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LICHT IN LIJDEN

Meditatie

Waarlijk vrij
Indien dan de Zoon u zal vrijgemaakt hebben, zo zult gij waarlijk vrij zijn
Johannes 8:36.
Op 5 Mei herdenken we dat we 70 jaar
geleden bevrijd zijn van de onderdrukking van nazi-Duitsland. De vijfde Mei
bracht vrijheid! Wat vrijheid is kan de
generatie van na de oorlog maar moeilijk
bevatten. Je moet de onvrijheid en
onderdrukking hebben meegemaakt om
te beseffen wat vrijheid is. Vrijheid is
een kostbaar goed en een rijke zegen.
We mogen het wel waarderen en God
danken dat we al 70 jaar in vrijheid
leven. Wat een rijkdom is vrijheid! Je
kunt vrijheid echter ook misbruiken. De
apostel waarschuwt ons daarvoor als hij
zegt: Want gij zijt tot vrijheid geroepen,
broeders. Alleenlijk gebruik de vrijheid
niet tot een oorzaak voor het vlees. Gal.
5:13 Vrijheid wordt dan tot een vloek en
tot onvrijheid. We moeten constateren
dat dit voor ons volk helaas maar al te
waar is. Nederland heeft als volk de
geschonken vrijheid niet gebruikt om
God te dienen, maar om het vlees te
dienen. Daarom is onze vrijheid geen
echte vrijheid, maar ten diepste een slavernij. We zijn slaaf geworden van het
materialisme, het genieten en het eigen
ik. Echte vrijheid is wat Jezus bedoelde
toen Hij zei: Indien dan de Zoon u zal
vrijgemaakt hebben, zo zult gij waarlijk
vrij zijn.
Wat bedoelde Jezus met deze woorden?
Jezus is vanuit Galiléa voor de laatste
keer naar Jeruzalem gereisd. Hij staat in

het midden van een grote menigte
mensen en is in gesprek met de
Farizeeën. De door Hem verrichte wonderen en de boodschap, die Hij bracht,
hebben veel vragen losgemaakt. De
belangrijkste vraag is wel de vraag, die
de Farizeeën Hem tenslotte stellen: Wie
zijt Gij? (vs. 25). Jezus heeft met diepindringende bewoordingen geantwoord
dat Hij van God gezonden om de mensen Gods woorden bekend te maken.
Hij verklaarde dat Hij alleen verkondig-

5 mei BEVRIJDINGSDAG
Een jubeldag na donk’re tijd,
Een dag van stille dankbaarheid.
Met weemoed denken we aan hen,
Die vielen
En niet voor vreemden willen knielen.
Zij stierven, God riep hen naar Huis,
Ze zijn nu altijd veilig thuis.
God heeft ons eens Zijn woord gegeven
Zo mogen wij blijmoedig leven.
We do remember!
Riet Joustra.
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Inhoudsopgave

Dit nummer verschijnt rondom de nationale gedenkdagen van dodenherdenking en bevrijding.
Bovendien is de maand mei ook vol
van gedenken van de machtige heilsfeiten van Hemelvaart en Pinksteren.
In de meditatie en gedichten wordt
daaraan aandacht besteed.
Ook mocht onze vorst zijn verjaardag
vieren. We bidden hem en zijn gezin
Gods Zegen toe bij zijn taak door God
gegeven.
Verder spreekt de inhoud van dit
nummer voor zich.
Veel leesgenoegen,
uw eindredacteur, ds. J. Oosterbroek

