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Wees blij!
‘Wees blij in de Heer en zing verheugd, amen, halleluja.
Verheugd, verheugd, amen, halleluja’
Misschien kent u dit liedje wel. De blijdschap spat eraf. Eigenlijk
is het een oproep om blij te zijn. Nu is het wel zo mooi als er
ook reden is om blij te zijn, anders wordt het een soort
poppenkast, een toneelstukje. En gelukkig, er is voldoende
aanleiding om blij te zijn!

Droefenis
Ja, er zijn ook genoeg redenen om niet blij te zijn. Dat kan z’n
oorzaak vinden in persoonlijk leed, ziekte, rouw, maatschappelijke of sociale problemen, noem maar op. En laten we eerlijk
zijn, daar hoef je ook echt niet blij mee te zijn. Denk niet: ik ben
christen, dus ik moet altijd lachen. Zelfs de Heere Jezus heeft
intense droefenis meegemaakt en de Bijbel getuigt daar ook
van.

Rotzooi
Als we de situatie zien, waarin we als samenleving terechtgekomen zijn, daar wordt je evenmin blij van. ‘Goeie genade,
wat een rotzooi’, hoorde ik iemand onlangs zeggen. Misschien
is dat nog wel de beste omschrijving: rotzooi.
‘Zooi’ betekent volgens het woordenboek: ongeregelde hoeveelheid, janboel, bende, etc. Het woord ‘rot’ ervoor versterkt
dat nog: afval, drek, vuiligheid.
Dergelijke woorden komen geregeld langs in de (sociale) media
om aan te geven dat de wereld belabberd is, ook in ons eigen
‘beschaafde’ Nederland. Denk aan de bende van de toeslagenaffaire. Het zal je maar overkomen. En de janboel op
regeringsniveau. Een kabinet dat weggestuurd is, gaat na een
demissionaire periode straks gewoon verder, naar het zich laat
aanzien. Een minister-president die het liegen zo ongeveer tot
een deugd gemaakt heeft, plakt gewoon weer vier jaar vast aan
zijn premierschap. En het gekke is, velen vinden het -gezien hun
stemgedrag- allemaal prima. Net zoals men de coronamaatregelen prima vindt. Maatregelen die niets meer met een
gezondheidscrisis van doen hebben, maar alles met controle!
Steeds een stapje verder, het is langzamerhand weerzinwekkend. Zo kunnen we nog wel even doorgaan.

En toch…
Best om dingen te benoemen en/of te duiden. We leven er
tenslotte midden in met elkaar. En ieder kijkt er op zijn of haar
eigen manier naar, en dat is oké. En toch… is het belangrijk dat
we onszelf niet verliezen in het negativisme, hoeveel aanleiding
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daar misschien ook voor is. Er is nog genoeg om blij mee te zijn,
vooral als het gaat om God en Zijn Woord. Let op, het liedje
zegt: Wees blij in de Heer! Dat is ook wat Paulus schreef aan
de Filippenzen:

“Verblijd u altijd in de Heere;
ik zeg het opnieuw: verblijd u.”
(Fil. 4:4)

In de Bijbel gaat het om een geestelijke blijdschap, in relatie tot
de Heer, gestoeld op Gods Woord en Zijn beloften. Toen het
volk Israël na de Babylonische ballingschap terugkeerde naar het
land, werd de Wet (opnieuw) voorgelezen. Gods Woord voor
die tijd. Het maakte grote indruk op het volk: er werd massaal
gehuild, een en al droefenis. En Nehemia zegt dan: “Ga, eet
lekkernijen en drink zoete dranken. En deel uit aan hen voor wie
niets is klaargemaakt, want deze dag is heilig voor onze HEERE.
Wees niet bedroefd, want de vreugde van de HEERE, dat is uw
kracht.”
Inderdaad, de blijdschap in de Heere geeft kracht! Kracht om
staande te blijven in de chaos, kracht om boven de aardse
beslommeringen te staan, kracht om de dingen te zoeken die
boven zijn, enzovoort.
Iemand die dat ook heeft ervaren is de profeet Jeremia. Hij
wordt wel ‘de wenende profeet’ genoemd, vanwege de tegenstand, de strijd en het lijden dat hem, als dienaar van God,
overkwam. Zo erg was het, dat hij zelfs eens verzuchtte: ‘was ik
maar nooit geboren’ (Jer. 15:10). Menselijk gesproken alleen
maar droefenis. En toch… lees wat hij schreef: “Zodra uw
woorden gevonden werden, at ik ze op. Uw woord was mij tot
vreugde en tot blijdschap in mijn hart, want Uw Naam is over
mij uitgeroepen, HEERE, God van de legermachten” (Jer. 15:16).

Voorwaarts
We hoeven niet bij de pakken neer te zitten. Wij mogen ons te
allen tijde verblijden in de Heere en in het grote heil dat ons
door genade ten deel gevallen is: rechtvaardiging, heiliging en
verlossing (1 Kor. 1:31). Dus, hoe de situatie ook is (of wordt),
wij gaan voorwaarts, op weg naar de gouden toekomst die God
heeft bereid. De Heere God zal het goede werk dat Hij is
begonnen -ook in ons persoonlijk leven- voortzetten tot op de
gloriedag van Christus Jezus, onze Heer (Fil. 1:6). Dát is Gods
belofte en dat kan niemand ons ontnemen. Geen ongeluk, geen
tegenslag, geen overheid, geen macht of kracht in deze wereld.
Gods Naam is over ons uitgeroepen en dat is reden tot grote
blijdschap. Het is voor ons zeg maar net als voor de
koningskinderen in Psalm 45: “Zij worden geleid in grote blijdschap en vreugde, zij gaan het paleis van de Koning binnen.”
Maranatha!
l
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Pagina 4: Voorwaarts christenstrijders!
De wereld waarin wij leven is, zoals de Bijbel dat noemt, een
ijdele wereld, gekenmerkt door het lijden. God heeft de schepping aan de vruchteloosheid onderworpen, zodat alles wat
gedaan wordt op aarde gekenmerkt wordt door moeite.
Gelukkig is dit geen uitzichtloze situatie, want er komen andere
(lees: betere) tijden!
Pagina 6: Wees niet bevreesd
Er bestaan veel angsten. Eén ervan is angst voor de toekomst.
Dat kan een belemmering zijn om onbevangen naar een prediking of Bijbelstudie over de toekomstige dingen te luisteren. Toch
mogen gelovigen zonder enige vrees die toekomst tegemoet
gaan!
Pagina 8: Honing en zo
Het is buitengewoon boeiend wat er in de schepping zoal
plaatsvindt. Het zit allemaal zo verbazend ingenieus in elkaar. Zo
zegt de Bijbel ook het e.e.a. over honing. Dat kleine beestje, de
bij, dat zo gestructureerd, samen met al zijn volksgenoten, druk
bezig is met wat het moet doen. Eén van die dingen is het produceren van honing.
Pagina 13: Het einde van de duivelse alliantie
In deze wereld is sprake van een voortgaand proces als het gaat
om de ontwikkeling van het ‘Babelmotief’. Babel is niet alleen
de naam van een stad, maar ook van een systeem. Het systeem
van deze wereld, die ligt onder het beslag van de zonde én de
heerschappij van de tegenstander, de satan. Hoe vergaat het dit
systeem en waar eindigt het in de toekomst?
Pagina 16-17: AMEN Actueel
Pagina 22: De mens wikt … maar God beschikt!
Deze titel bevat een mooie wijsheid. Er zijn in de Bijbel verschillende voorbeelden te vinden die dit onderstrepen. Eén zo'n voorbeeld speelt zich af rond de tijd van de geboorte van de Heere
Jezus. Keizer Augustus had het plan opgevat om op een door
hem bepaald moment een volkstelling te houden.

