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Op 29 oktober 2022 kon er 
eindelijk weer een Maranatha-dag 
worden gehouden. 

Al was het wat rustiger dan we 
gewend zijn, vond ik het een zeer 
geslaagde dag. Toen mij werd 
gevraagd of ik iets over de 
Maranatha-dag wilde schrijven, 
wist ik eerst niet zo goed wat ik 
moest opschrijven. Uiteindelijk 
heb ik besloten om te schrijven 
over wat ik die dag heb geleerd. 

De belangrijkste boodschap die 
mij is bijgebleven, is dat wij de 
Heer meer deelgenoot moeten 
laten worden in ons leven. Dit 

klinkt misschien een beetje 
abstract, maar we moeten dus 
elke dag zoveel mogelijk met de 
Heer bezig zijn, en niet alleen op 
zondagen en tijdens het 
(avond)gebed. 

Bijvoorbeeld als je ’s avonds 
alleen naar huis fietst, en je 
misschien een beetje bang bent, 
je de Heer vraagt of Hij met je wil 
gaan. Of wanneer je op een haar 
na wordt aangereden, je eerste 
gedachte is: “Dank U Heer”.

Ook is het belangrijk om je te 
onderscheiden van de rest, te 
laten zien dat je niet bent zoals de 
anderen. Het kan soms natuurlijk 
een beetje spannend zijn om 
tegen iedereen te vertellen dat je 
christelijk bent, uit angst voor 
negatieve reacties, maar ook op 
andere manieren kan je laten 
blijken dat je niet tot de menigte 

behoort.

7 jaar geleden kreeg ik de 
opmerking dat iemand vond dat ik 
mensen heel snel vergeef, en dus 
niet echt boos blijf op mensen. 
Die opmerking zal ik nooit 
vergeten, simpelweg omdat ik 
heel blij was dat deze eigenschap 
bij anderen opviel. Zo kun je op 
zoveel verschillende manieren 
laten zien dat je niet echt van 
deze wereld bent. Als je vrienden 
samen iets willen stelen, of op 
zondag willen winkelen, 

en je aangeeft dat je daar niet aan 
mee wil/kan doen, onderscheid je 
je al van de rest. Ik ben blij dat ik 
deze dag heb kunnen mogen 
bijwonen, maar toch hoop ik dat 
dit de laatste was ;).

Beau

Adventszangdienst

Verslag Maranatha-dag 2022

Je bent uitgenodigd om, 
samen met het Judakoor, de 
Heer te mogen prijzen in een 
samenzangdienst. We mogen 
Hem loven voor hetgeen Hij 
voor ons gedaan heeft: Hij is 
op aarde gekomen om ons te 
verlossen. Maar er is ook een 
toekomst waar wij op hopen: 
Hij komt weer terug op aarde!

Op: zaterdag 17 december 2022
Waar: De Wildenborchse kapel

Kapelweg 1, 7251 KM Vorden
Aanvang: 15:00uur tot 16:00uur
Toegang: vanaf 14:30uur



Een schaduwbeeld/een geestelijk beeld:
de SPRUITE Herder J. R. Misset

Jonge vrienden en vriendinnen, 
deze keer wil ik jullie bekend 
maken met een schaduwbeeld, dat 
verwijst naar de komst van de 
Here Jezus. 
De Heilige Geest geeft de Here 
Jezus in de heerlijke 
adventsprofetieën uit Zacharia 3: 8 
en 6: 12 een wonderlijke Naam. 
De Here Jezus wordt in deze 
adventsprofetieën “SPRUITE” 
genoemd: ‘En spreek tot hem, 
zeggende: Alzo spreekt de HEERE 
der heirscharen, zeggende: Ziet, 
een Man, Wiens naam is 
SPRUITE, Die zal uit Zijn plaats 
spruiten, en Hij zal des HEEREN 
tempel bouwen.’ Zacharia 6: 12. 

