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LICHT IN LIJDEN

Meditatie

HET ZIEN VAN THOMAS
“En Thomas antwoordde en zei tegen Hem:
Mijn Heere en mijn God.” Johannes 20:28
Te lezen Schriftgedeelte Johannes 20 : 24-29.
Thomas was één van de twaalf discipelen van Jezus. Waarom was hij de eerste keer niet bij Jezus’ verschijning in
de kring van de discipelen? Was hij
expres weggebleven en dacht hij: ‘Het
heeft allemaal geen zin!’ ? Uit zijn houding en uitspraken weten we dat hij een
pessimistisch en zwaarmoedig karakter
bezat met een koppige eigenzinnigheid.
Toen Jezus aan de discipelen op de
Paasdag verschenen was vertelde zij dat
laaiend enthousiast aan Thomas: ‘Wij
hebben de Heere gezien”. Maar dat laaiende enthousiasme dooft Thomas met
een koude twijfel. Thomas wil het niet
geloven, hij wil eerst zelf Jezus’ handen
en zijn zij met de littekens zien. De
kruisdood is het enige waar Thomas
zeker van is: zonder tastbaar bewijs zal
hij beslist niet geloven dat Jezus leeft.

laars en ontvangen een ernstige les
vanwege hun eigenzinnig gedrag, omdat
ze zich in eigen meningen vastbijten en
zich daardoor losmaken van de broeders in de samenkomst van de gemeente. Ze zijn liever alleen met hun twijfelingen en geven daardoor de relatie met
Jezus prijs, zo zinken zij al dieper in
troosteloosheid weg. Zij zitten met vragen zoals: kan een mens in onze tijd
nog wel geloven dat Jezus uit de dood
is opgestaan? Zo zitten wij ook vaak te
denken. Dan vergeten we dat Gods
aanwezigheid in de wereld onze
gedachten doorbreekt. Pasen is:
God breekt door! Wij zijn te veel
met ons zelf bezig en vergeten
de troost van Gods doorbraak in
onze gesloten, twijfelachtige
wereld.

Thomas is een man met een eigen kleur
en tint. Tot op heden vinden we die
karaktertrekken van de discipelen met
hun kleuren en tinten terug in de
gemeente van Jezus Christus. Er leven
voortvarende Petrus-naturen die hun
hart op de tong hebben en grenzen
opzoeken en er zijn mystieke Johannesnaturen met een tere en diepe geest.
Naast hen staan de Thomas-naturen die
we beslist niet ongelovig noemen. Zij
behoren tot de vreesachtigen en twijfe-

Thomas is een twijfelaar, maar hij ‘is’
toch in hun midden en heeft zijn eigenwillige isolement losgelaten om weer
één van hen te zijn. Dat is bemoedigend, omdat het aangeeft dat hij van
zijn dwaling terug is gekomen.
Teruggekomen, nee, hij is teruggebracht! Jezus verscheen in het midden
van de discipelen toen de deuren gesloten waren, even plotseling zoals een
week geleden. Zo treedt de Heere ook
bij ons binnen door gesloten deuren van
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Inhoudsopgave

Dit nummer komt uit aan het begin
van de maand april. De lijdensweken
en het Paasfeest werden gevierd. Nog
klinkt daarvan de echo na: De HEERE
is immers waarlijk opgestaan! In de
meditatie en in verschillende artikelen
en gedichten komt dat naar voren. De
lentetijd is begonnen.
De inhoud van dit nummer spreekt
voor zichzelf. Ik wens u daartoe goede uren door het lezen en overdenken
van de inhoud van dit blad.
Gode in alles bevolen,
Eindredacteur
ds .J. Oosterbroek