Kijk ook op:

www.amen.nl
Volg ons op Twitter:

@AMEN_Actueel
Volg ons op Facebook:

facebook.com/AMENActueel

Pagina 24: De kleine profeten - 6 - Micha
Het boek van Micha omvat ‘slechts’ zeven hoofdstukken, maar
wordt niettemin door velen gezien als een omvangrijk en
belangrijk werk. De profeet waarschuwt indringend voor het
oordeel van God, maar profeteert ook over de komst van de
Messias en noemt zelfs zijn geboorteplaats: Bethlehem!

Als lezen te moeilijk wordt: AMEN is beschikbaar in gesproken vorm voor mensen met een leesbeperking bij de CBB, Christelijke
Bibliotheek voor Blinden en Slechtzienden. Wilt u een abonnement op dit tijdschrift in een aangepaste leesvorm of wilt u hierover
meer informatie? Dan kunt u contact opnemen met de CBB, tel.nr. 0341 - 565477, email: klantenservice@cbb.nl.
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Voorwaarts christenstrijders!
"Strijd de goede strijd van het geloof" (1 Tim. 6:12)
De wereld waarin wij leven is, zoals de Bijbel dat noemt, een
ijdele wereld, gekenmerkt door het lijden. God heeft de schepping aan de vruchteloosheid onderworpen, zodat alles wat
gedaan wordt op aarde gepaard gaat met moeite. Gelukkig is dit
geen uitzichtloze situatie, want er komen andere (lees: betere)
tijden!
Peter Slagter
wapenrusting is niet gegeven om aan te
vallen, maar om te verdedigen! Daarom
is het goed de methoden van de tegenstander te (onder)kennen, zodat we op
onze hoede kunnen zijn.

Eigenlijk is de hele schepping al zuchtende in barensnood, en dat betekent in
ieder geval dat er iets aan zit te komen!
Daarbij komt, dat deze wereld gelegen is
in het machtsgebied van de tegenstander, de satan. Hij wordt niet alleen de
'overste der wereld', maar ook de 'god
van deze eeuw' genoemd (2 Kor. 4:4).
Dat alles maakt het leven van Gods
kinderen hier op aarde er niet eenvoudiger op. Zij zuchten dikwijls mee met een
zuchtende schepping en zijn bovendien
nog betrokken in een strijd. Maar ... en
dat is goed om te beseffen: de overwinning staat bij voorbaat vast!

Tegenstander
Als gelovigen hebben we te maken met
het lijden hier en nu, en zijn we verwikkeld in een geestelijke strijd. Niet voor
niets adviseert Paulus ons in Efeze 6 de
wapenrusting van God aan te doen
"opdat u weerstand kunt bieden op de
dag van het kwaad." De satan -de naam
zegt het al- is de tegenstander. Hij staat
het werk van God tegen en richt zich
zodoende ook op Gods kinderen. Nu is
het niet de bedoeling, dat wij de handschoen opnemen en ten strijde trekken
tegen de macht(en) der duisternis. De
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De tegenstander heeft vijf methoden om
aan te vallen:
1. twijfel zaaien aan Gods Woord op
een verborgen manier. Hij gebruikt
Bijbelse woorden en gedachten en
geeft daaraan een andere inhoud.
Genesis 3: "Is het echt zo dat God
gezegd heeft: U mag niet eten van
alle bomen in de hof? (...) Maar God
weet dat, op de dag dat u daarvan
eet, uw ogen geopend zullen
worden en dat u als God zult zijn"
(vs. 1 en 5);
2. Gods Woord oneigenlijk gebruiken.
In Lukas 4:10 zien we dat satan
probeerde de Heere Jezus te verleiden met woorden uit Psalm 91;
3. verdeeldheid brengen onder gelovigen (2 Kor. 2:10). De satan wil
voordeel op ons behalen;
4. inspelen op de noden en/of
behoeften van de mens (Luk. 4:3).
Satan speelde in op het hongergevoel van de Mens Jezus;
5. inspelen op de begeerten van de
mens, 'de begeerte van het vlees, de
begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven' (1 Joh. 2:16).

Medestrijders
In Filippenzen 1:27 en 28 zegt de apostel
Paulus: "Alleen, wandel het evangelie van
Christus waardig ... en dat u samen eensgezind strijdt voor het geloof van het
evangelie, en dat u zich in geen enkel

opzicht schrik laat aanjagen door de
tegenstanders."
In de eerste plaats valt op, dat zo'n
waardige wandel inhoudt dat je samen
met de andere gelovigen medestrijder
bent. Je bent dus betrokken in een
geestelijke strijd, waarbij je ook te maken
hebt met tegenstanders...
In de tweede plaats blijkt het een
positieve strijd te zijn. Dat wil zeggen:
niet strijden tegen de boze machten,
ongeloof, goddeloosheid, onrechtvaardigheid, wetteloosheid, e.d., maar strijden voor het geloof van het evangelie.
Judas schrijft in zijn brief ook over een
positieve strijd: Hij vermaant de gelovigen
om "…te strijden voor het geloof..."
(vs. 3). En waarom zegt hij dit? Omdat er
goddelozen zijn binnengeslopen in de
kring van de gelovigen, die "…de genade
van onze God veranderen in losbandigheid en die de enige Heerser, God en
onze Heere Jezus Christus, verloochenen"
(vs. 4).
Wij mogen er dus net als Paulus van uitgaan dat de hele gemeente in deze strijd
betrokken is en niet een paar gedreven
enkelingen. De gemeente is in de praktijk
een samenleving, waarin allen samen
betrokken zijn in de strijd voor het geloof.
Dat betekent niet alleen dat we samen
leven uit het gemeenschappelijke heil dat
we ontvangen hebben, maar ook dat we
de fakkel van het evangelie verder
dragen. Want daardoor kunnen mensen
tot geloof komen: Het geloof is uit het
horen en het horen door het Woord van
Christus. En: Hoe zullen zij horen zonder
iemand die predikt? (Rom. 10).
Mensen worden niet bekeerd door de
manier van ons leven (hoe belangrijk
ook), en ook niet door het getuigenis van
onze bekering en leven met de Heer
(hoezeer dit mensen ook kan
aanspreken), doch bekering is alleen
mogelijk door geloof op grond van het
Woord. Petrus zegt, dat wedergeboorte
voortkomt uit "… onvergankelijk zaad,
door het levende en eeuwig blijvende
Woord van God" (1 Pet. 1:23).
Ons getuigenis moet dus altijd gedragen
worden door het getuigenis van het
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evangelie, anders komen mensen niet tot
geloof. Deze prediking gaat nooit zonder
strijd en heeft altijd tegenstand tot
gevolg. Het is een geestelijke strijd tegen
de machten, tegen de wereldbeheersers
van deze duisternis, de boze geesten in
de hemelse gewesten (Efe. 6:12). Ook
Paulus zelf had een zware strijd te voeren
om de boodschap uit te dragen (vgl. Kol.
2:1).