Het schaduwbeeld 
Bij het opzoeken van het woord 
spruit in een woordenboek, of 
tegenwoordig op de computer, 
komen wij eigenlijk direct uit bij de 
groentesoort “spruitjes”. Maar dat 
wordt hier zeer zeker niet bedoeld. 
Een spruit is ook een aanduiding 
voor een kind, een nakomeling van 
iemand. Het ziet op het 
nageslacht.  

De geestelijke werkelijkheid.
De Here Jezus wordt in de Bijbel 
aangeduid als het nageslacht van 

Koning David. Hij is menselijk 
gezien een Spruit, een nakomeling 
van koning David. Wij lezen 
namelijk in Jesaja 11: 1 ‘Want er 
zal een Rijsje voortkomen uit den 
afgehouwen tronk van Isaï, en een 
Scheut uit zijn wortelen zal Vrucht 
voortbrengen.’ Isai was de vader 
van koning David. De woorden 
Rijsje en Scheut in deze Bijbel-
teksten zien ook op de komst van 
een nakomeling van iemand, in dit 
geval koning David. Dat de 
woorden Rijsje en Scheut allebei 
met een Hoofdletter beginnen, 
geeft aan dat ze verwijzen naar de 
Here Jezus. Het woordje SPRUITE 
wordt zelfs helemaal in Hoofd-
letters geschreven in de Bijbel. Het 
moet daarom wel een hele 
bijzondere Naam of Titel zijn van 
de Here Jezus. 

Twee komsten 
De Naam of Titel SPRUITE heeft 
inderdaad een hele bijzondere 
betekenis. Het ziet op de komst 
van de Here Jezus naar deze 
aarde. Zacharia 6: 12 ziet op de 
komst van de Here Jezus in 
nederigheid. De Here Jezus heeft 
bij Zijn komst in nederigheid door 
Zijn kruisoffer en opstanding de 
tempel des HEEREN gebouwd. Dit 
betekent dat Hij Zijn Gemeente, de 
Kerk van Christus heeft gesticht en 
gebouwd. Zacharia 3: 8 ziet echter 
op een latere komst. Het ziet op de 
wederkomst van de Here Jezus 
Christus in heerlijkheid bij het 
begin van het Duizendjarig 
vrederijk. ‘Hoor nu toe, Jósua, gij 
hogepriester. gij en uw vrienden, 

die voor uw aangezicht zitten, want 
zij zijn een wonderteken; want ziet, 
Ik zal Mijn Knecht, de SPRUITE, 
doen komen.’ Zacharia 3: 8.

De Heilige Geest zegt hier dat het 
herstel van Jósua, als hogepriester 
en zijn vrienden, de medepriesters 
een wonderteken zijn van de 
komst van de Here Jezus in 
nederigheid. Dat is inderdaad het 
geval.
Maar het herstel van de, door de 
Here Jezus zelf gegeven vier 
priesterambten van apostelen, 
profeten, evangelisten en herders 
naar Efeze 4: 11 in het zevende 
tijdvak, onze tijd, is het 
wonderteken, een teken in de tijd 
van de wederkomst van de Here 
Jezus Christus naar deze aarde.

Breder gezien: het apostolisch-
profetische getuigenis naar de 
Schriften is een wonderteken van 
God gegeven, dat ziet op de 
spoedige wederkomst van de 
Heer. 

We leven in de adventtijd. De 
komst van de Here Jezus is 
aanstaande. Weest Bereid! Amen  



Volgens mijn Christelijke 
encyclopedie uit 1956 ontstond 
de Advent in de 5e eeuw na Chr. 
Oorspronkelijk duurde het drie 
zondagen, later begon de Advent 
zelfs al op 11 november (op St. 
Maarten). Toen werden het 5 
zondagen maar al snel werden het 
4 zondagen. En zo is het al die 
eeuwen gebleven. Waarom gingen 
ze Advent vieren? Welk doel had 
dat? Waarom zijn het 4 zondagen?