de wat Hij van Zijn Vader gehoord had.
En dat Ik van Mijzelf niets doe, maar
deze dingen spreek, gelijk Mijn Vader Mij
geleerd heeft. (Vs. 29). Naar Joodse
begrippen betekende dit dat Zijn woorden direct van God afkomstig waren. Het
maakte op velen een diepe indruk. Jezus
sprak met een bijzondere autoriteit en
liet er geen twijfel over bestaan of Zijn
woorden waren Gods woorden. Het
gevolg was dat we lezen: Als Hij deze
dingen sprak, geloofden velen in Hem .
(vs30). Zij werden in hun harten overtuigd dat Jezus van God was gezonden.
De Heere Jezus heeft deze Joden, die in
Hem geloofden, opgewekt om bij Zijn
woorden te blijven. Hij beloofde hen:
Indien gij in Mijn Woord blijft, zo zijt gij
waarlijk Mijn discipelen. (vs. 31). Hij
beloofde verder, dat zij door het geloof
in de waarheid van Zijn woorden, vrijgemaakt zouden worden van alle slaafse
banden.
Dit laatste viel echter bij de Joden niet
in goede aarde. Jezus behandelde hen
als gebonden mensen, die onder de
heerschappij van wrede en verslavende
2
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machten waren. Het was voor hun trotse
Joodse hart niet te verteren. Zij zeiden
tot Hem: Wij zijn Abrahams zaad en
hebben nooit iemand gediend.( vs. 33).
Zij stamden niet af van slaven en waren
niet als slaaf geboren. Zij stamden af
van Abraham, die een vrij en machtig
man was. De Heere Jezus herinnerde
hen echter aan een slavernij waaraan zij
geen aandacht gaven ofschoon zij er
verslaafd aan waren. Hij antwoordde hen
met een plechtig dubbel Amen:
Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Een iegelijk, die de zonde doet, is een dienstknecht van de zonde.(vs.34).
Hoe waar is het woord van Jezus!
Hoevelen zijn er, die slaaf zijn zonder dat
zij het weten. Zij zijn gevangenen van
hun verdorvenheden. De één is gevangen in de macht van het geld, de ander
in de macht van zijn vleselijke lusten en
een volgende gevangen in de zucht naar
roem en eer. Zij zijn met handen en
voeten geketend aan hun zonden.
Hoewel zij roemen in hun vrijheid en
anderen bekrompen en benauwd noemen. Zij hebben alle taboes verbroken
en menen nu vrij te zijn. Er is geen
ergere slavernij dan deze. Zij zijn slaven
en weten het niet. De zonde brengt in
slavernij. Het brengt ellende en teleurstelling tijdens het leven, wanhoop en
een eeuwige hel na dit leven. Dat is het
enige loon dat de zonde uitkeert.
Jezus zocht de Joden deze slavernij onder
de ogen te brengen. Hij was immers van
de Vader in de wereld gezonden om van
deze slavernij te verlossen. Daarom sprak
Hij: Indien de Zoon u zal vrijgemaakt
hebben, zo zult u waarlijk vrij zijn. Maar
dan hadden zij nodig hun ketenen en
banden te gevoelen, zodat zij zouden uitzien naar verlossing en bevrijding. Dit is
immers de eerste stap naar de bevrijding.
Jezus bevrijdt mensen. De ware christen
is bevrijd van de schuld en de gevolgen
van de zonde door het bloed van
Christus. Hij staat gerechtvaardigd en

vergeven voor God. Hij of zij kan zeggen: Wie zal beschuldiging inbrengen
tegen de uitverkorenen Gods? Zij zijn
bevrijd van de macht van de zonde door
de Geest van Christus. Gods Geest heeft
hen vernieuwd en geheiligd. Er is in hun
hart een nieuw verlangen gekomen, een
verlangen om God te eren en Zijn wil te
doen. Hoewel de zonde hen aankleeft en
zij hun leven lang met de zonde te strijden hebben, zijn zij toch niet meer
onder de macht van de zonde. Zij zijn
uit de slavernij bevrijd.
En wat heeft hen bevrijd en hen deze
vrijheid gebracht? Jezus zegt het ons.
Indien gij in Mijn Woord blijft, zo zijt gij
waarlijk Mijn discipelen. En zult de waarheid verstaan en de waarheid zal u vrijmaken. (vs. 31, 32). De Geallieerden
hebben ons in 1945 bevrijd door middel
van soldaten, tanks en geweren. Jezus
bevrijdt door middel van Zijn Woord.
Jezus verklaarde dat Zijn Evangelie mensen vrijheid zal geven. Hij benadrukte
dat de waarheid hen vrij zal maken. Het
is de waarheid van Zijn Messiasschap en
de waarheid van het Evangelie dat Hij
predikte. Onze vrijheid begint op de dag
waarop wij met de ketens, die ons binden en de slavernij die ons drukt tot
Christus de toevlucht nemen. Dan zal
blijken dat Jezus’ Woord de waarheid is:
Komt herwaarts tot Mij allen, die vermoeid en belast zijt en Ik zal u rust
geven. Wanneer wij met het pak van
zonde, schuld en ellende op onze rug op
de gekruisigde Jezus zien, zal het ons
vergaan zoals Christen in de Christenreis
van John Bunyan. Toen hij op Golgotha
kwam en op de gekruisigde Jezus zag,
viel het pak van zijn schouders en sprak
hij: ‘Hij heeft mij leven gegeven door
Zijn dood en rust door Zijn arbeid’.
Het maakt van slaven vrije mensen. Het
is een vrijheid, die de dood ons niet kan
afnemen. Zelfs het graf kan de waar
gelovige slechts voor een tijd vasthouden. Al degenen, die Christus vrijmaakt,

zijn waarlijk vrij! Alle andere vrijheid
is slechts schijn. Vrijheid van
meningsuiting, politieke vrijheid,
nationale vrijheid, vrije handel,
journalistieke vrijheid kunnen
ons niet bevrijden van de macht
van de dood of onze harten vervullen met vrede. Er is maar één
echte vrijheid. De vrijheid die Christus
geeft aan allen, die de waarheid van Zijn
Evangelie omhelzen.
Kapelle (Zld) Ds. C. Harinck.