brengen (Hand. 20:24). Hij gebruikt dus
het leven van de Heere Jezus en zijn
eigen leven als voorbeeld om ons op te
wekken gehoorzaam te zijn tot het einde
toe, waarna God ons in de opstanding
zal verhogen.
'Maar', zegt iemand, 'wij zijn toch al
verhoogd met Christus in de hemelse
gewesten?' En dat is waar. Kennelijk sluit
het één het ander dus niet uit. Met de
Heere Jezus was het net zo: het stond
vast dat Hij verhoogd zou worden, maar
toch moest Hij de gehoorzaamheid leren.
Ook voor ons, gelovigen, geldt dat wij na
onze bekering (waardoor wij gezet zijn in
de hemelse gewesten in Christus) nog
een weg te gaan hebben. Waarom heeft
God ons anders niet direct na onze
bekering tot Zich geroepen in de hemel?
Dan was het toch allemaal veel makkelijker geweest? Gods weg is anders: Hij
heeft ons verzekerd van een hemelse
positie in Christus en ons tegelijk op
aarde gelaten om in gehoorzaamheid
deel te nemen aan de strijd en zo onze
eigen loopbaan te volbrengen.

Wedstrijd
De woorden 'medestrijdende' en 'strijd'
hebben ook de betekenis van 'wedstrijd'
in zich. En een wedstrijd veronderstelt
tegenstand en... overwinning! De gelovige wordt door God in het strijdperk
geplaatst en krijgt van Hem ook de
genade om te kunnen volharden, ook al
brengt dat moeite en pijn. Wie niet loopt,
heeft geen last, maar wint ook niets. God
heeft ons in het strijdperk geplaatst, en
de vraag is: Wat doen we daarmee? Voor
de gelovige geldt dat hij niet in eigen
kracht hoeft te strijden, maar hij wordt
wel uitgedaagd de renbaan te lopen en
volhardend te zijn.
Ook de Heere Jezus heeft deze renbaan
gelopen en in Zijn leven op aarde
deelgenomen aan de strijd. Als Mens
heeft Hij volgens Hebreeën 5 de
gehoorzaamheid geleerd uit het lijden, de
verdrukking en de tegenstand. Hij had
een zware strijd te strijden. Omdat Jezus
deze loopbaan gelopen heeft en de strijd
gestreden, heeft God Hem bovenmate
verhoogd (Fil. 2:9).
Paulus gebruikt dit voorbeeld van de
Heere Jezus om de gelovigen op te
roepen dezelfde weg te gaan, d.w.z. in
dezelfde gezindheid van toewijding,
vernedering en overgave (Fil. 2:5). Op
een andere plaats zegt de apostel: "Wees
navolgers van mij, zoals ik navolger van
Christus ben" (1 Kor. 11:1). Paulus achtte
zijn leven niet kostbaar voor zichzelf als
hij zijn loopbaan maar ten einde mocht
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In Filippenzen 2:9 staat: "Daarom ...
heeft God Hem bovenmate verhoogd ...".
Waarom? Omdat Hij gehoorzaam geweest is tot de dood van het kruis. Vervolgens past Paulus dit voorbeeld toe op
de gelovigen en zegt: "Daarom, mijn
geliefden (...) werk aan uw eigen zaligheid met vrees en beven" (vs. 12), d.i.
in gehoorzaamheid en overgave aan
God. We mogen dus aannemen, dat de
mate waarin wij gehoorzaam zijn en
deelnemen aan de strijd, z'n uitwerking
zal hebben in de mate van verhoging in
de toekomst: loon naar werken ... of niet
natuurlijk!
De zaligheid hebben wij als een geschenk
van Gods liefde en genade ontvangen.
De oproep van Paulus is nu: Werk die zaligheid uit, doe er wat mee, stel je leven
in dienst van de Heer, strijd de goede
strijd van het geloof!

Bijbelstudiedag
Oud Beijerland
Datum:
Zaterdag 8 januari 2022
Spreker:
Peter Slagter
Thema:
Wordt nog bekendgemaakt
Adres:
'His Place' - Julianastraat 63
Tijd:
10.00 uur - 14.30 uur

zowel het willen als het werken, naar Zijn
welbehagen".
De nadruk ligt dus niet zozeer op ons
werk, maar meer op onze overgave aan
de Heer! Als wij ons overgeven aan de
Heere, ons leven aan Hem toewijden, ons
afhankelijk stellen van Hem en ons zo in
de strijd werpen, zal God het willen en
het werken uitwerken. Dé levensroeping
van iedere gelovige is: te leven voor Hem!
(vgl. 2 Kor. 5:15). Zo'n leven begint met
volkomen overgave en toewijding aan de
Heer. Paulus had na zijn bekering nog
maar één verlangen, namelijk om bezig
te zijn met de dingen van de Heer, met
Zijn Woord, met Zijn werk, samen met
medegelovigen. In dat spoor mogen wij
verder gaan. En God zal ons genade
geven om te strijden, te lijden (vgl. Fil.
1:29) en te volharden… totdat de overwinning daar is, in Zijn heerlijkheid. Dus:
voorwaarts, mars!
l

God doet het
'Maar', zegt iemand anders nog, 'er staat
toch bij, dat God het willen en het
werken in u werkt?' Ja, dat staat er. Maar
dat betekent niet, want dat kan de ondertoon van deze vraag zijn, dat hij
daarmee zegt, dat we maar moeten
afwachten tot God ons de wil, de lust
geeft om iets te doen. We moeten goed
lezen wat er staat: "... werk aan uw eigen
zaligheid met vrees en beven, oftewel: in
overgave en afhankelijkheid, want (en nu
volgt de reden) het is God, Die in u werkt
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Wees niet bevreesd
Er bestaan veel angsten. Eén ervan is angst voor
de toekomst. Dat kan een belemmering zijn om
onbevangen naar een prediking of Bijbelstudie
over de toekomstige dingen te luisteren. Toch
mogen gelovigen zonder enige vrees die
toekomst tegemoet gaan!
Ronald Lammers
Omdat Hij leeft, ben ik niet bang voor morgen.
Omdat Hij leeft, mijn angst is weg.
Omdat ik weet, Hij heeft de toekomst.
En het leven is het leven waard, omdat Hij leeft!
Hopelijk kunt u dit lied uit volle borst meezingen. Van een
levende Heer die de angst voor de toekomst wegneemt. Dat is
niet vanzelfsprekend, want bij velen is er op z’n minst enige
vrees omtrent de toekomst, soms zelfs stevige angst. Dat kan
diverse oorzaken hebben. Men heeft geen zekerheid over
persoonlijke zaligheid. Er is geen onderscheid in het lezen van
Gods Woord. Profetieën met betrekking tot Israëls toekomst
worden naar onze tijd vertaald en op de Gemeente toegepast.
Men kan ook een overgevoelige geest hebben, waardoor men
alles over Gods toorn beeldend voor zich ziet. Dat biedt geen
veiligheid en rust voor het gemoed. Ook is er de vrees voor
geloofsvervolging, waarvan we zien en horen dat gelovigen (in
andere landen) die meemaken.
Volgens sommigen zou de Bijbel 365 keer het advies geven om
niet te vrezen. Voor elke dag van het jaar een tekst! Hier volgen
slechts drie teksten uit het boek Jesaja die redenen geven,
waarom wij niet bang hoeven te zijn. Deze teksten staan in het
teken van Gods (toekomstig) handelen met Israël, maar hierin
ligt ook een toepassing voor ons. We hanteren deze regel: alles
wat in Gods Woord staat is wel voor ons, maar niet alles gaat
over ons (vgl. 1 Tim. 3:16 en 1 Tim. 2:15).