Veel is onduidelijk over het 
oorspronkelijke doel van Advent. 
We vinden iets over het feestelijk 
toeleven naar Kerstmis, en ook 
over boetedoening. Ook lezen we 
over een verlangen naar herstel, 
verlossing. Dit laatste, herstel en 
verlossing, vinden we terug in 
Psalm 85, een Adventspsalm. In 
verzen 1-2 zien we de tijd van 
lijden, vanaf vers 3 het verlangen 
naar herstel, gevolgd door de 
verlossing.
Wij herkennen hierin het 
verlangen naar de, zeer nabije, 
komst van het 1000-jarig 
Vrederijk.

Waarom 4 Adventszondagen? 
Leert Jezus ons hier iets over?
Het antwoord is: ja.
We beginnen als illustratie met 
een praktijk uit het Romeinse 
leger. Het wachtlopen tijdens de 
nachtwake duurt van 18.00 tot 
06.00. Er zijn 4 wachten van 3 uur 
elk, die elkaar aflossen. Veel 
langer alert blijven om de 
veiligheid van de stad of de 
legerplaats te bewaken, is 
namelijk erg moeilijk.

Ook de bruid van de Heer moet 
alert zijn tijdens het wachten op 
Hem. In Mattheüs 24 vinden we 
vier waarschuwingen om alert te 
blijven op de wederkomst:
42 Waakt dan, want gij weet niet 
in welke ure uw Heere komen zal
43 Als de heer des huizes geweten 
had in welke nachtwake de dief 
komen zou, hij zou gewaakt 
hebben
44 Zijt bereid, want in welke ure 
gij het niet meent, zal de Zoon des 
mensen komen
45 Wie is de getrouwe en 
voorzichtige dienstknecht, die zijn 
heer over dienstboden . . .

En in Marcus 13:32-37 vinden wij 
(na de waarschuwing in vers 31):
32Maar van dien dag en die ure 
weet niemand, dan de Vader
33 Ziet toe, waakt en bidt, want gij 
weet niet wanneer de tijd is
34-35 Gelijk een mens reizende, 
zijn dienstknechten macht gaf en 
ieder zijn werk (4 ambten) en de 
deurwachter opdroeg te waken, zo 
waakt dan (want gij weet niet 
wanneer de heer des huizes 
komen zal, 1e des avonds laat, of
2e te middernacht, of 3e met het 
hanengekraai, of 4e in de 
morgenstond)
36-37 opdat Hij u niet slapende 
vinde; zeg Ik allen: Waakt!

Nog een duidelijk voorbeeld:
In Mattheüs 14 vinden we vanaf 
vs. 22 de discipelen in een bootje, 
op weg naar de overkant. Het 
schip is het beeld van de Kerk, op 
de volkerenzee, vissende naar 
mensen die gered willen worden. 

De overkant is het einddoel (in dat 
beeld: het 1000-jarig Vrederijk). 
Daar is het doel van haar werk. Er 
zijn nogal wat problemen, midden 
op de zee. Het scheepje en de 
discipelen waren in nood door de 
machtige golven. Er woei tevens 
een wind die hun tegen was, 
waardoor ze nauwelijks vooruit 
konden komen.
We herkennen wel iets in dit 
beeld, nietwaar?
Drie nachtwakes waren voorbij 
gegaan, de vierde was nog niet 
afgelopen. De discipelen zullen 
inmiddels aardig aan het eind van 
hun Latijn (vermoeid) zijn 
geweest. Toen kwam Jezus tijdens 
Zijn wandeling op de zee bij de 
boot, en redde hen allen.
Op het moment dat wij het het 
zwaarst zullen hebben, (geestelijk) 
dood op straat liggen (Openbaring 
11:7-8), komt de Heer. Hij komt op 
tijd.

Dood op straat liggen betekent, 
dat wij niet meer openlijk kunnen 
evangeliseren.