onze werkelijkheid, waar een moeder
bidt voor haar afgedwaalde kind, een
vader met God om zijn verloren zoon
worstelt en als een angstig mens vol
teleurstellingen de Heere zoekt om vrede te vinden, als een gebroken geest
om genade vraagt. Voor al die strijders
opent de Heere gesloten deuren.
En ook dit keer zijn de discipelen verblijd, als zij de Heere in hun midden
zien. Thomas moet zich direct
beschaamd hebben gevoeld. Die hoogmoedige, eigenzinnige discipel is
opeens, o zo klein en schuldig in eigen
oog. En ziet Jezus hem nu over het
hoofd? Want de Heere wendt zich niet
direct persoonlijk tot Thomas, maar
Jezus spreekt allen aan: ‘Vrede zij u.’
Daar zit een bestraffing in voor Thomas:
hij moet ‘voelen’ dat hij er één uit de
velen is en geen voorkeursdiscipel die
bijzonder was of de meeste rechten
had. Jezus laat hem dit goed ‘voelen’:
Vrede zij jullie. Thomas wordt door
Jezus’ liefde op z’n plaats gezet. En nu
hij op zijn plaats is gezet, richt Jezus
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het woord tot hem. Met een tegemoetkomende liefde schikt Jezus zich naar
onze zwakheden. Nee, geen scherp verwijt komt van Jezus lippen, alleen maar
neerbuigende goedheid die aan Thomas
een vertrouwd zien geeft. Door zijn
zien, breekt Jezus in in onze gesloten
wereld die uitzichtloos is door de macht
van de dood. En toch, Christus’ opwekking uit de dood laat ons weten: het is
zonder ons, buiten ons, voor ons door
Hem beslist. De verlossing komt helemaal van Gods kant tot ons, de dode
werd de Levende! De dood heeft niet
het laatste woord, de zonde is verzoend. God doorbrak onze gesloten
wereld, er kwam een nieuwe opening!
Jezus brak Thomas’ hart door zijn neerbuigende goedheid en liefdevolle genade. Jezus nodigde Thomas uit om met
zijn ogen te zien: ‘wees niet ongelovig,
maar gelovig’. Dat woord van Jezus is
een antwoord op de geloofsbelijdenis
die Thomas gaf: ‘Mijn Heere en mijn
God!’ Door deze belijdenis streeft
Thomas de andere voorbij met een
koninklijke sprong van een diep-ziend
geloof. Wat niemand van de discipelen
is tot zo’n geloofsbelijdenis gekomen,
wanneer Thomas Christus zijn Heere en
God noemt. Petrus had Christus wel als
Zoon van de levende God beleden, maar
Thomas gaat verder door Christus toe
te eigenen in aanbidding: ‘Mijn Heere
en God!’ Vijf woorden twee namen, die
diep van inhoud zijn.
Thomas ziet hoe Jezus voor hem staat
als Overwinnaar van de dood en dat alle
macht voor Hem moet zwichten. Nu is
het hem duidelijk dat Jezus verhoogd is
als Heere over alles! Hij heeft een naam
boven alle naam ontvangen, opdat in de
naam van Jezus zich zou buigen alle
knie in de hemel en op aarde en die
onder de aarde zijn. En alle tong zou
belijden dat Jezus Christus de Heere is,
tot heerlijkheid van God de Vader.

THOMAS
Zo lief had hij zijn Meester dat hij tot
de dood
Hem vergezellen wou; en liever dan
te leven
zonder de Heer’, zijn leven wilde geven
om dicht bij Hem te zijn tot in Zijn
laatste nood.
En op die laatste avond, toen de Heer’
het brood
gebroken had, de wijn had rondgegeven,
vroeg Thomas Hem de weg die leidde
tot het leven
en God de Vader, Heer’ van leven en
van dood.
Toen Jezus was gestorven en Zijn
wrede dood
voorgoed een stempel had gezet op
Thomas ‘leven
wou hij zich niet aan ’t blijde nieuws
gewonnen geven
dat Christus sterker was geweest dan
graf en dood.
En Hij die van de mensen kent hun
diepste noodr
heeft Thomas al zijn twijfelend geloof
vergeven,
liet hem de tekens zien die achterbleven;
en nooit voordien zag Thomas Hem zo
goddelijk groot!
Nel Benschop uit
“EEN OPEN HAND NAAR DE HEMEL”,
uitg J H Kok, Kampen.

Thomas ziet Hem, zoals hij Hem nog
nooit van tevoren gezien heeft. Daar ligt
hij voor Christus op de knieën om Hem
niet met één maar met twee namen te
noemen: ‘Mijn Heere en mijn God’. Het