een verborgen heenwijzing naar de Heere Jezus Christus, de
Heiland). Drie maal troost de HEERE hen in Jesaja 41: “wees niet
bevreesd” (vs. 10, 13 en 14). Israël zal nog grote benauwdheid
kennen voordat Christus wederkomt. Maar als zij de Naam van
de HEERE aanroepen, zal God hen troosten met: “wees niet
bevreesd”. Hij zal het volk losmaken van de angst: “…uw
Verlosser is de Heilige van Israël” (vs. 14).
Hierin zit een troostvolle toepassing. Paulus maakt duidelijk dat
Christus in ons woont. God is niet alleen met ons (Immanuël) en
voor ons (Rom. 8:31), maar boven alles in ons (Kol. 1:27 – niet
onder u, maar beter: in u). Hij is de hoop der heerlijkheid. Angst
is dikwijls gebrek aan geloof. Zijn aanwezigheid in ons en onze
positie in Hem ligt vast en betekent hoop voor de toekomst die
verbonden is met de heerlijkheid van Christus! Hij gaf Zich voor
ons over, om in ons te wonen. We moeten deze waarheden wel
kennen. “Angst komt tot ontwikkeling waar te weinig geloof is
in Gods nabijheid en Zijn ingrijpen op elk moment en in elk aspect van het leven. Angst ontwikkelt zich waar te weinig
vertrouwen is in Zijn Woord dat
(a) als een spiegel werkt voor ons innerlijk (Hebr. 4:12,13),
(b) ons leert hoe we ons moeten wapenen tegen terugkerende
zonde (Efe. 6:10-20) en
(c) ons stimuleert in de godsvrucht (Filipp. 1:27-2:18).
Geloof is vrucht van de Geest en daarom superieur aan angst,
die vrucht is van het vlees. Geloof is de overtuiging dat de strijd
niet alleen wordt gestreden, maar samen met God. Een onoverwinnelijke positie!”1

Ik ben met u
Ik heb u verlost
“Wees niet bevreesd, want Ik ben met u, wees niet verschrikt, want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook
ondersteun Ik u met Mijn rechterhand, die gerechtigheid
werkt.” Jesaja 41:10
Allereerst verklaart God dat Hij met Zijn volk zal zijn. Hij is de
‘Immanuël’ (God met ons) in hoogte- en dieptepunten tot in
hun toekomstig herstel. God komt Zijn volk tegemoet met deze
woorden van kracht. Nog dichterbij komt Hij met: “ook help Ik
u”. Tenslotte slaat God Zijn armen om hen heen en zegt: “ook
ondersteun Ik u met Mijn rechterhand” (d.i. mijns inziens ook
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“Maar nu, zo zegt de HEERE, uw Schepper, Jakob, uw
Formeerder, Israël: Wees niet bevreesd, want Ik heb u verlost, Ik heb u bij uw naam geroepen, u bent van Mij.”
Jesaja 43:1
Het voorgaande gedeelte (42:18-25) spreekt over Gods openbaring aan Israël in de Wet: een grote, heerlijke onderwijzing
(42:21). Het volk heeft hier echter niet naar geluisterd en zal
worden overgeleverd aan Gods toorn, met als dieptepunt de
Grote Verdrukking (Matt. 24). Uit een gelovig overblijfsel zal het
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volk worden hersteld. Hierover spreekt dit vers. De Schepper zal
hen formeren tot een nieuw volk, met een nieuw hart en een
nieuwe geest (Ezech. 36:26). God zal Zijn volk losmaken van de
angst, want Hij is de Verlosser. Hij zal hen weer als Zijn eigendom beschouwen. God heeft immers Zijn volk lief.
Deze verlossing hebben gelovigen in Christus ook ontvangen.
Paulus schrijft dat wij in Christus de verlossing hebben door Zijn
bloed (Efe. 1:7). Levend onder het gezag van ons Hoofd, Christus, hoeven wij niet bang te zijn. Onze Schepper heeft ons lief.
Hij is de Formeerder van het nieuwe leven in ons. Hij verbindt
ons aan Christus, in Wie wij uitverkoren zijn en bestemd tot
zonen (Efe. 1). De toekomst van Christus is onze toekomst.
Geloven wij dit? “Het geloof stelt ons, door het horen van het
Woord en het zien van Jezus Christus, in staat God te kennen.
De mate waarin wij Hem leren kennen en vertrouwen, bepaalt
de kracht van ons geloof…”1

Geen schaamte meer
“Wees niet bevreesd, want u zult niet beschaamd worden;
word niet rood van schaamte, want u zult niet te schande
worden. Ja, u zult de schande van uw jeugd vergeten, en
niet meer denken aan de smaad van uw weduwschap.”
Jesaja 54:4
Opnieuw komt het ‘wees niet bevreesd’ tot Israël, omdat de
schande van hun overspelig gedrag vergeten mag worden.
Terwijl zij de geliefde van God was, liep zij andere goden
achterna. Daardoor kwam het (huwelijks)verbond ten einde, met
als gevolg dat het volk werd verstrooid onder de heidenen. Maar
haar smaad komt ten einde als God Zich weer over Zijn volk ontfermt. Hij zal haar opnieuw ‘trouwen’ (Jes. 54:5-10) en haar
schande wegdoen.
Niet verbonden aan God, zijn wij overgeleverd aan de loop van
deze wereld. Dit is behoorlijk beangstigend. “Angst werkt
volgens een bepaald beleid. Het zet een groot hek om het
bestaan van ons leven. Het maakt de grenzen van onze beïn-

