit gebeurde met Zijn kracht    Mar. 5

2.   plaats in Galilea                             Mat. 4 

3.   plaats van een veldslag              Opb. 16

4.   grens van een vrijstad                 Num. 35

5.   onbekend monster                       Job 40

6.   opgewekt uit de dood                 Han. 9

7.   verwoestte stad                            Gen. 18

8.   hier kwam Filippus vandaag     Joh. 1

9.   dit moeten wij blijven                 Efe. 6

10. op de 5e dag geschapen            Gen. 1

Uiterste inleverdatum kopij: 
31 augustus 2019

?Vul het antwoord in. Vorm met de gele letters het 
antwoord op de vraag: 
            

                  Type van de bruid van Christus (Mat. 27)

Let op, de vragen staan niet in volgorde om het bedoelde 
woord te vormen. Voor de puzzel gebruiken we de 
Statenvertaling en met de tip kun je het antwoord vinden. 
Als in een (ant)woord een ij voorkomt zijn dat twee 
letters.

Antwoord vorig nummer: Aardbeving

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

10