aanbiddend geloof dringt veel dieper
door tot Christus’ aller diepste wezen
dan het kille verstand. Het knielt voor
Jezus neer met het belijdend zien: ‘Mijn
Heere en mijn God’. Wie Jezus heeft
gezien, heeft God gezien! In Jezus kunnen wij God zien en leven. Jezus is
machtig als God, heilig en rechtvaardig
als God, maar ook barmhartig en genadig als God. Daarom is Thomas woord
dé geloofsbelijdenis van de gemeente.
‘Mijn Heere en mijn God’.
En laten wij vooral niet dat herhaalde
woord ‘mijn’ over het hoofd zien. Dat
Jezus Heere en God is zegt op zichzelf
nog niet zoveel. Maar als ieder van ons
persoonlijk het ‘mijn’ er aan toevoegt,
dan gaat deze belijdenis leven omdat
wij Christus Heere - zijn en Godheid
persoonlijk hebben toegeëigend. Als
Christus tegen ons zegt: ‘U bent van
Mij’, mogen wij antwoorden: ‘Mijn Heere
en mijn God’. Er schuilt in dit ‘mijn’ een
geweldige belijdenis. Wij roepen er
Jezus Christus mee uit als Heere en God
over ons hart en leven. Wij willen onder
Zijn heerschappij leven, Zijn leiding in
ons leven volgen, strijden als Hij ons
ertoe roept en te lijden als Hij dat nodig
vindt. Wij spreken niet meer over Hem,
maar knielen voor Hem en doen wat Hij
zegt! Door Christus opzoekende liefde is
de twijfelaar tot aanbidding gekomen.
Herkennen wij het in eigen leven? Dan
spreekt Jezus ook ons zalig: ‘Zalig zijn
zij die niet gezien zullen hebben en toch
zullen geloven’. Alleen door het geloof
ontvangen wij antwoord op de diepste
levensvragen: niet zien…en toch geloven’. Wij hebben de belofte die onze
Koning heeft ondertekend: ‘Zalig zijn zij
die geloven’.
Benschop
ds. C. Bos
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Belijden en Beleven
ONS BIDDEN IN DE LIJDENSTIJD (5)
We stonden de vorige maal stil bij het
gebeuren met Christus in de Hof van
Gethsémané. Uit de diepte klonk
daar Zijn gebedsroep :”Mijn
Vader, indien het mogelijk is,
laat deze drinkbeker van Mij
voorbijgaan”.
Wat bevat die beker? De Heere
Jezus kende Jesaja 51 en Hij
kende het antwoord: Gods toorn
(Jes 51: 22). Voor die grimmigheid
van God schrok Hij terug. Nooit zullen
wij doorvoelen wat die blijk in deze
beker opriep bij de Borg en Zaligmaker.

Wie kent de sterkte Uws toorns en Uw
verbolgenheid naardat Gij te vrezen zijt
(Psalm 90: 11)? Eén heeft die doorgrond. Feilloos voorvoelt Hij wat Hem te
wachten staat. Hij weet hoe hevig Gods
toorn is over onze zonden. En Hij weet
nog meer. Hij weet dat de schuld moet
worden uitgedelgd. Hij weet dat Hij het
is Die als de stafwaardigste onder de
mensen Gods verbolgenheid plaatsbekledend moet dragen tot in de vloek
van de verlatenheid. Die scheiding van
de Vader – mijn God,mijn God, waarom
hebt Gij Mij verlaten –is voor de Zoon

DE DRINKBEKER
De drinkbeker, die U, o Heer’, moest
drinken
was vol van bitterheid en onvermengde
gal.
Er is geen mens die ooit die beker drinken zal,
zonder in eeuwige verwoesting weg te
zinken.
Maar U dronk toch, uit eeuwig welbehagen,
de volle beker tot de laatste druppel
leeg.
Toen was het werk door U volbracht,
U stierf en zweeg,
en hebt zo ’s Vaders gramschap weggedragen.
U kocht Uw Kerk, maar moest de beker
drinken
van ’s Vaders ongedeelde, eeuwige
toorn,
opdat zij, eenmaal boven, met de
eng’lenkoren
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hun lofzang in de eeuwigheid doen klinken.
Doch hier op aarde drinken zij nog alle
dagen
een bitterheid van smart en zondeleed.
Maar U, Die mild’lijk eerst de schouders
meet,
weet heel nauwkeurig wat elk kind van
U kan dragen.
U gaat dan zoetheid door het bitter mengen,
U geeft dan troost in tegenspoed en
smart.
En ondanks alles sterkt en schraagt U zo
het hart,
dat zelfs in smart men U soms eer mag
brengen.
Hanneke Schoonebeek uit
“HEIMWEE NAAR HUIS”,
uitg De Banier, Utrecht.