vloedingsmogelijkheden steeds kleiner. En het eind van het liedje
is dat we zijn gevangen in een benauwde ruimte van angst. Een
tweede strategie van angst ligt in het verlammen van elke
gezonde poging om uit deze gevangenis te ontsnappen. Telkens
als we een poging doen om over de omheining te stappen, gaat
hij brullen, om ons te herinneren aan zijn macht”1. Als wij in zo’n
benauwde wereld leven, kan schaamte ons beheersen. Dat
stapelt zich bovenop de angst, waardoor wij niet meer vrij
kunnen zijn. Angst heeft te maken met de macht van de zonde.
Daardoor waren wij ellendige mensen. Maar er is bevrijding
gekomen in Christus. Hij heeft ons verlost uit de macht van de
duisternis (angst) en ons overgeplaatst in Zijn (verborgen)
Koninkrijk, waar liefde heerst (Kol. 1:13-14). Deze liefde drijft
de vrees uit (1 Joh. 4:18, 19). Er is nu geen veroordeling meer
voor hen die in Christus Jezus zijn (Rom. 8:1). Angst voor de
toekomst heeft vaak te maken met het oordeel, de straf! Echter,
al onze schuld en schaamte is gelegd op de Heere Jezus toen
Hij stierf aan het kruis! Als wij dit aanvaarden, verbindt God ons
aan Christus. Hij het Hoofd, wij Zijn Lichaam. Dit vraagt geloof.
“Ook het geloof werkt volgens een bepaald beleid. Dat beleid
vinden we in Gods Woord, waar we zien dat een christen niet
vlucht voor angst. (...) Het geloof ziet niet op hekken, maar op
de voetsporen van God. Het geloof zet een stap, in de wetenschap dat God die stap al heeft gezet. Het geloof confronteert
angst met Gods overwinning (dus ook mijn overwinning). Uiteindelijk stapt het geloof buiten de omrastering, in het ‘hol van de
leeuw’. Dat is wat angst niet verwacht. Zijn kracht blijkt tegelijkertijd zijn meest zwakke plek. Angst is ontmaskerd. Het geloof
heeft overwonnen! “Gode zij dank door Jezus Christus, onze
Heere” (Rom.7:26).1

Genade en blijdschap
Ook in het Nieuwe Testament komen de woorden ‘wees niet
bevreesd’ voor. Denk bijvoorbeeld aan wat de engel Gabriël zei:
“Wees niet bevreesd, Maria, want u hebt genade gevonden bij
God” (Luk. 1:30). Hier wordt de angst weggenomen, omdat er
genade gevonden wordt bij God. Genade wijst op de vergevingsgezindheid van God en op Zijn grote liefde.
Later komt daar nog iets bij als de engel tot de herders spreekt,
die de wacht hielden over hun kudde: “Wees niet bevreesd,
want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die voor heel het volk
wezen zal, namelijk dat heden voor u in de stad van David de
Zaligmaker geboren is; Hij is Christus, de Heere” (Luk. 2:11).
Hier wordt de angst ingeruild voor blijdschap over het heil dat
gekomen is in de Zaligmaker! Hij is gekomen om te verlossen.
Daarvoor moest Hij lijden en sterven. Maar… Hij is uit de dood
opgestaan, waardoor nu zelfs de angst voor de dood tenietgedaan is (vgl. Hebr. 2:14-15).
Wat overblijft voor de gelovige, en ook voor het gelovige Israël
straks, is een leven van rust en overwinning en een toekomst
van vrede en heerlijkheid. Zonder enige vrees mogen wij die
toekomst tegemoet gaan! En als we dan eens een mindere dag
hebben, mogen we denken aan Psalm 56: 4 en 5: “Op de dag
dat ik vrees, vertrouw ík op U. In God prijs ik Zijn woord, op God
vertrouw ik, ik vrees niet; wat zou een schepsel mij kunnen
doen?”

Voetnoot
Bart Broekman, Tijdschift voor theologie en pastoraat, nr.31,
1996. In een serie artikelen (nrs. 29-34) wordt diepgaand het
probleem angst besproken).
l
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Honing en zo
Een tijdje geleden kreeg ik een paar boeken cadeau over alle
producten die bijen maken en hoe ze dat doen. Het ging ook over
de genezende werking die van bijenmaaksels uitgaat. Ik interesseerde me daar al langer voor en dit was de kans om hierover
wat meer aan de weet te komen. In aansluiting op het vorige
artikel in AMEN 158 (pag. 10) nog wat notities over honing en zo.
Oby Vossema

Het is buitengewoon boeiend, net als
álles wat er in de schepping plaatsvindt.
Het zit allemaal zo verbazend ingenieus
in elkaar. De Bijbel zegt ook wel het e.e.a.
over honing.
Dat kleine beestje, de bij, dat zo gestructureerd, samen met al zijn volksgenoten,
druk doende is met wat het is opgedragen te doen.
Eén van de producten die ze maken is
honing. Maar hoe maken ze dat eigenlijk
en waarvan? Wie of wat zijn de leveranciers van de basis-ingrediënten die
bijen gebruiken?
Ik zie ze in de tuin en daarbuiten bezig
van bloem naar bloem, maar dat doen
hommels en wespen ook. De grote
papaverbloemen zijn erg in trek bij de
hommels in het voorjaar, en er zijn ook al
veel bijen actief. Wespen komen vaak
wat later.
Hoe ze die planten zo goed kunnen vin-
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den en terugvinden in hun soms lange
tochten begrijp ik niet goed, maar het
schijnt alles met het enorme reukvermogen van de kleine schepseltjes te maken
te hebben.

Het koninkrijk van de bij
Bijenvolken zijn zeer goed georganiseerde koninkrijken. Er is een koningin
en er zijn onderdanen. Vijftigduizend
bijen per volk zijn geen uitzondering. Ze
werken allemaal intensief samen om aan
hun opdracht te beantwoorden. Iedere
bij heeft een functie en voert die
nauwgezet uit. Elke bij krijgt ook steeds,
na verloop van tijd, een andere functie;
zo doorlopen ze alle verantwoordelijkheden binnen hun leefgemeenschap. Het
hele volk werkt intensief samen en als ik
dit alles bestudeer, kom ik er zeer van
onder de indruk.
Ze werken allemaal zonder uitzondering

toe naar een doel en alle neuzen staan
dezelfde kant op. Dan moet ik denken
aan het grote Koninkrijk der hemelen dat
in de toekomst op de aarde gevestigd zal
worden en waar alle twaalf stammen van
het volk Israël de grote daden van hun
Schepper zullen gaan verkondigen,
volgens de opdracht in Psalm 105:1 en Jesaja 43:21: “Ze zullen Mijn lof vertellen”.
Geen onderling gekrakeel en gelijk willen
hebben of politiek zeer correcte, maar
valse toezeggingen. Nee, gewoon doen
wat opgedragen is en tot het doel van de
Schepper komen. Zo gaat het ook in het
koninkrijk van de bijen. Iedereen draagt
zijn steentje bij en men doet er alles aan
om het volk in stand te houden, samen
met de koningin. Dit staatshoofd wordt
verzorgd en zij zorgt op haar beurt voor
nageslacht door eitjes te leggen in de
klaargemaakte cellen, soms wel 1500 per
dag.
Dit koninkrijk is geen politiek systeem,
zoals wij dat kennen, maar een complex
organisme dat al duizenden jaren lang
feilloos blijft doen waartoe het
geschapen werd. Ze offeren zich
desnoods op voor de zaak waarvoor ze
staan en werken zeven dagen in de week
van ’s morgen vroeg tot in de avond.
Er kan via de opening een straaltje licht
binnenkomen in de kas, maar de
werkomgeving van het bijenvolk is
donker, ze werken in duisternis. Toch is
het resultaat heerlijke, energierijke
honing plus prachtige andere producten.
In eerste instantie is honing bedoeld als
voedsel voor de bijen zelf om de winter
door te komen. Is daarvan over, dan kan
de mens dat gebruiken als voedsel of
medicijn. Daar dient de beheerder van de
bijen, de imker, verstandig mee om te
gaan.
Je kunt niet zomaar even in het najaar
alle raten leeghalen en het bijenvolk aan
haar lot overlaten de winter door. Dan
gaat het volk verloren.