Advent
Michèl Keijsper



“En zij gingen allen om 
beschreven te worden, een 
iegelijk naar zijn eigen 
stad.” (Lukas 2:3)

Telkens wanneer wij op het 
Kerstfeest de geboorte van de 
Here Jezus gedenken, dan treft 
ons de grote tegenstelling tussen 
de machtige wereldvorst, 
Augustus en de Vorst der Vorsten, 
de Here Jezus, Hij Die geen steen 
had om Zijn hoofd op neer te 
leggen.

Augustus was keizer over het 
machtige Romeinse rijk. Hoe groot 
en machtig dit rijk wel was, blijkt 
ons uit het visioen van Daniël. 
Voor de eerste drie dieren, die de 

eerste drie wereldrijken voor-
stelden, vond hij een gelijkenis, 
maar niet voor het vierde dier, 
deze was schrikkelijk en gruwelijk. 
(Daniël. 7:2-7) De keizer van 
Rome had slechts te gebieden en 
iedereen haastte zich om zijn 
geboden uit te voeren.

Ten tijde van keizer Augustus leek 
het net alsof er aan de voort-
durende oorlogen een einde 
scheen te komen. Het leek wel of 
er meer saamhorigheid onder de 
volken kwam. Dit was mede het 
gevolg van de gemeenschap-
pelijke Griekse taal, die bij ieder 
mens bekend was. De mensen 
konden hun gedachten 
uitwisselen en kwamen daardoor 
meer tot elkaar.

Hierdoor werd de macht van de 
keizer versterkt en was het dus 
geen wonder dat aan hem, die op 
de Romeinse troon zat, een 
buitensporige eer werd bewezen. 
Zodanig zelfs, dat hij werd 
vergoddelijkt.

Wie de macht van deze 
wereldheerser echter het 

pijnlijkst aanvoelden, waren de 
Israëlieten. Voor Augustus was 
Israël slechts een klein onderdeel 
van het Syrische volk, waarover 
Cyrenius stadhouder was. Op zo’n 
klein stukje land als het Joodse 
land en op zo’n klein en veracht 
volk hoefde men toch niet te 
letten? De machtige keizer beval 
dat ‘de gehele wereld’ beschreven 
moest worden. Zo werd dan ook 
dit kleine en verachtelijke deel 
van zijn rijk niet overgeslagen.

Politicus als de keizer was, hield 
hij rekening met het karakter en 
de aard van elk volk, zo ook met 
het Joodse volk.  Hij wist dat Israël 
gehecht was aan zijn land en dat

Naar Gods raad
                                                                                   Herder R. Blumink 
(grotendeels overgenomen uit JOBA 1992, auteur S. de Jong) 

We zien een schaduw hiervan in 
Exodus 14:24-25, waar de Heer in 
de morgenwake, handelde. Zijn 
volk, meer dan een miljoen 
mensen en hun dieren, moesten 
zich haasten op hun vlucht voor 
de Egyptenaren, die hen op de 
hielen zaten. Toen verschrikte de 
HEERE hen. De Egyptenaren 
wilden vluchten, ze onderkenden 
dat de HEERE tegen hen streed.

We mogen weten dat de Heer bij 
ons zal zijn in de morgenstond. 
Psalm 46:6 meldt „God is in het 
midden van haar, zij zal niet 
wankelen: God zal haar helpen in 
het aanbreken van de 
morgenstond”.
Hij ontmoette Maria Magdalena, 

een beeld van Zijn bruid, in de 
morgenstond (Mattheüs 28:1; 
Marcus 16:9; Johannes 20:1,14 
16).