ALS DE HEERE ONS NIET
GEHOLPEN HAD
Als de Heere ons niet geholpen had,
Als Hij ons niet had bijgestaan
toen mensen zich tegen ons keerden –
wij waren levend verslonden,
vergaan in de hitte van hun haat,
golven hadden ons meegesleurd,
kolkende stromen hadden ons bedolven,
het woeste water
was over ons heengegaan.
Gezegend de HEERE!
Hij gaf ons niet over
ten prooi aan hun tanden!
Als een vogel
zo zijn wij ontkomen,
bevrijd uit de strik die ons tegenhield.
De strik is gebroken
en wij zijn ontkomen!
Onze hulp komt van de Heere –
hemel en aarde
heeft Hij gemaakt.
Vrij naar Psalm 124 – A F Troost uit
“ALS IK OMHOOG KIJK”
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Belijden en Beleven
ZIEKENTROOST (67)
Wij zijn bezig de grote lijn van de
Ziekentroost te volgen; een
boekje uit 1571, geschreven
door ds. Cornelis van Hille. U
vindt dit geschrift afgedrukt achter in uw psalmboekje. Wanneer u
daarin de berijmde psalmen en enige gezangen hebt gevonden, komen de
belijdenisgeschriften aan de orde.
Tenslotte ziet u een gedeelte LITURGIE.
De laatste onderdelen daarvan zijn het
Kort Begrip en De Ziekentroost.
Waarom werd dit geschrift van ds Hille
opgenomen in de liturgie? Toen wij als
Nederland nog een grote zeevarende
natie waren naar Oost en West, werd
dit geschrift door velen gebruikt. Niet
iedereen die uit Nederland vertrok,
kwam veilig aan of weer terug in het
vaderland. Ook werden er onderweg tijdens de lange zeereizen mensen ziek.
Zij vonden dan dikwijls troost in dit
geschrift dat toe veel gelezen werd en
ook vandaag waard is om gelezen en
zorgvuldig behandeld te worden.
De Ziekentroost wil een korte onderwijzing zijn in het ware geloof en in de weg
der zaligheid, om gewillig te sterven.
We zijn toegekomen aan de behandeling
van een nieuw gedeelte uit De
Ziekentroost dat speciaal spreekt over
de verrijzenis der doden. Daar staat het
volgende dat dit keer onze aandacht
verdient:
“Want dat zeggen wij u door het Woord
des Heeren, dat wij die levend overblijven zullen tot de toekomst des Heeren,
niet zullen vóórkomen degenen die ontslapen zijn. Want de Heere Zelf zal met
een geroep, met de stem van de
Archangel en met de bazuin Gods
nederdalen van de hemel; en die in
Christus gestorven zijn, zullen eerst
opstaan; daarna wij die levend overge4
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bleven zijn, zullen te zamen met hen
opgenomen worden in de wolken, de
Heere tegemoet, in de lucht”.
De vorige maal zagen we hoe het toeging in de gemeente van Thessalonica.
Bij de Thessalonicenzen leefden in de
dagen van Paulus bepaalde ideeën over
de wederkomst des Heeren. Kennelijk
was er onder hen een idee gekomen
over het sterven van Gods kinderen en
hun wederopstanding uit de dood.
Wellicht hadden ze gedacht dat zij tijdens hun leven de wederkomst van de
Heere Jezus zouden mee maken. Maar
toen er mensen in de gemeente stierven
en de eerste generatie christenen begon
weg te vallen, kregen ze problemen.
Want…hoe zat dat nu? Wie de wederkomst van Christus immers niet zou
meemaken omdat hij of zij gestorven
was, zouden dan achtergesteld worden
bij hen die dan nog zouden leven. Wie
als christen voor de tijd van de wederkomst stierf, stierf dan zonder hoop.
Paulus bestrijdt die gedachte in 1 Thess
4: 13: “Doch ik wil niet dat gij onwetende zijt van degenen die ontslapen
zijn, opdat gij niet bedroefd zijt, gelijk
de anderen, die geen hoop hebben”.
Met grote nadruk wijst Paulus op de
vaste grond in de dood en de opstanding van Christus. Nu Christus is
gestorven en opgestaan, zal God ook
degenen die in de Heere Jezus ontslapen zijn, doen delen in de opstanding.
Degenen, die nog leven zullen, als
Christus wederkomt, niet bevoordeeld
zijn boven degenen die dan al gestorven zijn. “Want dat zeggen wij u door
het Woord des Heeren, dat wij, die
levend achterblijven zullen tot de toekomst des Heeren, niet zullen voorkomen degenen die ontslapen zijn
(1 Thess 4: 15).

