
schaduwbeeld of natuurlijk 
voorbeeld. 
Met deze natuurlijke voorbeelden/
schaduwbeelden maakt de Heere 
Jezus ons geestelijke zaken op een 
begrijpelijke wijze duidelijk. 
Iedereen kan zo Zijn Evangelie 
begrijpen, jong en oud.  

Volgende keer een ander 
schaduwbeeld.

Renke 

Jonge vrienden en vriendinnen, 
wat is eigenlijk een schaduw-
beeld?  Deze vraag zal weleens bij 
jullie zijn opgekomen. In onze kerk 
wordt namelijk veel in schaduw-
beelden gesproken. Om deze 
schaduwbeelden te begrijpen, 
zullen wij toch eerst dienen te 
weten wat daarmee bedoeld 
wordt en waarom de Bijbel en met 
name ook Jezus deze schaduw-
beelden gebruikt.
Een schaduwbeeld in de Bijbel is 
een natuurlijk voorbeeld met een 
belangrijke betekenis voor ons 
geloof.  Ik zal jullie een voorbeeld 
geven. De Heere Jezus zegt van 
zichzelf in Johannes 6: 35 en 48 
‘Ik ben het Brood des levens’.  Is 
de Heere dan opeens veranderd in 
een snee Brood?  Nee toch!  De 
Heere Jezus gebruik dit 
natuurlijke voorbeeld om ons iets 
heel belangrijks duidelijk te 
maken voor ons geloofsleven.
Het Brood (levens) is in dit 
Bijbelgedeelte het natuurlijke 
voorbeeld, ofwel het schaduw-
beeld.  Wat probeert de Heere 
Jezus ons hier duidelijk te maken? 
Brood is voedsel voor ons 
natuurlijk lichaam. Door brood te 
eten blijft ons natuurlijk lichaam 

krachtig en gezond. 
De Heere Jezus noemt Zichzelf het 
levende Brood. Hij is het 
Goddelijke Brood waardoor wij 
eeuwig mogen leven. De Heere 
Jezus zegt namelijk in Johannes 6: 
50 en 51 ‘Dit is het Brood, dat uit 
de hemel nederdaalt, opdat de 
mens daarvan ete, en niet sterve.  
Ik ben dat levende Brood, dat uit 
de hemel nedergedaald is; zo 
iemand van dit Brood eet, die zal 
in der eeuwigheid leven. En het 
Brood, dat Ik geven zal, is Mijn 
vlees, hetwelk Ik geven zal voor 
het leven der wereld.’
Nu wordt het ons duidelijk. De 
Heere Jezus spreekt over Zichzelf 
als het levende Brood en verwijst 
daarbij naar het sacrament van het 
Heilig Avondmaal. Door elke keer 
deel te nemen aan het Heilig 
Avondmaal, zullen wij eeuwig 
leven ontvangen.  De Heere Jezus 
verzorgt daarmee niet ons 
natuurlijk lichaam maar ons 
geestelijk lichaam en ons 
geestelijk leven.
Bij het vieren van het Heilig 
Avondmaal ontvangen wij dus het 
levende Brood, ofwel het 
sacramenteel lichaam van 
Christus. Het brood is daarbij het
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Ik wil graag wat vertellen over de 
bijzondere, maar ook ver-
bijsterende, reis die ik heb 
meegemaakt naar het eiland 
Lesbos in Griekenland. Samen met 
4 klasgenoten besloten we een 
paar maanden voor de kerst-
vakantie om onze (kerst)vakantie 
door te brengen in het vluchte-
lingenkamp ‘Moria’. De reden 
daarvoor was de hoge nood die er 
heerst(e). Het eiland werd 
overspoeld met vluchtelingen en 
de aandacht van de media nam af, 
waardoor er minder organisaties 
en vrijwilligers naar toe gaan en 
tevens is de steun van Europa en 

Griekenland gering te noemen. 
Nadat we hadden ontbeten begon 
onze eerste dagshift in het kamp 
Moria. Aangekomen in het kamp 
wist ik niet wat ik zag: een grote 
legergevangenis die als kamp 
dient waarin 7000 vluchtelingen 
zaten terwijl er maar ruimte is 
voor 2500 mensen. Het voelde 
daardoor aan alsof ik door een 
concentratiekamp liep, met hoge 
hekken en daaromheen prikkel-
draad. De mensen liepen er 
hulpeloos rond en het was 
verbijsterend om te zien dat er 
zo’n plek bestaat in de wereld. De 
eerste gedachte en bede die door 

mijn hoofd ging: "Here, wees met 
deze mensen."  Ik kon mij nog niet 
voorstellen hoe hoog de nood van 
deze mensen was, totdat het de 
hele nacht geregend had en ik de 
volgende dag moest werken. De 
machteloosheid die je op dat 
moment voelt is niet te 
beschrijven. 