Bestuiving
Tussen de bedrijven door zorgen bijen
ook voor de bestuiving van planten.
Tachtig procent van alle planten op de
aarde is in hun voortbestaan afhankelijk
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GETALLEN IN DE BIJBEL
Vanwege de grote vraag beleeft dit boek inmiddels zijn 3e druk! Het
Engelse origineel van dit boek verscheen al in 1894 onder de titel Number
in Scripture. In andere boeken die ingaan op de getallen in de Bijbel, wordt
vaak naar Number in Scripture als standaardwerk verwezen. Daarom was
het hoog tijd voor deze Nederlandse vertaling.
Het boek is tweeën verdeeld. Het eerste deel gaat over het bovennatuurlijke
ontwerp van de getallen in de Bijbel en is min of meer een inleiding op het
onderwerp. Het grotere, tweede deel gaat over de geestelijke betekenis
van allerlei getallen in de Bijbel.

Auteur: Dr. E.W. Bullinger
ISBN: 9789066943094
Paperback
Omvang: 304 blz.
formaat: 21x14,8 cm
Prijs: € 18,00
Derde druk!
Verkrijgbaar op everread.nl,
in de boek-winkel of via de
bon in deze AMEN (blz.27)

Dr. E.W. Bullinger (1837-1913) - een rechtstreekse nakomeling van
de Zwitserse Hervormer J. Heinrich Bullinger - was een Anglicaanse
geestelijke. Na voltooiing van zijn opleiding werd van hem gezegd dat hij
een ‘betrouwbare geleerde van het Grieks was met een beheersing van
het Hebreeuws die slechts door enkelen geëvenaard werd’. Hij ontving in
1881 de titel ‘Doctor of Divinity’. Na een bediening als voorganger, was
hij vanaf 1867 tot aan het einde van zijn leven secretaris van het Engelse
Bijbelgenootschap ‘The Trinitarian Bible Society’.
Zijn intensieve bestudering van de Bijbel resulteerde in boeken die - nog
steeds - voor vele gelovigen tot zegen zijn. Bullinger schreef onder meer
Bijbelcommentaren, een Bijbel met aantekeningen (de Companion Bible),
een lexicon en concordantie op het Engelse en Griekse Nieuwe Testament,
een standaardwerk over stijlfiguren in de Bijbel, boeken over de Heilige
Geest, de sterrenbeelden, etc.
Er staan honderden publicaties op zijn naam.

De boeken van Bullinger zijn al ruim 100 jaar geleden geschreven. Toch is er nog steeds veel vraag naar.
Bij Everread verschenen van ook de volgende Nederlandse vertalingen:

Zie voor meer informa琀e over deze boeken: www.everread.nl
Daar zijn ze ook te bestellen. Ze zijn ook verkrijgbaar in / via de boekhandel

NUMMER 159 NOVEMBER & DECEMBER 2021

9

van bestuiving. Ook wespen en hommels
zijn doende met bestuiven. Zonder bestuiving geen voedsel voor de mens.
In hun verzamelijver nemen de bijen een
klein beetje stuifmeel mee van de ene
bloem naar de andere om zo de mensheid te verzekeren van zijn voortbestaan,
maar ze nemen het ook mee naar de kas.
Het gaat de laatste jaren slecht met de
bijen door wanbeleid van de mens die
rijkelijk strooit en sproeit met pesticiden,
insecticiden en ander gif. Dat is gedeeltelijk door de dwang van bovenaf naar
schaalvergroting in de bio-industrie. En
anderzijds ook door verkeerde informatie
en de reclamedwang van de chemische
industrie.
De indruk wordt voortdurend gewekt dat
al die chemische troep volkomen veilig is
voor de mens. Ze doen net alsof alles al
jarenlang zorgvuldig getest is.
De geschiedenis leert echter maar al te
duidelijk dat de chemische industrie en
de farmacie nauwelijks testen en er
weinig of niets geleerd wordt. En ze
testen al helemaal niet over langere termijn en houden geen rekening met
andere chemicaliën waaraan de mens in
meerdere mate wordt blootgesteld. Ze
testen alleen hun kleine stukje chemie
voor een korte periode en met al het
andere houden ze nauwelijks rekening.
Ook de voedselindustrie maakt niet
expres slecht voedsel, maar ze doen
absoluut niet hun best om goed en vitaminerijk voedsel te produceren. Het moet
er gelikt uit zien en heerlijk smaken, en
er moet uiteraard veel aan verdiend worden en dan is het oké.
Dat dit op termijn fout gaat, wordt
steeds duidelijker en we zien en horen
dagelijks de gevolgen om ons heen. De
kwaliteit en werking van ons immuunsysteem is er ernstig door verslechterd de
laatste jaren. Dat zien we aan de reactie
als er weer eens een virus voorbij komt.
Ons immuunsysteem moet wel kennis
nemen van ieder nieuw virus, anders kan
ze zich er niet tegen wapenen. En
ondanks de miljarden euro’s die besteed
worden aan b.v. kankerbestrijding is het
aantal kankerpatiënten de laatste tientallen jaren toegenomen.
Men zou daar dus consequenties aan
kunnen verbinden en op de lokale toer
gaan, minder naar de supermarkt en als
het kan een eigen moestuintje beginnen.
Wij halen sinds enige tijd onze groenten
bij een boer die geen chemische rommel
en kunstmest gebruikt, en ook niet nodig
blijkt te hebben. Hij levert heerlijke,
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eerlijke groenten. Hij heeft een winkeltje
bij de boerderij, staat ook op lokale markten en heeft veel klanten. Hij laat ook
elke week via een mailtje met foto’s
weten hoe de stand van zaken is en wat
ze gedaan en gezaaid of gepoot hebben.
En hij heeft onder een afdak een paar
bijenkassen staan, want hij weet, dat dit
van fundamenteel belang is voor de
voedselproductie.

De bij
Als je bijen goed bekijkt, zie je dat ze
harig zijn en geel/zwart gestreept. Hun
lichaam bestaat met kop, borst en
achterlijf uit drie delen. Op de kop zitten
de voelsprieten waar de bij mee ruikt. Hij
heeft zes poten, vijf ogen en vier
vleugels. Er bestaan drie verschillende
soorten bijen binnen een volk. Veruit de
grootste is de koningin, de kleinere darren (= mannetjes) en (nog kleiner) de
werksters en alleen de laatsten hebben
een angel waarmee ze kunnen steken.