onverdraaglijk. Daarom bidt Hij hier:
“Mijn Vader, indien het mogelijk is…”
Nu Christus zo in de diepte van die
drinkbeker ziet, in die afgrond, wordt de
Bidder meteen een Aanbidder: “Doch
niet Mijn wil, maar gelijk Gij wilt”. In die
hevige strijd in Gethsémané breekt de
overgave door: “Niet Mijn wil”. Bij deze
woorden duizelt het mij. Het blijkt dat
de gehoorzaamheid van Christus geen
statisch bezit was, maar dat Hij die
gehoorzaamheid heeft moeten leren in
een dynamische strijd.
De schrijver van de brief aan de
Hebreeën zegt het zo: Die in de dagen
Zijns vleses, gebeden en smekingen tot
Dengene, Die Hem uit den dood kon
verlossen, met sterke roeping en tranen
geofferd hebbende, en verhoord zijnde
uit de vreze.
Hoewel Hij de Zoon was, nochtans
gehoorzaamheid geleerd heeft, uit hetgeen Hij heeft geleden.
En geheiligd zijnde, is Hij allen, die Hem
gehoorzaam zijn, een oorzaak der eeuwige zaligheid geworden. Hebreeën 5: 7
– 9.
Wat heeft dit nu ons te zeggen? Deze
bestreden Bidder en Aanbidder wordt nu
het aangevochten geloof boven mate lief
en dierbaar. Nu weet ik mij gekend en
gekocht niet door een man die zich op
een veilige afstand heeft gehouden,
maar door de Redder Die pal op mijn
plaats wilde staan en mijn verloren
bestaan tot het Zijne maakte. Wat een
liefde, mateloze liefde, om in eigen ziel
de benauwdheid te ervaren waarin wij
benauwd zijn. In Hem komt een Koning
naar ons toe Die Zijn koningsglorie ruilde voor de bedelaarskledij. Die mij
zocht en vond niet zoals ik moest zijn,
maar precies zoals ik was: verloren en
vijand van God. Hij werd wat ik geworden ben: zondaar voor God, tot zonde
gemaakt. Het is zoals het klassieke

DE LEVENSVORST
Was Jezus in de dood gebleven,
dan kon Hij niemand ’t LEVEN geven,
dan bleven w’allen geest’lijk dood.
Maar nu, Hij is uit ’t graf verrezen.
De Levensvorst zij hoog geprezen.
Hij redt uit zondemacht en dood!
Hij leed en stierf voor al de Zijnen.
Voor zondaars, schuldigen, onreinen
verwon Hij hel en dood en graf.
Hij heeft voldaan voor al hun zonden,
waarmee zij Gods geboden schonden.
Zijn bloed wast al hun schulden af!
Hij leeft en Hij zal eeuwig leven.
Nog wil Hij geest’lijk leven geven
aan zondaars, in de zonde dood.
Hoever we ook zijn afgeweken,
Hij kan de hardste harten breken.
Christien de Priester uit DE GROOTSTE
SCHAT, uitg Den Hertog, Houten, 1994.

avondmaalsformulier zegt: Hij voor mij,
daar ik anders de eeuwige dood zou
sterven.
Is bidden moeilijk in overgave aan God?
Niet mijn wil, maar Uw wil geschiede?
Niet gemakkelijk, zegt u. Maar ook niet
onmogelijk als er niet Die Ene was, Die
het voor ons deed en Die het ons voordeed. Aan Zijn hart gehecht, voelend de
liefdesklop van Zijn hart, hangend aan
Zijn lippen, belijd ik dat grote wonder:
waarom was het op mij gemunt. Zijn
liefde zocht mij en Zijn Bloed dat kocht
mij en in volle overgave is er het:
“Onze Vader, niet mijn wil, maar de
Uwe geschiede”.
Harderwijk
ds. J. Oosterbroek
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Draagt elkanders lasten
Beste lezer,
De Heere is waarlijk opgestaan! Deze
paasgroet klinkt nog na in onze
oren. Ook de natuur is weer in
jubelstemming en zingt zo ook
’s Heeren lof. Toch is het niet
altijd éénvoudig om op deze
toonhoogte te leven. Er is
zoveel verdriet, moeiten en
ongerechtigheid, ach, vult u het
zelf maar in. Maar in dit alles is
en blijft het onze roeping om onze
Maker groot te maken en Hem de lof
toe te zingen.

Verjaardagskalender
4 april	Mevr. Veldman,
De Klenckestraat 10,
9402 JK Assen
5 april	Mevr. H. Pleijsier-Bennink,
Redemptoristenpark 14,
7503 AA Enschede
10 april	Mevr. D. Goudkamp,
Schoolstraat 38,
6828 GT Arnhem
19 april	Mevr. T. de Haan,
v. Artsemastraat 4,
9101 CB Dokkum
23 april	Metsje Wijnja/Dijkstra,
De Cingel 26,
8618 NK Oosthem
28 april	Aleida Jansen, Kooikerweg
263, 3069 WP Zevenkamp