Sven Buitenhuijs

Vluchtelingenkamp Moria
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Overal waar ik liep schreeuwden de 
mensen naar me om hulp, omdat ze 
de hele nacht in de regen hadden 
gezeten en daardoor onderkoeld en 
nat waren. Ook waren vele tenten 
door de regen ingestort. Ik heb die 
dag 4 grote nieuwe tenten op 
kunnen zetten, samen met een 
andere vrijwilliger, waardoor er zo’n 
100 man weer droog konden slapen 
die nacht, maar ik wist ook dat er 
mensen waren die buiten moesten 
slapen en dat doet pijn. Op zulke 
momenten zochten we als groep 
troost, gingen we gezamenlijk in 
gebed tot onze Heer en hielden we 
een kleine bidstond. 

Om de Heer te vragen een licht te 
mogen zijn in deze duisternis zodat 
mensen getroost konden worden, 
maar nog belangrijker, weer hoop 
krijgen. En wat is het toch 
supermooi om het stralende Licht 
van onze Heer Jezus Christus in het 
kamp te mogen zien schijnen. Op 
een plek waar het zo duister is, 
maar waar het Licht toch ook o zo 
fel mag schijnen. Tijdens een 
kerkdienst waar zowel 
vluchtelingen als vrijwilligers bij 
elkaar zaten en er in meerdere talen 
vertaald werd, zodat elke 
vluchteling het evangelie mocht 
horen, was zeer bijzonder. Om 
gezamenlijk en als eenheid, als 
broeders en zusters, te mogen 
zingen tot de Heer en er op dat 
moment geen angst en duisternis 
was, maar vrede en licht in de 
harten van iedereen die daar 
aanwezig was. 

De zoektocht naar vrijheid
Zo ook van een jongeman die een 
getuigenis gaf in de kerk; hij 
vertelde dat hij een aantal jaren 
geleden gevlucht was, weg van de 
oorlog en de aanslagen die hij 
meemaakte. Hij zei dat hij op zoek 
was naar vrijheid en dacht die te 

vinden in het veilige Europa. Maar 
de jongeman vond zijn vrijheid niet 
in Europa, maar op de duistere plek 
‘kamp Moria’, waar hij tot het geloof 
mocht komen in Jezus Christus. 
Toen voelde hij pas wat echte 
vrijheid was. Geen natuurlijke en 
vergankelijke vrijheid, maar de 
vrijheid die iemand ervaart 
wanneer hij tot geloof komt en de 
wet van de zonde en de dood geen 
macht meer over je heeft 
(Rom. 8:1-2). Wanneer je verlost 
wordt van je zonden en in de 
nieuwheid des levens mag 
wandelen (Rom. 6:4). Dat was voor 
hem de echte vrijheid die hij mocht 
ervaren en hij dankte de Heer 
daarvoor. Ik vond dat zo bijzonder, 
omdat hier het contrast ook zo 
groot was. Een jongeman die vlucht 
en helemaal alleen is en dan ook 
nog in een duister vluchtelingen-
kamp terecht komt. Dat hij op die 
plek tot geloof komt en God hem 
werkelijk vrij maakt van alles. Het 
krachtige Licht van Christus is wat 
overwint en ik mocht er getuige van 
zijn bij deze jongen. Zo groeide ook 
voor mij het besef dat het Licht van 
Christus ook in mij schijnt en ik dit 
uit mag dragen. Het licht uitdragen 
zat hem in het kamp al in de kleine 
dingen.