Wij leven nu in het 7e tijdvak in de 
4e nachtwake, de 4e 
adventsweek.
Wij zien uit met verlangen naar 
Zijn komst. Want het Schip, de 
Kerk, bevindt zich in groot gevaar. 
De volkerenzee (het grote aantal 
niet-christelijke en antichristelijke 
mensen) heeft zich opgemaakt en 
de wind (verkeerde leer) is ons 
tegen.
De herders in het veld van Efratha 
hielden ’s nachts de wacht over 
hun kudde. En plotseling stond 
een engel des Heren bij hen. En de 

Heerlijkheid des Heren omscheen 
hen. Ja, ook eenmaal zal het uur 
komen dat de Heerlijkheid des 
Heren ons zal omschijnen, aan het 
einde van de vierde nachtwake. 
Een heerlijkheid gelijk aan Jezus, 
een verheerlijkt lichaam, zullen 
wij ontvangen (Romeinen 8:17).
Over een paar dagen is het 
Kerstmis. We gedenken de 
geboorte van Jezus in het vlees. 
Verlangende zien wij uit naar Zijn 
wederkomst.

Maran-atha! Waakt! Want Jezus 
komt! Ja, kom Heere!

Gebaseerd op een predikatie van 
profeet F.A.J.M. Thesselaar



iedere Jood de plaats zijner 
geboorte in hoge eer hield. “En zij 
gingen allen om beschreven te 
worden, een iegelijk naar zijn 
eigen stad.” Maar hierin lag juist 
het pijnlijke voor de Israëliet, 
want ondanks het feit dat zij 
dragers waren van een heerlijke 
Godsbelofte, waren zij slechts 
een klein onderdeel van het grote 
rijk van keizer Augustus en 
hadden zij het bevel van die vorst 
maar te gehoorzamen.

Op deze voor vele Israëlieten zo 
moeilijke weg zullen velen zich 
dan ook afgevraagd hebben, 
WAAROM? Het antwoord vinden 
wij in de titel van dit stukje ‘Naar 
Gods Raad.’

Volgens de Schriften moest de 
Here Jezus geboren worden in de

stad Davids, genaamd Bethlehem, 
en Jozef en Maria woonden in 
Nazareth. Natuurlijk had de Here 
God een engel naar Jozef kunnen 
sturen om hem te zeggen dat hij 
naar Bethlehem moest gaan, maar 
de Here God deed dit niet. 

Onze Here God maakte de 
machtige wereldvorst Augustus 
tot Zijn knecht, want zo staat in 
Spreuken 21:1: “Des konings hart 
is in de hand des HEEREN als 
waterbeken. Hij neigt het tot al 
wat Hij wil.” Hij was slechts een 
dienaar van de Koning die nog 
geboren moest worden, het 
Woord zou vlees worden. De Here 
God volvoert Zijn Raad en vervult 
de beloften op Zijn tijd en op een 
wijze zoals Hij dat wil.

Gods Raad is wonderlijk. 
Wonderlijk hierin dat de Grote en 
Almachtige God Zijn beloften op 

de eenvoudigste wijze vervult. 
De belofte van het vrouwenzaad 
dat komen zou, was al 4000 jaren 
oud. Juda werd door Jacob 
aangewezen als de drager der 
belofte, echter wat stelde de stam 
Juda eigenlijk voor onder al die 
machtige volkeren ten tijde van 
Augustus?

Toen de belofte in vervulling zou 
gaan was het geslacht van David 
zeer klein geworden onder de 
volkeren en toch, juist op dat 
moment, werd vervuld hetgeen 
staat in Micha 5:1:“En gij, 
Bethlehem Efratha! zijt gij klein 
om te wezen onder de duizenden 
van Juda? Uit u zal Mij  
voortkomen, Die een Heerser zal 
zijn in Israël, en Wiens uitgangen 
zijn van ouds, van de dagen der 
eeuwigheid.”

Wie had verwacht dat de Here 
God, om Zijn belofte te vervullen, 
een eenvoudig meisje uit 
Nazareth, een overgeblevene uit 
het geslacht Davids, zou nemen?

De wijzen uit het Oosten 
vertolkten de gedachten van allen 
die nog hoopten op Gods Woord. 
Men dacht dat de Koning van 
Israël op koninklijke wijze en in 
het koninklijke Jeruzalem 
geboren zou worden. Hij, onze 
Heer, werd niet gezocht in het 
kleine en verachte Bethlehem.