Brievenbus
Marjolijn-Petersen-Boekholt,
Kamperweg 1,
3774 LG Kootwijkerbroek

Er is na Pasen veel veranderd
Er is na Pasen veel veranderd
er blijkt weer toekomst, is weer
hoop.
De dood door Jezus overwonnen
ging voor de Heiland op de loop.
De grauwe wolken zijn verdwenen
de natuur heeft zich opgemaakt.
Verschijnend in haar mooiste kleuren
door ’t vrolijk zonlicht aangeraakt.
Er is weer uitzicht, hoop voor morgen
de dood: hij is teniet gedaan
Gods stem zal eenmaal duidelijk klinken
die alle doden op laat staan.
Het Paasfeest dat wij dan gaan
vieren
met God en Jezus aan het hoofd.
Zal tot in lengt’ van dagen duren
zoals Hij aan ons heeft beloofd.
Geschreven door Justus A. van
Tricht; www.gedichtensite.nl

Puzzelhoek
Deze maand mag u weer een woordzoeker gaan maken. Ik heb (plaats)namen
opgezocht in de brieven van Paulus, en dat is dus niet zo makkelijk. In de woordzoeker zijn de woorden te vinden, horizontaal, verticaal, diagonaal – ook achterstevoren! De oplossing wordt gevormd door de overgebleven letters. Die kunt u
naar mij opsturen. U kunt de oplossing insturen voor 30 april.
6
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achaje
adam
alexander
appia
aquilla
aristarchus
artemas
athene
cefas
epafras
epafroditus
eunice

filetus
filemon
filippi
fortunatas
grieken
klaudia
kreta
linus
lois
lukas
markus
onesimus

petrus
priscilla
pudens
sara
silvanus
sosthenes
stefanus
titus
troas
trofimus

De oplossing van de puzzel uit het maartnummer is: Gezegend is de Koning
Vriendelijke groeten van:
Willeke Breederveld
Capellerij 3
3252 CG GOEDEREEDE
telefoon: 0187-492281
email: wbreederveld@solcon.nl
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De zegeningen van de zonen
van Jakob
Jozef.
“Jozef is een vruchtbare tak; een vruchtbare tak aan een fontein; elk der takken
loopt over de muur” (Genesis 49:22).
Dit hoofdstuk kennen wij als het hoofdstuk van de zegeningen van de kinderen
van Jakob. Het zijn ook zegeningen.
Maar vaak lijkt het alsof een bepaalde
“zegen” evenveel vloek als zegen bevat.
Maar in dit geval is dat niet zo. Dit
woord klinkt alleen maar licht en vrolijk.
Onder de broers wordt Jozef het rijkste
bedeeld. Dat is niet, omdat hij de beste
was. (Niemand is er ooit de beste!).
Maar zijn rijke zegen is Jozef in Juda

bereid. Want uit Juda wordt
Jezus geboren, Die de grote
zegen tot de volkeren zal brengen. Jozefs loon is niet een
eigen, welverdiend loon; maar het
is het loon van de genade. En dat is
altijd een groot loon.
Hij had wel een moeilijk leven. ”Schutters
hebben hem beschoten”, leest u in het
vervolg. En dat waren zijn broers.
Jozef is de lang verwachte van de
geliefde Rachel geweest. Zijn vader trok
dit kind voor. Dat is vaak zo: dat de
ouders nog iets van hun droom trachten
te redden. En dan zetten ze één kind
voorop. Vroeger was dat meestal degene die de boerderij voort zou zetten.
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O, wat zijn ouders vaak blind! Het deed
vooral Jozef geen goed. De verwende,
tere en ook wel hoogmoedige jongen
was hij, die niet echt bij de anderen
paste. Dat heeft hem eenzaam
gemaakt.
De broers waren woest geworden, toen
hij hen zijn droom had verteld. En ze
zeiden: “Wou jij over ons de baas
zijn?!” Hij werd wreed verkocht en hij
ging in Egypte voor tien jaar de gevangenis in. Alle menselijke grond om te