Door iemand vriendelijk te 
begroeten, waardoor je een gezicht 
van wanhopig naar vrolijk ziet gaan. 
Zo kan een klein gebaar al een groot 
licht zijn op een duistere plek. Ik 
ben de Heer daarom ook zeer 
dankbaar dat ik een instrument 
mocht zijn in Zijn heilige handen en 
een lichtpuntje mocht zijn in kamp 
Moria. Met die insteek wilde ik ook 
graag naar het kamp toe gaan. Om 
voor de mensen in het kamp een 
licht te mogen zijn.
Zo ben ik er ook achter gekomen dat 
het voor onze broeders en zusters 
in Congo een bijna ondragelijke 
situatie is, wat zich daar in het land 
afspeelt en waarvan apostel 
Nanandana onlangs een verhaal 

schreef in de Stem van de laatste 
Bazuin. Want in het vluchtelingen- 
kamp waren zeer veel mensen uit 
Congo. De Congolezen die ik sprak 
vertelden mij dat ze uit het land 
moesten vluchten omdat ze 
vervolgd werden door de overheid 
of door groeperingen. Er is bijna 
geen werk, waardoor er zeer veel 
armoede heerst onder de bevolking. 
Er is veel spanning in het land en de 
gewone Congoleze burger is er de 
dupe van. Hierdoor moeten 
sommigen met gevaar voor eigen 
leven vluchten. Daarbij denk ik 
maar aan het duizendjarig vrederijk 
wat eens mag komen. Waar rust en 
vrede zal zijn en waar we bij de 

Heer mogen zijn. Wat een 
reikhalzend verlangen om in die 
vrijheid te mogen leven, voor zowel 
ons, maar ook voor de mensen die 
op dit moment in grote nood leven. 
Maar wat een heerlijkheid dat we nu 
al mogen proeven van die vrijheid, 
wanneer we zelf tot het geloof 
mogen komen en wanneer we 
iemand tot het geloof zien komen. 
Daarin zien we dat we niet meer 
leven in zonde, maar dat we mogen 
wandelen in de nieuwheid des 
levens. Bevrijd van de vloek van de 
wet, dankzij onze geliefde Here 
Jezus Christus. Die voor ons aan het 
kruis is gegaan, zodat wij in Hem het 
eeuwige leven mogen hebben. Dat 
is de vrijheid waar elk mens toch 
naar verlangt? Hoe erg de 
menselijke situatie soms ook kan 
zijn, er is Licht en Hoop in de 
wereld! God is met ons.
‘Zelfs al ga ik door een dal van 
diepe duisternis, ik vrees geen 
kwaad, want Gij zijt bij mij; uw stok 
en uw staf, die vertroosten mij’ 
(Ps.23:4). 
Maran-atha, Amen

Lesbos



Vraag en Antwoord
1) Naam: Tessa Raven

2) Geboren: 10 oktober 1999 te Delfzijl

3) Woonplaats: Veendam (Groningen)

4) Verliefd, verloofd, getrouwd: Geen van allen

5) Kinderen: Nee

6) Dieren: Ja, ik heb een hond. Hij heet Guus. Het is 
een Engelse Cocker Spaniël en hij is nu 3 jaar.

7) Hobby’s: Ik hou ervan om leuke dingen te doen met 
mijn vrienden. Daarnaast vind ik lezen en knutselen 
erg leuk. 

8) Opleiding: Op dit moment zit ik in het examenjaar 
van de Havo. Hierna wil ik de opleiding MBRT 
(Medisch Beeldvormende en Radiotherapeutische 
Technieken) gaan doen in Groningen. Voor de mensen 
die niet weten wat het inhoudt (wat ik goed kan 
begrijpen); het heeft alles te maken met de 
behandeling en beeldvorming in de radiodiagnostiek, 
radiotherapie, echografie en nucleaire geneeskunde. 
Bijvoorbeeld bestralingen, röntgenfoto's en 
chemotherapie.

9) Wat vind je leuk aan deze opleiding: Het feit dat je 
mensen kan verzorgen, maar ook bezig bent met de 
nieuwste technieken en apparatuur lijkt mij geweldig. 

10) Huidige beroep/stage/baan: Ik ben net 
aangenomen bij de supermarkt Jumbo, maar ik begin 
er pas na mijn examens zodat ik mij nu nog volledig 
kan focussen op school. Op deze manier kan ik na mijn 
examens even wat bijverdienen.