Dan blijft natuurlijk de vraag hoe dat nu
allemaal zal zijn. Op die vraag geeft
Paulus ook antwoord in vers 16 en 17.
De Ziekentroost haalt die passage aan.
Paulus hecht er dus aan de
Thessalonicenzen en ook ons te wijzen
op de vaste grond in de dood en de
opstanding van Christus. Nu Christus is
gestorven en opgestaan, zal God ook
degenen die in Jezus ontslapen zijn,
doen delen in de opstanding. Degenen
die nog leven zullen, als Christus wederkomt, niet bevoordeeld zijn boven degenen die dan al gestorven zijn. Hoe zal
dat zijn? Wanneer u en ik sterven voordat Christus is wedergekomen, dan
sterven we niet zonder hoop, kind des
Heeren. Als Hij terugkomt zullen ziel en
lichaam verenigd worden. Met de dan
nog levende gelovigen zult u de Heere
tegemoet gaan in de lucht. En dan zult
u altijd met de Heere wezen. Wat een
troost is het in deze wetenschap te
mogen sterven en eeuwig heel dicht bij
Hem te zijn Die u heeft gekocht en
betaald met Zijn dierbaar Bloed. Wat
heerlijk daar te mogen zijn waar God
Zelf alle tranen van de ogen heeft afgewist, waar de dood niet meer heerst en
waar niemand meer zal zeggen: ik ben
ziek!
Nooit kan ‘t geloof te veel verwachten,
des Heilands woorden zijn gewis.
‘t Faalt aardse vrienden vaak aan krachten,
maar nooit een vriend als Jezus is.
Wat zou ooit zijne macht beperken?
‘t Heelal staat onder zijn gebied!
En wat zijn liefde wil bewerken,
ontzegt Hem zijn vermogen niet.
Die hoop moet al ons leed verzachten.
Komt, reisgenoten, ‘t heil des Heeren
wachten,
zijn bergen vlak en zeeën droog.
O zaligheid niet af te meten,
o vreugd, die alle smart verbant!

Daar is de vreemdlingschap vergeten
en wij, wij zijn in ‘t vaderland!
Harderwijk
ds. J. Oosterbroek

ALS HIJ STRAKS WEERKOMT OP DE
WOLKEN
Als Hij straks weerkomt op de wolken,
wereldomvattend en totaal,
is ieder beeldscherm uitgevallen
en nergens klinkt een sterk verhaal.
Zoals een dief komt in de nacht,
komt God voor wie Hem niet verwacht.
Geen advocaten van de duivel,
lanceren nog een vals gebod,
maar schreeuwen: “Bergen val toch
op ons”.
Vol vrees voor Hem, de Heere God
en voor Zijn Zoon, Die sterven wou
voor mensen zonder eer of trouw.
En als het Lam dan recht gaat spreken,
glashelder zonder draaierij,
worden miljoenen vrijgesproken,
die juichen aan Zijn rechterzij.
Elk ziet met opgeheven hoofd,
de wonderen, door God beloofd.
Maar niemand kijkt ter linkerzijde,
naar wie in schuld verloren gaan,
waar ieder, die Gods Naam ontkende,
–De Zoon verwierp, niet wou verstaan–
vereenzaamd vlucht in klacht op
klacht,
nergens door liefde opgewacht.
Co ’t Hart uit GEROEPEN OM TE
VOLGEN”, uitg Kok Voorhoeve,
Kampen, 1997.
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Draagt elkanders lasten
Beste lezer,
Verjaardagskalender
Ik kreeg de afgelopen weken
regelmatig post binnen met de
oplossing: ‘de Heer’ is waarlijk
opgestaan’. Wat geweldig mooi
om dat tegen elkaar te zeggen;
echt iets om blij van te worden!
Nu wordt het Hemelvaart – is Jezus
nu weg, uit het oog, uit het hart? NEE!
Want met Pinksteren wordt de Heilige
Geest uitgestort. En Die mag ook in uw
en jouw hart wonen. En dát is pas iets
om écht blij van te worden!

Doorwaai de kamers van mijn hart
Laat mijn hart een tempel zijn
Heer’ schenk Uw Geest
Dat Hij het doorwaaien mag
En reinigen allermeest
Leer mij te vragen naar
Uw wil en weg
Maakt U mijn hart toch klaar
De kamers rein en schoon
Opdat ik heilig leef
En dat Uw Geest er woon
Dichter: Dinette Noordhof-Vogelzang,
www.gedichtensite.nl
om brandende harten
wees ons tot brood
wees ons tot wijn
Wij zeggen op Pasen
dank Heere Jezus
geef dat we zó uw kind mogen zijn

Puzzelhoek
Voor de puzzel die voor u ligt doe ik
een beroep op uw geheugen. Natuurlijk
kunt u in de Bijbel op zoek gaan naar
de antwoorden, maar ik geef er deze
keer geen vindplaatsen bij. De eerste
letters van de antwoorden geven de
oplossing voor deze maand, die kunt u
naar mij opsturen.
1.
2.
3.
4.
5.