LENTETIJD
Hoe groot is God in Zijn voorzienigheid
Hij wisselt door Zijn hand de jaargetijden.
De lente komt na koude wintertijd.
Nieuw leven wordt gezien aan alle zijden.
De aarde, waarop ’t doodskleed lag
gespreid,
herleeft en kan het moede hart verblijden.
Gods Geest vernieuwt en d’aarde wordt
bevrijd:
men ziet weer boom en plant Gods lof
verbreiden.
Maar ook in zondaarsharten werkt Gods
Geest.
Hoe dood ze zijn, hoe zondig, hoe
bevreesd,
toch wekt Hij geest’lijk doden tot het
leven.
Hoe diep gezonken zij ook zijn geweest,
de werking van de Heil’ge Geest
geneest.
Zij leven en gaan levensteek’nen geven.
Christien de Priester uit
“LICHT EN UITZICHT”, 2e druk,
uitg Den Hertog, Houten, 2010.
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hopen sloeg onder hem weg. Maar
tegen alles in mocht hij God getrouw
achten, die zich in zijn dromen had verbonden aan hem.
Op een dag viel de klopper in alle
vroegte op de gevangenispoort. Het was
om Jozef te doen. Hij moest bij de
koning komen. Jozef werd geschoren en
kreeg frisse kleren. Hij zag voor het
eerst na vele jaren weer het licht van
de zon. God is altijd op tijd. Hij komt
nooit te laat. Precies op tijd werd Jezus
in Bethlehem geboren. En precies op
tijd, nu het getal van Gods kinderen
kleiner lijkt te worden, zal de Heere
Jezus Zijn bruid komen halen.
Nee, het is niet het geloof: dat wij zo
dapper geweest zijn. Het is het geloof:
“God heeft mij vast gehouden. En nu heb
ik vrede, omdat God het vrede maakte”.
Met die vrede is Jozef goed af. En de
broers zijn er ook goed mee af. Want
hij zal de broers straks in zijn armen
sluiten en zijn volk brood geven. Jozef
heeft een groot volk bij het leven
bewaard.
Als wij, net als de broers, op de hongertocht gaan tot Christus, zal de Heere
Jezus tot ons spreken: “Ik ben Jozef!”; en
van alle geestelijke goed ons voorzien.
Jakob zegt: “Jozefs zegen gaat de zegen
van de eeuwige heuvelen te boven”. Dat
betekent: “In het tijdelijke en materiële
kan Jozef zijn zegen niet op. Maar zijn
zegen gaat het tijdelijke te boven. Een
eeuwige zegen valt hem ten deel”.
Zo is Jozef het beeld van Gods kinderen
die uit de grote verdrukking komen;
maar die ondervinden dat hun Meester
wel gelijk heeft, als Hij zegt, dat het
zwaar weer zal worden. Maar zij weten
ook Zijn woord: “Die volharden zal tot
het einde; die zal zalig worden!”
(Mt.24:13).
Het is niet zo aantrekkelijk om een
Jozef te zijn. En te worden verdrukt. En
te moeten oefenen op het woord: “Gij
zult het na dezen verstaan” Op te dul-

den en te dragen en te lijden, lijkt een
mens niet gebouwd. Maar wanneer wij
en de pijn en de druk en de moeite in
de weegschaal leggen; en daarnaast het
gewicht van de heerlijkheid in Christus;
is het gewicht van die pijn wel ontzettend groot (zo groot, dat je het niet

weet te zeggen); maar het weegt niet
tegen het gewicht van Gods heerlijkheid
op! (vgl. Rom.8:18).
Brandwijk
ds. J.A.H. Jongkind

De twaalven (XIII)
Daarmee won Paulus hiermee ook de
aandacht van de Stoicijnen, die stelden
dat de godheid de bron van alle leven
is. Zo, leidt hij hen naar de boodschap
van het Evangelie, dat deze onbekende
God, deze éne bron en onderhouder van
alle leven, Zich in Jezus Christus heeft
geopenbaard.
Deze methode hebben vooral de tweede
en daarop volgende generatie predikers
gehanteerd. Zij wilden hun boodschap
inkleden in termen, die door hun hoorders werd verstaan. Er was een vertaalslag nodig van het Joodse denken naar
het Griekse denken. Dit was vooral
nodig wat betreft de Persoon en de
Godheid van Jezus. Om duidelijk te
maken dat Jezus de Zoon van God is en
reeds bestond voordat Hij in Bethlehem
werd geboren, gebruikte men de
Wijsheid-Logos idee van het Judaisme.
We vinden dit terug in de evangeliebeschrijving van Johannes:” In den beginne was het Woord, en het Woord was
God, en het Woord was bij God”
Joh.1:1. Johannes sluit aan bij Job 28,
Psalm 33 en Spreuken 8, waar de Zoon
van God, de Logos, de Wijsheid, het
Woord en de Schepper wordt genoemd.
De Schrift leert ons daar niet alleen, dat
de Logos (het Woord) de Zoon van God
en Schepper is, maar dat Hij in een
relatie tot de Vader staat als het woord
tot de spreker. Dit laatste was een
gedachte, die de Grieken en Romeinen
kenden. De logos, de gedachte, de idee