11) Wat vind je leuk aan dit werk: Ik heb al eerder in 
een supermarkt gewerkt en het leuke hieraan is dat je 
veel contact hebt met de mensen. Ook is het leuk dat 
je in een supermarkt verschillende taken kan 
uitvoeren en dit maakt het heel variërend.

12) Favoriete sport: Helaas kan ik dit zelf niet 
beoefenen, maar ik vind Formule 1 helemaal 
geweldig! Ik kijk altijd alle races op tv samen met mijn 
vader. 

13) Favoriet vakantieadres/land: Ik heb niet echt een 
favoriet vakantieadres/land, maar ik vind Budapest 
een erg mooie stad. Ook vind ik Wijlre (Limburg) een 
leuk vakantieadres, omdat je er heel mooi kan 
wandelen en ik heb er allemaal herinneringen aan van 
toen ik kleiner was.

14) Verder actief: Op dit moment focus ik mij volledig 
op school, dus ik ben verder niet echt actief.

15) Wat zou je nog eens willen doen: Ik zou graag een 
keer een Formule 1 race willen bijwonen. Ik ben 
namelijk heel benieuwd naar het sfeertje daar en ik 
wil er natuurlijk heen voor het geweldige geluid van 
de auto’s. Verder lijkt het mij leuk om een keer te gaan 
skydiven en ik zou graag verschillende reizen willen 
maken. Het lijkt mij leuk om Australië en Zuid-Afrika 
te bezoeken, maar grote steden als New York en 
Florida lijken mij ook geweldig. 

16) Favoriete kerkelijke activiteit (en waarom): Mijn 
favoriete kerkelijke activiteit is de zonde en 
schuldbelijdenis. Wanneer dit wordt uitgesproken, 
voel ik mij rein. Ook al doen wij daarna allemaal weer 
verkeerd in gedachten, woorden en werken; hetgeen 
dat je zonde en schuldbelijdenis kunt doen voor de 
Heer is iets waar je toch op kunt blijven bouwen. Het 
geeft mij kracht dat ik mij toch gereinigd kan voelen in 
deze wereld.

17) Favoriete Bijbelboek (en waarom): Ik vind het 
Evangelie van Johannes erg mooi om te lezen. Dit 
Bijbelboek vind ik duidelijk en begrijpelijk, zelfs in de 
Statenvertaling.

18) Favoriete Bijbelverhaal (en waarom): De ark van 
Noach. Ik vind dit verhaal al van kinds af aan erg mooi. 
Vooral het deel van de regenboog in het verhaal vind 
ik mooi. God liet met de regenboog zien dat Hij de 
aarde nooit meer zal overspoelen, ook de mensen en 
dieren zal hij nooit meer vernietigen. Als ik nu wel 
eens een regenboog zie, denk ik vaak aan het verhaal 
van de ark van Noach.



19) Favoriete Gezang c.q. Psalm (en waarom): Mag het 
ook een Bundel zijn? Dan kies ik namelijk voor Bundel 
28 (U zij de glorie). Dit is een lied dat laat zien hoe 
groot de Heer nou precies is. Het is een mooi lied wat 
je uit volle borst mee kan zingen samen met de hele 
gemeente. Ik vind dit lied vooral mooi als ik in een 
andere gemeente ben waar meerdere broeders en 
zusters zijn.

20) Favoriete Bijbelvertaling (en waarom): Het Boek 
vind ik een mooie Bijbelvertaling. Het is duidelijk en 
ook in het hedendaagse taalgebruik. Door Het Boek te 
lezen begrijp ik de teksten vaak beter als ik het 
vergelijk met De Statenvertaling. Ik vind de teksten 
overigens wel mooier geschreven in De 
Statenvertaling, maar dus wel moeilijker te begrijpen.

21) Meest aansprekende Bijbelfiguur (uitgezonderd de 
Here Jezus): Voor mij is dit Daniël. Hij bevond zich 
midden in de goddeloze wereld en toch hield hij altijd 
vast aan God. Hij is een voorbeeld van vertrouwen op 
God waar wij, zeker in deze tijd, veel van kunnen leren.