Het werk moet de meester loven,

6.
7.
8.
9.
10.

Maar de zegen komt van Boven.

11.

www.gedichtensite.nl,
Trijntje van Barneveld-Burger

6

12 mei Alma Siereveld,
Vuurpijlstraat 20b, 3053 EZ
Rotterdam
13 mei De heer J. Koppert,
Beelstraat 43, 2672 AB
Naaldwijk
16 mei De heer J. Koelewijn,
Scheepsvaart 85, 6846 LT
Arnhem
25 mei Mevr. M.S. van EsseveldtDonker, `Ronssehof` app.
322, Ronsseweg 410,
2803 ZX Gouda
11 juli Mevr. V. Visserman-Boes,
`Hof van Smeden`, Kamer
323, 8301 XG Emmeloord
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Welke koning was een groot dichter
Wie verkocht zijn eerstgeboorterecht
Wie wandelde met God
Vader van Hofni en Pinehas
Welk boek is vernoemd naar een
vrouw die koningin werd
Wie was de vrouw van Boaz
Wie was de opvolger van Elia
Hoe heette de vader van David
Door wie werd Saul tot koning gezalfd
Wie ontving de twee stenen tafelen
uit Gods hand
Welk woord gebruikte Salomo veel
in het boek Prediker

12. Welke profeet wees David op zijn
zonden
13. Hoe heette de moeder van Ismael
14. Naar welk land werd Jozef verkocht
15. Vrouw van Jakob
16. Welke profeet in Babel had drie
vrienden
17. Welk Bijbelboek betekent “uittocht”
18. Door wie werden de verspieders in
Jericho verborgen
De oplossing van de puzzel uit het aprilnummer is: De Heer’ is waarlijk opgestaan.
Vriendelijke groeten van:
Willeke Breederveld
Capellerij 3
3252 CG GOEDEREEDE
telefoon: 0187-492281
email: wbreederveld@solcon.nl

1
2
3

HEMELVAARTSDAG
Een wolk nam U weg voor hun ogen:
Uw werk voor het volk was gedaan;
Hun hart was onrustig bewogen, toen zagen ze engelen staan.
Zij zagen Uw zeeg’nende handen,
de lucht leek een lichtende poort;
ze voelden Uw stem in zich branden:
“Ga heen en verkondig Mijn woord”.
Wel staarden zij lang nog naar boven:
( de liefde houdt vast tot het eind)
Maar wie in een weerzien geloven
zien licht, als de zon niet meer schijnt.
-En
dat
dat
dat

ik,
Gij
Gij
Gij

Heer, hoewel ik mag weten
mij een woning bereidt,
op Uw troon zijt gezeten,
mijn verdediger zijt,

ik ben vaak zo klein van vertrouwen;
Gij zijt zo verheven, zo hoog;
Toch mag ik U eenmaal aanschouwen
als Koning en Vriend – oog in oog!

4
5

Nel Benschop

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Brievenbus
Mevr. A. Hofland,
Westduinweg 1385,
2583 AZ Den Haag