staat aan het begin van alle dingen. De dingen, die bestaan zijn
eerst gedacht en daarna ontstaan. Door de filosofen werd
beweerd, dat Logos, de rede de
bouwmeester van het universum
zou zijn. De predikers en vooral de apologeten vonden hierin een prachtig
instrument om voor de Griek begrijpelijk te maken dat God de wereld door
Jezus gemaakt heeft. Het verschafte
hen een mogelijkheid om aan de heidenen, met in hun oren bekende termen, duidelijk te maken hoe de christenen over de schepping, Jezus en de
Schepper dachten. Er waren echter ook
grote gevaren aan verbonden. Aan de
ene zijde was aanpassing onvermijdelijk
om de Christelijke boodschap in de
Grieks-Romeinse wereld verstaanbaar te
maken, aan de andere zijde dreigden
hier grote gevaren. Het gevaar was, dat
het Christendom gezien zou worden als
een nieuwe filosofie, terwijl het een leer
van verlossing is door de gekruisigde en
opgestane Zaligmaker. De Vroege Kerk
is niet geheel aan dit gevaar ontkomen.
Het Christendom was maar niet een
bepaalde leer, maar veelmeer een
bepaald soort leven, een nieuw leven
van dankbaarheid voor Gods verlossing.
De hoofdstroom van de Vroege Kerk
bleef zich echter nauw aansluiten bij de
apostolische boodschap. De menswording, de dood en de opstanding van
Christus, bekering, geloof en een nieuw
April 2016 • Kracht naar Kruis no. 7   9

“De kinderen”
Heere het is vaak moeilijk in dit leven,
We kunnen ze het geloof niet geven,
We ervaren hoe groot de onmacht is,
Omdat genade niet hoort tot de erfenis.
Het gebed voor hen geeft nieuwe moed
Nieuwe moed dat vaak weer bidden doet,
Bidden dat het in Uw rijk zo mag zijn,
Dat we geen hunner missen groot noch klein,
U hebt beloofd, moeten wij nu nog vrezen,
Omdat gezegd is, ik wil jullie Vader wezen,
Net als wij zijn ook zij niet altijd even rein,
Maar laat de kinderen ook Uw kinderen zijn.
Heere in een wereld van liefdeloze dromen,
Zullen de kinderen dan nog wel tot U komen?
Misschien wordt het voor allen toch nog feest,
Als U steeds bij ze blijft met uw Heilige Geest,
Vader wij willen voor alle kinderen vragen,
Wilt U ze bewaren en met uw liefde dragen,
Wij bidden voor ze zolang het van U mag,
Bewaar ze dicht bij U tot hun laatste dag,
Als U ze roept en zegt om thuis te komen,
Is heerlijker dan al die andere dromen,
Hun plaats in Uw huis is dan vast gereed,
Het geheim waarvan geen sterveling weet,
Door hun van wie we al afscheid hebben genomen,
Komen wij mensen in een storm van tegenstromen,
Omdat we samen deelden al ons lief en leed,
Zegt U toch dat U nooit uw kind vergeet,
Uw genade is voor ons en onze kinderen genoeg,
Waarvoor Jezus Christus eens het kruis droeg,
Als we ze de haven in mogen varen van Uw goedheid,
Daar zullen liefde en vrede duren tot in eeuwigheid.
G.J. Gijlers.

christelijk leven bleven de hoofdinhoud
van de prediking. Onderzoekers hebben
aangetoond, dat hoewel men het
gesprek met de Griek en de Romein als
filosoof begon, met toch eindigde als
prediker van het Evangelie. Zo zegt professor Foster na onderzoek van de Brief
aan Diognetes:
10
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Maar zie, als de prediker toekomt aan
de eniggeboren Zoon, begint hij ineens
te spreken over Joh.3:16. Woord voor
woord volgt hij de Griekse tekst van
Joh. 3:16 en betoogt: Zo lief had God
de mensen voor wie Hij de wereld
geschapen had, aan wie Hij rede (logos)
gaf, aan wie Hij Zijn eniggeboren Zoon

zond, aan wie Hij het koninkrijk beloofde dat in de hemelen, opdat ieder die in
Hem gelooft niet zal verderven. Terwijl
hij begon te preken voor de filosoof,
eindigde hij met het klare evangelie te
1
brengen.
Temidden van de dreiging van het wettische Judaisme en de hellenistische wijsheidsleer bleef de bijbelse boodschap
toch bestaan. Dit beluisteren we b.v. volop in de homilieën van Macarius in een
preek over de bloedvloeiende vrouw:
En zoals die vrouw die de bloedziekte
had en in waar geloof de zoom van het
kleed des Heeren aanraakte plotseling
genezen werd, zodat de stroom van de
onreine bron opdroogde, zo vindt elke
ziel met een ongeneeslijke wond van
zonde, de bron van onreine en boze
gedachten, die tot Christus komt en
hem aanroept in waar geloof, een reddende genezing van die ongeneeslijke
bron van boze lusten, die gestopt wordt
en opdroogt alleen door de kracht van