22) Welke gelijkenis spreekt je het meest aan: Het is 
wel een voor de hand liggende gelijkenis, maar wat 
mij betreft wel de mooiste; de barmhartige 
Samaritaan. Er wordt hierin duidelijk naar voren 
gebracht dat telt wat iemand doet en niet wie het 
doet. In deze tijd wordt iedereen vooral beoordeeld op 
uiterlijk, status en afkomst. Maar juist dit is iets wat 
onjuist is. De Heer kijkt niet naar uiterlijk, status of 
afkomst, maar juist naar hoe wij zijn. Eigenlijk zouden 
wij dat natuurlijk ook moeten doen, ook al kan dit 
soms heel moeilijk zijn. Een ander belangrijk aspect 
wat er wordt aangekaart met deze gelijkenis, is dat 
naastenliefde belangrijk is voor God. Ook wij moeten, 
net zoals de barmhartige Samaritaan, omzien naar de 
mensen om ons heen. Dat is ook hetgeen wat telt voor 
God.

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 door mijn moeder in de 
Hersteld Apostolische Zendingkerk terecht gekomen, 
ze nam mij van kinds af aan altijd mee.

24) Leef je in een gelovige omgeving: Nee, helaas niet. 
Niemand van mijn vrienden of vriendinnen is gelovig. 
Alleen een deel van mijn familie is gelovig.

25) Wanneer je niet in een gelovige omgeving leeft, 
hoe beleef je dat: Het is moeilijk. Ik merk, doordat ik in 
een ongelovige omgeving woon, dat ik het soms erg 
moeilijk vind om aan het geloof vast te houden. De 
gemeente waar ik naar de kerk ga, Groningen, is ook 
een kleine gemeente. We zijn vaak maar met zijn 
vieren of vijven, soms zelfs met zijn drieën. Helaas 
versterkt dit ook niet echt mijn geloof. Je voelt je soms 
heel klein. Daarom ben ik ook blij als ik weer eens in 
een grote gemeente ben. Ik kan er dan vaak 
emotioneel van raken als we dan allemaal beginnen te 
zingen, het klinkt dan zoveel mooier als in onze 
gemeente. Ook lijkt ons geloof dan toch veel minder 
klein, naar mijn gevoel. Als ik in een andere gemeente 
ben en de Heer spreekt tot ons door middel van 
Profetie, dan krijg ik ook weer een soort “boost”. Het 
feit dat de Heer in ons midden is en dat hij tot ons wil 
spreken laat zien dat hij altijd bij ons is en ons volgt in 
de dingen die wij doen. Dit vind ik altijd zo mooi, 
omdat er in onze gemeente geen profeterend vat is. 
Als ik dit dan hoor denk ik weer bij mij zelf; zie je wel 
Tessa, de Heer is altijd bij ons!



Stelling

26) Praat je makkelijk over het geloof: Nee. Dit komt 
ook doordat ik in een ongelovige omgeving woon. Ik 
zal ook niet snel tegen iemand zeggen dat ik gelovig 
ben, omdat het hier in het noorden minder snel 
gerespecteerd wordt. Ik ben ook de enige jongere in 
onze gemeente, waardoor ik niet met mijn 
leeftijdsgenoten kan praten over het geloof. Ik mis 
deze gesprekken wel, maar daardoor vind ik de 
jongeren zondagen en het jongerenweekend des te 
mooier. Helaas kan ik hier niet altijd bij zijn in verband 
met school, maar ik probeer er wel zoveel mogelijk 
heen te gaan.

27) Als je ja hebt geantwoord, hoe doe je dat dan: n.v.t.

28) Wat vind je van de Jongerenbazuin: Ik vind het een 
goede steun voor bij het opgroeien in het geloof. De 
teksten die erin worden aangekaart zijn erg duidelijk, 
maar ook het deel ‘Vraag en antwoord’ is handig voor 
ons als jongeren. Op deze manier leer je toch de 
jongeren kennen uit de verschillende gemeenten en je 
ziet ook hoe hun kijk op het geloof is.

29) Welk onderwerp zou je graag in de 
Jongerenbazuin behandeld willen hebben: 
Probleemstellingen van deze tijd zouden een goed 
onderwerp kunnen zijn voor in de Jongerenbazuin. Dit 

omdat bepaalde stellingen in deze tijd heel normaal 
worden gevonden. Op school heb ik vaak een debat 
over bepaalde probleemstellingen, waarvan ik later 
hoor dat dit niet goed is met betrekking tot ons geloof. 
Voorbeelden van deze problemen zijn het 
donorregister en de euthanasiewet. Het zijn recente, 
maar wel erg moeilijke probleemstellingen waar wij 
als jongeren allemaal onze eigen mening naar kunnen 
vormen. Het zou mooi zijn als er probleemstellingen 
uit de wereld behandeld worden in de Jongerenbazuin 
waarbij wordt uitgelegd wat het goede is met 
betrekking tot ons geloof en waarom dat zo is.