Welke grondstoffen
gebruiken de bijen?
Bijen kijken in het voorjaar eerst even
rond waar ze zijn moeten en hoe het er
buiten voorstaat. Als het wat minder
koud wordt, gaan er een paar voor het
eerst uitvliegen om te kijken of er al wat
bloeit. De belangrijkste basisproducten
zijn nectar, hars en stuifmeel (pollen) en
dit wordt verzameld uit wat er zoal om
de kas heen groeit in een straal van enige
kilometers. De bij produceert dus niet in
zijn eentje honing. De bladluis en de mier
helpen om de basisingrediënten beschikbaar te krijgen uit bloemknoppen, e.d.

Welke producten levert een
bijenvolk?
Het blijft niet beperkt tot honing alleen,
hoewel die wel het meest bekend is. Er
worden meer producten gemaakt door
bijen voor verschillende doelen en op
verschillende tijden. De vier bijenproducten zijn: honing, koninginnegelei, was
en propolis.
Honing vormt het hoofdproduct en de
andere drie worden in veel kleinere
hoeveelheden gemaakt.
Dit alles is het resultaat van een prachtige
samenwerking tussen verschillende
scheppingsonderdelen zoals de plantenen dierenwereld, flora en fauna, zeg
maar. Het vergt heel wat inventiviteit van
de imker om al deze vier producten te
oogsten zonder het bijenvolk schade toe
te brengen.
1. Honing
Nectar is een vloeistof die door bloeiende
planten wordt afgescheiden en de

tweede grondstof voor honing is honingdauw. Sommige insecten, zoals bladluizen die nota bene als huisdier worden
gehouden door mieren, prikken een
gaatje in plantenweefsel, waarvan ze
weten dat die veel sap opleveren. Het sap
zuigen ze eruit en nemen ze tot zich. De
mieren waarmee ze samenwerken weten
dit en maken er gebruik van.
Ze gaan de bladluizen als het ware
melken. Dat gaat als volgt. De mieren
tikken met hun voelsprieten tegen het
achterlijf van de volgegeten bladluizen
waardoor die de hars weer gaan afgeven
aan de mier. En het aanbod is zo veel
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groter dan de vraag, zodat er veel overblijft. Parkeer je je automobiel onder zo’n boom, dan zit die de volgende dag onder een
pikkerige substantie die er lastig af te krijgen is. Dat is dan
honingdauw die soms van twijgen en bladeren van verschillende
naaldbomen en loofbomen druipt. De mieren zijn niet in staat
om dat teveel aan sap allemaal te verwerken dus blijft er veel
over voor de bij. Bijen likken deze honingdauw op en nemen
het mee naar de kas. De honing die dit als grondstof heeft,
noemt men dan ‘boshoning’ omdat het voornamelijk van naaldbomen komt. In een land als Oostenrijk is 80% van de totale
honingopbrengst deze boshoning.
De bij is onvoorstelbaar ingenieus geschapen. Hij verzamelt het
sap in de honingmaag en er komt een beetje speeksel uit de
speekselklier bij tijdens het passeren van het sap naar de
honingmaag. Een heel klein beetje van het sap neemt de bij voor
zijn eigen energiebehoefte. Die kleine bijtjes zijn verhoudingsgewijs oersterk, want ze kunnen hun eigen gewicht aan lading
meenemen op de vlucht terug naar de kas. Dat halen onze
moderne vliegtuigen niet.
2. Koninginnegelei
De bij scheidt tussen de zesde en de tiende levensdag een
geleiachtige substantie uit die we koninginnegelei noemen.
Noodzakelijk voor de productie van deze gelei is stuifmeel. Deze
gelei is te vergelijken met moedermelk, omdat het precies die
ingrediënten bevat die noodzakelijk zijn voor de ontwikkeling
van bijenlarven tot nieuwe koninginnen. Alleen de larven van
toekomstige koninginnen, die opgroeien in grotere cellen, krijgen dit voedsel aangereikt. De gewone larven van toekomstige
werkbijen staan vanaf de derde dag nadat ze uit hun ei kropen
op een standaarddieet van honing en pollen.
Stuifmeel bestaat uit zeer kleine korreltjes. Er gaan wel 300.000
korrels in één gram en het bevat een rijke mix van voor de mens
essentiële stoffen. Het stuift ook gemakkelijk weg door de wind
om andere planten te bestuiven en te bevruchten. Maar ook
wespen en hommels dragen hier hun belangrijke steentje aan
bij. Ik zie regelmatig dikke hommels rondscharrelen op de grote
rode papaverbloemen in onze tuin en als je goed kijkt, zie je het
stuifmeel op hun harige lijf zitten. Maar de bij neemt dat
stuifmeel ook mee naar de kas en gebruikt het als grondstof.
Stuifmeel is het mannelijk beginsel van planten.
Pollen is voedsel voor de bij en wordt vooral in het voorjaar door
speciale bijen naar de kas gebracht. Deze bijen zijn
uitgerust met een korfje aan de poten en dat noemt men een
‘stuifmeelbroekje’. De bij bevochtigt het stuifmeel met een
beetje honing plus nog een afscheiding van de bovenkaken.
Hierdoor wordt het én houdbaar én kan het worden samengedrukt tot een verwerkbaar klontje dat bij thuiskomst direct in de
lege zeskant worden gedaan. Imkers beginnen meer en meer de
waarde van stuifmeel in te zien en maken er een speciale
stuifmeel van bij de entree van de kast. Het stuifmeel wordt van
de poten van de bij verwijderd en opgevangen als hij zich naar
binnen wurmt.
3. Was
Dit is naast honing een belangrijk bijproduct van het bijenvolk.
Als werkbijen ongeveer twaalf tot achttien dagen oud zijn kunnen ze met behulp van hun speciale klieren was maken. Aan de
beide zijkanten van hun achterlijf bevinden zich grote aantallen
deze waskliertjes. Deze vloeibare was is wit van kleur en vormt
plaatjes van slechts 8 milligram. Van deze was worden de cellen
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De rela�e tussen Bijbel en
wetenschap is er één van water
en vuur. Wie zegt dat hij geloo�
dat God alles geschapen hee�
en dat Adam en Eva echt bestaan hebben, wordt vanuit
het andere ‘kamp’ wat meewarig aangekeken. Met enig
medelijden klinkt dan: ‘Gelóóf jij dat nog ...?’.
Meestal bese� men niet dat ook in de wetenschap
geloof een grote rol speelt. Eerst wordt bedacht hoe het
zou kunnen zijn (theorie, aannames, uitgangspunten
... geloof) en vervolgens worden daar de bewijzen bij
gezocht en zegt men: zie je wel?!
Natuurlijk: wetenschap is goed wanneer zij ons dichter
bij de waarheid brengt. In de recente geschiedenis van
de wetenschap is er echter een proces gaande waarbij
de Bijbel langzamerhand buitenspel is gezet.
auteur: Peter Slagter
ISBN: 9789066943100
paperback | omvang: 96 blz.
formaat: 20x12,5 cm
prijs: € 7,25
Verkrijgbaar in de boekwinkel,
op everread.nl of via de bon
op blz. 27 van deze AMEN