16
17
18
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De zegeningen van de zonen
van Jakob (II)
Simeon.
“Simeon en Levi zijn gebroeders…Vervloekt zij hun toorn!” (Genesis 49:5-7).
Jakob is 147 jaar geworden. Wij
vinden dat een hele leeftijd. Dat
is ook een hele leeftijd. Maar hij
had zich zelf het mistroostige
woord ooit laten ontvallen:
“Weinig en kwaad zijn de dagen
mijns levens geweest”
(Gen.47:9). Niet dat het er weinig
waren. Maar het leken er weinig. En
er was onderweg veel gebeurd. Maar nu
sterft hij weldra. Heel eerbiedig komen
wij de kamer binnen. Gespitst luisteren
wij. Want je kunt hier wat beleven en
wat leren!
Wij denken een moment na over
“Simeons erfenis”. En je komt een beetje dichterbij hem, als je deze lijn volgt:
1. Hij is een verkeerde kant opgegaan.
2. Hij is verstrooid onder zijn volk. 3.
Hij is toch nog goed terecht gekomen.
1. Simeon en Levi zijn broers, niet
alleen omdat ze allebei kinderen van
Lea zijn, maar vooral qua aard en
daden. Als Levi kwaad en driftig was,
dacht Simeon zo ook te moeten reageren. “Simeon en Levi zijn gebroeders”.
Maar we zijn geen echte broeders, als
we het aan de voet van het kruis niet
zijn geworden! Lea noemde Simeon:
“God heeft gehoord”. Dat bedoelde ze
niet echt eerbiedig. Maar ze vond:
“Jakob houdt wel meer van Rachel;
maar God staat toch aan mijn kant”.
Maar je moet met “God staat aan mijn
kant” voorzichtig zijn. Simeon was
godsdienstig; maar wel met een godsdienst, die niet deugde; maar die hard
8
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en wreed was. Sichem (ik betitel hem
als “een vriendelijke heiden”) was te ver
gegaan Dina. Maar hij wilde graag met
haar trouwen.
Jakob wist wat verliefd te zijn is. Jakob
was bereid het vreedzaam op te lossen.
Maar Simeon en Levi hadden er zich
mee bemoeid. Sichems volk zou besneden moeten worden. Maar dat was een
list. En ze hebben op de dag van hun
koorts de mannen van die stam wreed
gedood.
Het geloof is ook: de zonde heel ernstig
te nemen. Maar het is ook: genadig te
zijn. De predikant zal streng zijn tegen
de mensen; maar ze moeten wel van
hem weten, dat hij het er zelf het moeilijkst mee heeft. Zouden wij op bijv. de
seksuele zonden niet extra hard reageren, omdat wij zelf ook niet deugen?!
Wij zijn dikwijls hard voor een ander en
zacht voor onszelf. Maar wij komen allemaal eens bij God aan de poort. En zijn
wij dan barmhartig geweest? De ware
godsdienst is: te buigen en te bukken
en de tollenaar zijn!
2. Jakob is heel eerlijk. Veel mensen
verontschuldigen het kwaad, dat hun
kinderen doen. Dat komt, omdat ze
bang zijn om zichzelf zeer te doen.
Maar wij moeten met de ernst van de
liefde steeds aan onze kinderen vragen:
“Weet jij wel zeker, dat jij het goed
doet?”
Een van de zwakste stammen was deze
stam. Reeds in de woestijn is deze stam
gekrompen. En ene Zimri uit Simeon

hoereerde met een Moabitische vrouw
(vgl. Num.25:14). Je kunt wel eens
gauw wat zeggen….
De ware godsdienst is die van ons verbroken hart; en niet die van hoe principieel dat we zijn. We kunnen met onze
vrijzinnige of met onze rechtzinnige
godsdienst de hemel niet in. Maar alleen
maar met de gerechtigheid van
Christus.
3. In Lucas 2 komen we nog een
Simeon tegen. Waarschijnlijk een van
de nakomelingen. Hij is geen geestelijke
drijver, maar een arm en klein mens. In
de geest van het stille wachten leeft hij.
Hij verwachtte Christus. En in hem

klinkt het niet meer vinnig, maar alleen
nog maar verwonderd: “God heeft
gehoord!”
Weet u waar de Heere Jezus stierf?
Tussen de moordenaars en fanatiekelingen! Laat ons dat maar troosten. En u
moet maar bidden: “God, behandel ons
niet zoals wij het een ander vaak doen;
maar vergeef mij mijn schuld”. Het slot
van de bijbel zegt, dat er ook uit
Simeon twaalfduizend uitverkorenen
zijn. Zij zijn niet alleen maar geboren
uit het driftige bloed. Maar uit Christus.
En gewassen van hun zonden.
Brandwijk
J.A.H. Jongkind

De twaalven (VII)

DE PREDIKING(4)
Justinus Martyr schreef omstreeks het
jaar 150 na Christus:
Van Jeruzalem gingen twaalf mannen uit
in de hele wereld; ze waren ongeletterd
en hadden geen bekwaamheid in het
spreken; maar in Gods kracht verkondigden zij aan elk mensenras dat zij door
Christus gezonden waren om aan allen
het Woord Gods te onderwijzen”.1
Zo heeft God toen Zijn grote werk in de
wereld gedaan. De nieuwtestamentische
kerk is ontstaan door de prediking van
het Woord van God. Dit is het genademiddel dat de Heilige Geest gebruikt om
Zijn gemeente te vergaderen. De apostel
leert ons:”zo is dan het geloof uit het
gehoor en het gehoor door het Woord
Gods” Rom. 10:17. De bekering van een
zondaar is geheel en alleen het werk van
1 Justinus Martyr, De grote Apologie, omstreeks 150 na
Christus geschreven aan de keizer Marcus Aurelius ter
verdediging van de christenen, hoofdstuk 39.