Hoe werd er bij de geboorte van 
de Koning der koningen voor Hem 
gezorgd? Er was geen plaats in de 
herberg, de kribbe was een 
voerbak voor de beesten, dat was 
Zijn eerste woonplaats. In over-
eenstemming met dit nederige 
begin zal straks ook Zijn leven op 
aarde zijn. Hierin ligt dan ook het 

grote Godsgeheim, de nederige 
plaats Bethlehem is begeerlijker 
dan de zetel van Augustus en de 
rijkdom en macht van Rome. De 
macht van de keizer is maar 
tijdelijk.

Maar de glorie van de Koning der 
koningen in de stad Davids, 
beginnende in de kribbe, eindigt 
nimmermeer, maar gaat via de 
weg van lijden tot de eeuwige 
heerlijkheid. Bij Zijn sterven is de 
gehele wereld verlost van 
zonden, bij Zijn dood echter 
begint de Victorie.

In de spiegel van het verleden 
zien wij het heden. De macht van 
keizer Augustus en van de vele 
andere vorsten was anti-
christelijk. De satan probeerde de 
komst van Christus Jezus on-
mogelijk te maken. Maar de Here 
God gebruikte echter Zijn macht 
om zodoende Zijn Woord te 
vervullen.

Onder al die miljoenen mensen, 
die leefden ten tijde van de komst 
van Christus in het vlees, waren 
er slechts enkelen die met de 
hope Israëls vervuld waren. Ook 
nu, heden ten dage, wat zijn er 
onder de miljarden van onze tijd 
maar weinigen, die op de tekenen 
der tijden letten en des Heren 
wederkomst verwachten.

Mogen de omstandigheden 
waaronder wij, u en ik, het 
Kerstfeest zullen vieren, ons 
versterken in het geloof. De Heer 
komt, dat is gewis, Hij zal Zijn 
volkske verlossen en het ganse 
zuchtende schepsel vrijmaken 
van de dienstbaarheid der zonde, 
want alle knie zal zich buigen 
voor de Koning der koningen. Zijn 
Raad zal bestaan tot in der 
eeuwigheid.

Ik wens jullie allemaal zeer 
gezegende feestdagen.



De Heer spreekt vaak in ons 
midden over gebeurtenissen die 
nog plaats gaan vinden. Misschien 
was je dit jaar op de Maranathadag 
en hoorde je tijdens de dienst de 
Heer spreken over wat Hij gaat 
doen en wat ons te wachten staat. 
Daarnaast kregen we een 
opdracht. Wat is het toch mooi dat 
Hij ons alles bekend maakt en ons 
aanstuurt door de Heilige Geest.

In de Bijbel vinden we 
aanwijzingen die ons leren 
begrijpen wat er in de toekomst 
gaat gebeuren. Aan de hand van 
die aanwijzingen is de boven-
staande tijdslijn gemaakt. In de 
vorige Jongerenbazuin hebben we 
het gehad over het ophalen van de 
bruid. Nu zullen we het hebben 
over de bruiloft van het Lam. 

Wat gaat er gebeuren?
Na de opname van de bruid zullen 
er op aarde meerdere 
gebeurtenissen tegelijk plaats-
vinden. Je kunt je voorstellen dat 
degene die hier op aarde achter-
blijven, enorm zullen schrikken. Ze 
komen erachter dat de bruid is 
opgenomen (Mattheus 25 10-12). 
Tegelijkertijd zorgt de satan voor 
een enorme verdrukking: mensen 
die geloven in Jezus Christus, 
zullen het zeer moeilijk krijgen.