Jezus. Niets anders kan de wonde genezen. Niets kon de ziekte van de menselijke ziel genezen totdat de Zaligmaker
kwam, de ware Geneesheer, die de
mensheid geneest zonder kosten, die
Zichzelf gaf als een losprijs voor de
mensen. Hij maakte haar vrij uit de slavernij en bracht haar uit de duisternis in
Zijn heerlijk licht! Als die blinde niet
geroepen had en als die zieke vrouw
niet tot de Heer gegaan was, dan zouden zij geen genezing hebben gevonden. Dus tenzij iemand tot de Heer
komt in oprechtheid des harten en Hem
aanroept in zekerheid des geloofs, is er
2
geen genezing te vinden.
(wordt vervolgd)
Kapelle (Zld)
ds. C. Harinck
1. John Foster, After the Apostles, p. 82.
2. Macarius de Egyptenaar, eind derde eeuw, Homilieën,

Geheugen 1 ‘Goed kijken’:
Vorige maand heeft u iets kunnen lezen
over het geheugen. Het was bedoeld als
inleiding. Ik hoop dat u het interessant
vond. Deze maand wil ik iets schrijven
over kijken. Zoals u zult begrijpen is
goed kijken erg belangrijk om iets te
kunnen onthouden. Dit is de eerste
stap, dus daarom beginnen we hiermee.
We denken allen dat we goed kijken,
maar in de praktijk blijkt dit niet altijd
het geval te zijn. Vaak doen we dit wat
‘slordig’. We weten vaak nog wel globaal
hoe iemand eruit ziet, maar een volledige beschrijving wordt lastiger. Maar
goed kijken, dat kunnen we leren!
Oefening 1: sla een tijdschrift of krant
open. Bekijk een foto van een persoon
goed. Geef antwoord op de volgende
vragen. A. Welke haardracht heeft deze

persoon? (lengte, kleur, coupe, krullen,
hoeveelheid). B. Welke bijzonderheden
ziet u aan het gezicht? (vorm, make-up,
baard, snor, kleur ogen, brildragend,
vorm neus en mond) C. Welke kleding
heeft iemand aan? (kleur, model, stropdas, knoopjes etc.) D. Draagt deze persoon sieraden? (ring, horloge, armband,
ketting, oorbellen). U kunt daarna ook
oefenen met foto’s van uw kleinkinderen, achterkleinkinderen, buurkinderen
of nichtje.
Herkenbaar zal voor ons allen wel zijn
dat we soms niet op een naam kunnen
komen. We herkennen de persoon wel,
het ligt op het puntje van ons tong....
Blijkbaar hebben we de naam niet goed
gecombineerd met de uiterlijke kenmerken van deze persoon. U kunt hierbij
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Colofon

denken aan een bril, een opvallende
gezichtsvorm, maar ook aan een
bepaald gebaar wat iemand regelmatig
maakt, de houding of de stem (klank of
manier van praten). Als u hierover
nadenkt, iets specifieks ontdekt aan
deze persoon en hierbij stil staat,
heeft u de meeste kans dat u de
naam wel kunt onthouden of
gemakkelijker herinnert. Dus
is het de moeite waard om
hiermee te oefenen. Ik ben
benieuwd of u merkt dat het
onthouden van een naam gemakkelijker gaat.
Oefening 2: Bekijk weer een foto uit
een tijdschrift of krant. Wat valt u op
aan het gezicht van deze persoon? Kijk
dan naar de naam. Combineer deze
twee met elkaar. Herhaal de naam in
uw gedachten, terwijl u probeert het
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gezicht weer voor u te zien. U kunt een
dag later de foto weer bekijken. Ik ben
benieuwd of u de naam zich nog herinnert! Als u verder wilt oefenen, kunt u
dit ook uitproberen op een feestje of
een receptie.
Tot slot kunt u ook een woordzoeker
doen. Een puzzel waarin u de woorden
op moet zoeken en deze doorstrepen.
Ook een goede oefening om goed te kijken!
Veel succes gewenst en een hartelijke
groet,
Marianne Tanis
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