de Heilige Geest.”De wind blaast
waarheen hij wil, en gij hoort zijn
geluid; maar gij weet niet, van
waar hij komt en waar hij
heengaat;alzo is een iegelijk die uit
de Geest geboren wordt”Joh. 3:8. Maar
hoe onnaspeurlijk en Goddelijk het werk
van de wedergeboorte van een mens ook
is, dit werk komt niet tot stand zonder
het Woord. Het Woord van God is het
zaad van de wedergeboorte. Terug ziende
op de rijke vrucht van de prediking in de
wereld, schrijft de apostel Paulus:”Zo
heeft het Gode behaagt door de dwaasheid van de prediking, zalig te maken die
geloven”1 Kor. 1:21.
Jezus is de Messias
In de synagoge van Nazareth had Jezus
Zichzelf aangewezen als de Messias. Hij
maakte het de aanwezigen in de synagoge duidelijk dat met Zijn komst in de
wereld een nieuw tijdperk was aangeMei 2015 • Kracht naar Kruis no. 8  
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broken. Hij las de heerlijke profetie van
Jesaja 61:1:”De Geest des Heeren
HEEREN is op Mij, omdat de Heere Mij
gezalfd heeft om een blijde boodschap te
brengen de zachtmoedigen. Hij heeft Mij
gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart, om de gevangenen vrijheid uit te roepen en de gebondenen
opening van de gevangenis”. Na dit gelezen te hebben verklaarde Hij:”Heden is
deze Schrift in uw oren vervuld” Luk.
4:21. Hij maakte er aanspraak op dat de
profetie van Jesaja in Hem was vervuld.
Hij wees daarmee Zichzelf aan als de
beloofde Messias.
Vanaf die dag ging Jezus het land door,
zeggende:”De tijd is vervuld en het
Koninkrijk Gods nabij gekomen. Bekeert
u en gelooft het Evangelie”Mark. 1:15.
Hij predikte:”De tijd is vervuld”. De tijd
van wachten is voorbij, de beloften zijn
vervuld. De vervulde tijd is aangebroken.
Jezus heeft de mensen in Galilea duidelijk gemaakt dat met Hem de lang verwachte dag van de verlossing, waarover
de profeten gesproken hadden, de dag
van de komst van de Messias, was aangebroken. Zij moeten zich daarom van
hun zonden bekeren en het reddend
Evangelie geloven. Zo is Jezus het land
doorgegaan. Hij genas de zieken; reinigde de melaatsen; wierp de duivelen uit
en wekte de doden op. Het gehele optreden van Jezus getuigde er van dat een
nieuw tijdperk was aangebroken. God
had Zijn beloften vervuld en de lang verwachte Messias tot Israël gezonden.
In de eerste eeuw was de verwachting
van de Messias onder de Joden hoog
gespannen. De vernederende situatie dat
heidenen het heilige land bezet hielden,
deed hen te meer uitzien naar de vervulling van de beloften aangaande de
wederoprichting van het huis van David.
In liederen, de zogeheten Farizese
Psalmen, die ongeveer 50 jaar voor
Christus geschreven werden, wordt van
deze verwachting gezongen. Een
10
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Davidische Messias zou God verwekken,
die de heidense heersers zou verdrijven
en de eer van Israël zou herstellen. Het
was een verwachting, die sterk politiek
gekleurd was, maar toch sprak van de
grote geestelijke kracht die de Messias
zou gebruiken. De Messias zou, zowel in
geestelijk als nationaal opzicht, het glorieuze tijdperk voor Israël brengen waarvan de profeten spraken. Het optreden
van Johannes de Doper, die de spoedige
komst van de Messias verkondigde, heeft
de hoop op de komst van de Messias
onder het Joodse volk sterk verlevendigd. Het maakte dat velen de Messias
spoedig verwachten.
Het optreden van Jezus baarde dan ook
groot opzien. De prediking van het nabij
gekomen Koninkrijk Gods en de vele
wonderen, die Jezus verrichte maakten
diep indruk op het volk. Vooral in Galilea
vond Jezus een gewillig gehoor. Men
spreekt in dit opzicht wel over “De
Galilese lente”. Grote scharen volgden
Hem. Maar ook in Judea en Jeruzalem