30) Het estafettestokje gaat door naar: Bart Scholtus 
uit de gemeente Wageningen.

31) Omdat: Ik ook graag wil weten hoe zijn kijk op het 
geloof is.

De stelling die in het vorige nummer werd genoemd, “Hoe weet jij dat je tot de bruid hoort?” is nog niet overal 
besproken. We schuiven deze stelling door. 

De stelling die we nu behandelen is: Kunnen wij het geestelijke beeld van Babel/Babylon in verband brengen 
met de druk van de maatschappij op/in ons leven? En op welke wijze? 

In de discussies werd eerst stilgestaan bij de geestelijke betekenis van Babylon, namelijk ‘verwarring’. We 
herkenden de verwarring in deze tijd duidelijk en overal. Wat is in de wereld vandaag de dag nog goed en wat is 
slecht? En wie bepaalt dat dan? Waarom moet jouw ‘fout’ ook voor mij ‘fout’ zijn? Waarom is wat vroeger 
normaal was nu niet meer normaal maar abnormaal? En waarom dan wel? We zien ook dat de 'ik-cultuur' nog 
steeds het belangrijkst is: carrière maken, lekker feesten (je leeft maar één keer; zonder dat ze beseffen dat dat 
eeuwig is), er is weinig sprake van verdraagzaamheid en liefde voor de ander, enz. Het is een gevoel van 'vrede, 
vrede, geen gevaar'. Maar waar we in de wereld kijken zien we voornamelijk chaos: politiek, landen, 
vluchtelingen, natuurverschijnselen enz. Al dit soort zaken beïnvloeden ons leven ook. We moeten opletten dat 
wij wat recht is niet krom gaan vinden 'omdat men het krom vindt'. Vroeger had je meer stabiliteit in de 
maatschappij. Dat is grotendeels verdwenen en dat maakt het lastiger om in de maatschappij te leven met je 
zekerheden. Op geestelijk gebied zijn de 3 onreine geesten uit Openb. 16:13 (atheïsme, deïsme en pantheïsme) 
erg actief in de christenheid. We moeten dus goed opletten en bidden om ogenzalf.

besproken op een oudere jongerendag



“Ik ken u niet”  deel 1 Michèl Keijsper

Het zal je maar gezegd worden 
wanneer je op de deur van de 
bruiloftszaal klopt (Mat. 25:1-13; 
zie ook Luk. 13:22-29; Mat. 
7:13-14, 21-23).

Wie mogen wél binnenkomen bij 
deze eerste wederkomst van Jezus?
In een bruiloftszaal moeten 
natuurlijk een bruid en gasten zijn. 
Gasten zijn niet de bruid, zij zitten 
aan bij het avondmaal van de 
bruiloft van het Lam. Zij worden 
geroepen, uitgenodigd, tot het 
vieren van de bruiloft. De bruid is 
door de Bruidegom uit vele 
geroepenen uitverkoren 
(Opb. 14:1-5, 19:6-8). We lezen in 
de Bijbel dat Abraham, Izak, Jakob 
en al de profeten en velen vanuit 
het oosten en westen zullen 
aanzitten in het Koninkrijk Gods, op 
de bruiloft:

De uitnodiging (zie plaatje) aan alle 
gelovigen; de geroepenen geven 
hier gehoor aan:
Zie Mat. 8:11, 25:6; Luc. 13:28-30, 
14:14-24; Opb. 3:20-21, 19:7-9

We weten dat ná de bruiloft, 
wanneer het nieuwe Jeruzalem 
nederdaalt, de satan voor 1000 jaar 
gebonden zal worden nadat hij door 
de Heer, het Lam, is verslagen. De 
Heer wordt in die strijd bijgestaan 
door drie groepen mensen die op 
de bruiloft van het Lam aanwezig 
zijn, namelijk de geroepenen 
(gasten), de uitverkorenen (bruid) 
en de gelovigen (Opb. 20:1-3,7; 
17:14; 19:9). We gaan ook iets meer 
over die gasten en gelovigen 
vertellen. Wie zijn bv. die 
gelovigen? Wanneer en hoe komen 
die op de bruiloft? (worden beide 
behandeld in deel 2)