In de Hemel is dan het avondmaal 
van de bruiloft van het Lam bezig; 
de eeuwige verbintenis waar de 
bruid en ook de Heer Zelf zo lang 
naar verlangd hebben. Maar 
voordat dit gebeurt, moet de bruid 
eerst met rein en blinkend fijn 
lijnwaad (de rechtvaardigmakingen 

der heiligen) bekleed worden 
(Openb. 19: 8) en moeten de 
gasten tot koninklijke en 
priesterlijke waardigheid verheven 
worden (Openb. 20:4-6; 22:5) om 
deel te kunnen hebben aan deze 
bruiloft van het Lam (Psa. 
45:14-17).

Wat we onder het avondmaal van 
de bruiloft van het Lam moeten 
verstaan, meldt de Bijbel ons niet. 
We zouden de beschrijving 
daarvan waarschijnlijk toch niet 
kunnen begrijpen. Als we Mat. 
26:29, Mar. 14:25 en Luk. 22:18 
lezen, mogen we begrijpen dat het 
een hemelse Avondmaalsdienst zal 
zijn, veel heiliger en in heerlijkheid 
verheven dan die we nu op aarde, 
in de kerk, kunnen houden.

We kunnen ons er geen 
voorstelling van maken, maar er 
wordt wel iets over gezegd in 1 
Kor. 2: 9: “Maar gelijk geschreven 
is: Hetgeen het oog niet heeft 
gezien, en het oor niet heeft 
gehoord, en in het hart des 
mensen niet is opgeklommen, 
hetgeen God bereid heeft dien, die 
Hem liefhebben.” We zullen dus 
iets meemaken dat we nog nooit 
hebben meegemaakt en nooit 
hebben kunnen bedenken.

In de vorige Jongerenbazuin heb je 
kunnen lezen dat er tijdens de 
Bruiloft ook gasten aanwezig zijn. 
Dit zijn de overleden mensen die in 
de komst van Jezus geloofden, 
maar niet verzegeld zijn. 

Denk bijvoorbeeld aan Abraham en 
koning David. Maar er is nog een 
groep mensen die aanwezig is als 
gast: de christenen die in het 
verleden als martelaren gestorven 
zijn omdat ze in God geloofden. 
Zoals net gezegd, zal er tijdens de 
Bruiloft een enorme verdrukking 
zijn op aarde. Vooral de christenen 
die na de opname van de bruid 
verzegeld worden door nieuwe 
apostelen (ja, ook na de opname 
van de bruid komen er weer 
priesters en wordt er verzegeld) 
zullen het moeilijk krijgen. Wat 
bijzonder is: deze mensen zullen 
direct na hun dood een onsterfelijk 
lichaam verkrijgen en tijdens de 
bruiloft aankomen en als gast 
aanwezig zijn. (Openb. 7: 9-17). 

De volgende keer zullen we wat 
meer ingaan op hetgeen er op 
aarde gebeurt tijdens de bruiloft 
van het Lam en hoe de 
eerstelingen op dat moment de 
christenen op aarde helpen.

Rectificatie:
In het vorige artikel verwees ik 
naar pagina 593 van het Boek voor 
onze Tijd 5e druk. Dit moet zijn:  
pagina 675.

De toekomst

Bruiloft van het Lam
Maurice Thesselaar



Dat Zijn licht mag schjinen in je huis en in je hart.
Dat Zijn vrede neer mag dalen in vreugde en in smart.

Dat Zijn hoop je vooruitzicht mag zijn in de toekomst die wacht.
Dat Zijn liefde mag zijn je bron van kracht.

Rita Klapwijk

De redactie wenst u allen een gezegend Kerstfeest en een voorspoedig 2023

Vul het antwoord in. 
Vorm daarna met de gele 
letters het antwoord op: 
Tijd waarop Gods Zoon 
uitgezonden is (Gal. 4)

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.

1. Landstreek van Bethlehem  Micha 5
2. ronde beker  Hoo. 7

3. grootvader van David  Ruth 4
4. volgen  2 Kon. 5

5. afkomst van een spotter  Neh. 2
6. tegenstander  Éfe. 6

7. instrument van Levieten  Ezra 3

A
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en
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