IN AUSCHWITZ EN JERUZALEM
Shema Yisrael, hoor, Israël ….
De kleine Jood zegt zijn gebeden.
De grote God hoort naar zijn stem
En weet hoeveel hij heeft geleden.
Adonai Eloheinu….Heere, onze God,
Waar was U in zijn diepste nood,
Toen hij tot op het bot vernederd werd
De geur moest ruiken van de dood?
Adonai echad, de Heere is één!
Hij zegt het met gebroken stem
En weet dat God er was en is,
In Auschwitz en Jeruzalem…..
Alfred Schmidt uit “GOD AAN HET
ROER”

groeide Zijn aanhang. Velen meenden dat
Jezus de beloofde Messias was en zeiden:
“Wanneer de Christus zal gekomen zijn,
zal Hij ook meer tekenen doen dan die,
welke Deze gedaan heeft?”. Joh. 7:31.
Van Zijn discipelen lezen we echter:”En
Zijn discipelen geloofden in Hem”Joh.
2:11. Zijn discipelen geloofden dat Jezus
de Messias was waarvan Mozes en de
profeten gesproken hadden. Filippus had
zijn vriend Nathanaël en Andréas zijn
broer Simon opgezocht met de blijde

boodschap:”Wij hebben Dien gevonden,
van Welken Mozes in de wet geschreven
heeft en de profeten, namelijk Jezus, de
zoon van Jozef, van Nazareth”Joh. 1:46.
Op de vraag van Jezus hoe zij over Hem
dachten, antwoordde Petrus uit aller
naam:“Gij zijt de Christus, de Zoon van
de levende God”.
(wordt vervolgd)
Kapelle (Zld)
ds. C. Harinck

Twee broers: één in het
evangelie (2)
Twee broers kunnen heel verschillend
zijn, zelfs als beiden predikant zijn.
Maar als ze beiden op één lijn zitten, is
het wel een buitengewone zegen. En zo
kun je ook samen tot zegen zijn voor
het koninkrijk van God. Dat gebeurde in
Schotland in de achttiende eeuw.
De vorige keer ging het over Ralph
Erskine. Laten we nu letten op zijn
broer Ebenezer. Deze werd op 22 juni
1680 geboren en studeerde ook in
Edinburgh Tot predikant werd hij bevestigd in 1703 en in 1754 overleed hij in
Stirling, waar hij meer dan twintig jaar
het evangelie verkondigd had.
Pas drie jaar nadat hij predikant was
geworden kwam hij tot bekering! Zijn
vrouw en zijn broer Ralph waren daartoe
het middel. Deze beiden spraken over wat
de Heere hen deed ervaren. Omdat dit
gesprek plaats vond in de tuin vlak bij het
open raam van de studeerkamer, kon
Ebenezer het vrijwel woordelijk volgen. Dit
geestelijk gesprek maakt zo’n indruk op
hem dat hij niet rustte, voordat hij
Christus persoonlijk mocht leren kennen.
‘Ik wil graag erkennen’, zei hij eens,
‘dat ik sedert ik iets van de christelijke

leer wist, nooit iets moeilijker heb
gevonden dan het van harte
eens te worden met de orde
van het genadeverbond: eerst
het voorrecht, dan de plicht’.
Wij zouden het zo uitdrukken:
eerst de belofte, dan de eis.
In de nacht waarin hij stierf, zat
zijn dochter, die met ds. Fischer
getrouwd was, vóór zijn bed te lezen,
terwijl haar vader wat lag te slapen.
Toen hij wakker werd vroeg hij wat zij las.
Ze antwoordde: ‘Uw preek, vader, over de
woorden ‘Ik ben de HEERE, uw God’
‘Dat is de beste preek die ik ooit
gehouden heb’, reageerde hij.
En het is waar, zo kan ik getuigen, het
ís ook een mooie en indringende preek,
waaruit je veel zegen kunt ontvangen.
Over de preken van de beide broers
zullen we nog verder nadenken.
In ieder geval kan gezegd worden dat
zij niet voor lege of halflege kerken
hoefden te preken.
Wanneer het heilig avondmaal bediend
werd, kwamen heel wat christenen,
zelfs op een afstand van twintig uur
lopen, naar Portmoak om de dienst bij
Mei 2015 • Kracht naar Kruis no. 8  
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Colofon

de wonen. Bij tijden was de toeloop zo
groot dat er meer dan eens buiten de
kerk nog twee vergaderplaatsen in de
buitenlucht nodig waren.
‘Het was op die tijden een indrukwekkend schouwspel een vergadering van
enige duizenden op de helling van de
Lommond hills te zien zitten, met grote
aandacht en ernst luisterend naar de
blijde boodschap, die door deze heilige
mannen met plechtige belangstelling en
tedere liefde gepredikt werd’ zo schrijft
C.B. van Woerden, die tal van preken
van de beide broers vertaalde en er
voor zorgde dat zij in ons land werden
uitgegeven.
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Het volgende getuigenis is te lezen: de
Heere zegende de prediking zeer, zodat
velen spraken van de ‘Bethels, waar
God hen verscheen en zegende’.
Heerlijk wanneer de prediking zo velen
tot zegen is.
Over welke prediking het was, gaat het
een volgende keer.
Ede
ds. J. Van Amstel
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