Uit Gods Woord leren wij dat velen, 
Joden en heidenen, het Evangelie is 
verkondigd; zij werden dus 
geroepen tot het Christelijk geloof. 
De opstanding uit de dood was, en 
is, de zekerheid dat Gods woorden 

de waarheid zijn. Maar ieder mens 
heeft een vrije wil en een vrije 
keuze om dat wel of niet te geloven, 
om wel of niet te reageren wanneer 
hij of zij geroepen wordt door 
Evangelieverkondiging en/of de 
Heilige Geest (Job 33:14-30).

Wanneer de bruiloft begint zijn er 
dus gasten en de bruid, geroepenen 
en uitverkorenen. Die mochten naar 
binnen (Mat. 22:2-10,14). En er zijn 
geroepenen die niet wilden komen; 
deze onwillige mensen zullen niet 
degenen zijn die vlak na het sluiten 
van de deur nog aankloppen om 
binnengelaten te worden.
Degenen die wel snel zullen 
aankloppen zijn de dwaze maagden 
uit Mat. 25. Zij hadden 
onvoldoende olie.

Olie is het beeld van de heiliging 
door de Heilige Geest, zoals in het 
OT alles wat God gewijd was, 
geheiligd werd door deze zalf 
(Exo.30:25-32; pag. 158 van “Het 
boek voor onze tijd”).
De wijze en dwaze maagden 
waarover in Mat. 25 gesproken 
wordt zijn die christenen die de 
Heer heeft getrokken tot de tweede 
doop. Dat is de verzegeling, een 
zalving, door een levende apostel, 
waarbij de Heilige Geest ontvangen 
wordt en vervolgens in de dopeling 
woont. Het zijn christenen die zich 
net als de eerste christenen afzijdig 

willen houden van alle leringen en 
gebruiken die niet uit de Heer zijn. 
Zij omarmen en koesteren de 
inzettingen en ordeningen van de 
Heer  (Heb. 6:2a; Han. 8:9-18; 2 Kor. 
1:21-22; Efe. 1:13, 4:30; 1 Joh. 
2:20,27. Rom. 8:9,11; 1 Kor. 3:16, 
6:19; 1 Thess. 4:8; 2 Tim. 1:14. 
Opb. 14:4). 

Olie wordt in een kandelaar 
gebruikt om die te laten branden. 
In de Bijbel is de kandelaar een 
beeld van de gemeente. Ook de 
uitverkorenen moeten hun licht in 
de wereld laten schijnen. Maar dat 
houdt wel in dat je jouw olie 
doorlopend moet aanvullen. En als 
je dat niet, of niet op tijd doet en 
net op dat moment komt de 
Bruidegom, dan sta je dus buiten. 
Niet omdat je slecht of gemeen of 
zo bent, maar omdat je dwaas was 
zegt de Heer tegen je: “Ik ken u 
niet” (Opb. 1:20; Mat. 5:14-16, 
25:11-13).
We mogen ons realiseren dat we 
eigenlijk altijd ‘bezig moeten zijn 
om gered te worden’. 

Wordt 
vervolgd.
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Antwoord vorig nummer: Opstanding

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

Wat is het beeld van het licht of geestelijk leven van de gemeente 
(Luk. 11)?

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 een ij voorkomt zijn dat twee 
letters.

Vraag                         Tip  
1.  De HEERE is                      Ps. 103
2.  Hoorden in hun taal over de grote werken Gods                                Hand. 2
3.  Werd als offer aangestoken                    Exo. 30
4.  Deze 12 droegen de zee                     Jer. 52
5.  Wordt pas van kracht na de dood                                  Heb. 9
6.  Te vinden in dalen en onder doornen                   Hoo. 2
7.  Afgod waar kinderen aan werden geofferd                  Rich. 2
8.  Ander woord voor periode in de kerkgeschiedenis                 BVOT
9.  Aantal hele stammen die in het Beloofde Land wonen                 Num. 34