God volvoert Zijn plan; misschien minder bekend, maar
Zijn tegenstander hee� ook een
plan. Paulus schrij� over hem
dat zijn gedachten ons niet onbekend zijn (2 Kor. 2:11). Er
is in de Bijbel heel wat te vinden over zijn beweegredenen,
doel en werkwijze; allerlei zaken die voortkomen uit
hoogmoed: hij wil zich aan de Allerhoogste gelijkstellen.
Om dat te bereiken hee� hij het voornemen om ‘een
sterke man’ op het wereldtoneel te zetten, die zich
uiteindelijk in de (nog te bouwen!) tempel zal zetten. Hij
zal zich als God voordoen.
Bij dit alles zijn geestelijke machten behulpzaam, die
hun verwarrende en misleidende werk doen onder
aanvoering van de grote misleider zelf.
Het is goed om te onderzoeken wat Gods Woord hierover
zegt. Dan zijn we gewaarschuwd! “... neem niet deel
aan de onvruchtbare werken van de duisternis, maar
ontmasker ze veeleer” (Efe. 5:11).

Kijk op everread.nl voor heel veel Bijbelstudieboeken
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gebouwd die later door het aanwezige
stuifmeel geel van kleur worden.
Het wordt gebruikt om kaarsen en waxinelichtjes te maken, en ook huidverzorgingsproducten.
Verder is de boenwas voor hout heel
bekend en in de kunst worden er wel
wassen beelden van gemaakt. Denk aan
het beroemde museum in Amsterdam.
4. Propolis
Dit is eigenlijk een soort kleverige kit
waarmee de bijen alles repareren en
vastzetten voordat de winter invalt. Ze
maken zorgvuldig alle kieren dicht, zodat
kou, bacteriën en andere gevaren niet
binnen kunnen komen. Lang vonden
imkers die kleverige massa maar lastig.
De geneeskrachtige werking ervan bleef
eeuwenlang voor de mens verborgen,
maar de laatste tientallen jaren wordt het
meer en meer bekend en gaat men er
gebruik van maken. Er zijn prachtige
boeken over geschreven.
De manier waarop propolis wordt
samengesteld door de bijen is volstrekt
uniek en het gaat in grote lijnen als volgt.
Knoppen van bepaalde bomen bevatten
sappen en harsen met eigenschappen ter
bescherming van die boom. Bijen weten
dat feilloos te vinden en verzamelen die
natuurlijke beschermingsstoffen, voegen
er zelf een bepaalde substantie aan toe
wat uiteindelijk leidt tot propolis. Het is
dus een mengsel van meer dan 250
verschillende stoffen en geen vaste
chemische verbinding waarvan je even de
formule kunt opschrijven.
En juist om die enorme veelheid aan
mineralen heeft propolis prachtige eigenschappen voor de mens. Een groot aantal
werkingen is onderhand bekend geworden en ook wetenschappelijk bewezen.
Het zijn vooral de beschermende eigenschappen die in het oog springen, zoals
de goede werking tegen schimmels,
bacteriën en virussen. Ook wordt het
menselijke immuunsysteem erdoor
gestimuleerd, wat in deze coronatijd
mooi meegenomen is.

Honing als medicijn
De vloeistoffen die de bladluis met zijn
zuigbuis opzuigt, zijn ter bescherming
van de plant tegen bacteriën, virussen en
schimmels. Dat zijn dus al bijzondere
stoffen met positieve eigenschappen
waar de bij nog het e.e.a. aan toevoegt
om het precies de juiste samenstelling te
geven. Uiteindelijk wordt dit honing. Dat
honing dus een positieve uitwerking
heeft op mensen was te verwachten. Het
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begint al als je een lepel honing in de
mond neemt. Dan voel je de weldadige
zachtheid aan je verhemelte en keel, en
op de verdere weg door het lichaam
wordt het snel opgenomen in het bloed,
zodat het direct energie geeft.
Ook een eigenschap van honing die eruit
springt is de helende werking bij
vleeswonden. Honing direct op de wond
aangebracht desinfecteert en heelt de
wond met weinig littekens. Ontstekingen
kunnen eveneens goed worden behandeld met de speciale Manukahoning
bijvoorbeeld. Zelfs een ontstoken kies
bleek na een dag of drie behandelen met
dit prachtige product helemaal genezen,
is mijn eigen ervaring. Dat is een stuk
smakelijker dan naar de tandarts gaan.
Het voert te ver om in dit artikel uitvoerig
juist over deze eigenschap te schrijven; er
is genoeg over te vinden in boeken en op
internet.

Het leven van de bij
De koningin legt de eitjes in de
schoongemaakte, zeskantige cellen en
soms wel 1500 per etmaal. Dan blijft dat
eitje drie dagen schijnbaar onveranderd
in de cel liggen, en op de derde dag (!)
kruipt er een made uit. Die made groeit
mede door haar supervoeding in zes
dagen uit tot een larve die 500 keer zo
zwaar is vergeleken bij het geboortegewicht en heeft dan ook al de grootte
van een volwassen bij. In de klieren van
de voedsterbij wordt op een unieke
manier een soort melk gegenereerd.

Gedurende de eerste drie dagen krijgt de
larve deze supervoeding dat veel proteïne
bevat. De larven die uiteindelijk koningin
worden, krijgen dit gedurende de hele
voedertijd, maar de larven die werkster
worden, krijgen andere voeding na de
derde dag: bijenbrood. Dit was in de
oudheid ook al bekend en het wordt ook
wel ‘raatpollen’ genoemd.

Wat leren we ervan?
De bladluis staat bij de mens niet zo goed
bekend en we willen ze liever niet zien op
onze planten. Mieren zijn ook al niet erg
populair. We vermijden ze en willen ze al
helemaal niet in ons huis. Mieren en bladluizen zijn eigenlijk natuurlijke vijanden.
En de bij kan gemeen steken, weten de
meeste mensen wel, dus afstand houden.
Als je er allergisch voor bent moet je zelfs
na een bijensteek snel naar de eerste
hulp. En als er mieren verschijnen bij de
ingang van een bijenkas, worden ze
geweerd en doodgestoken door de
bewakingsbijen. Is er een mierenleger op
komst dan treden de bijen massaal in de
verdediging van hun leefgemeenschap.
Toch zijn ze alle drie door de Heere God
geschapen met een doel en werken ze
prachtig samen om tot dat doel te
komen. Dat doel is de productie van
honing, was, koninginnegelei en propolis, in eerste instantie voor henzelf, maar
ook ten behoeve van de mens. De mens
kan van de genezende eigenschappen
van deze producten gebruik maken. In
vroeger jaren was men erop aangewezen
en was die kennis algemeen bekend. In
onze moderne, verlichte (lees: verduisterde) samenleving is al die kennis de
laatste generaties verdwenen en nog
slechts bij sommigen bekend. We leren
na het bestuderen van de natuur steeds
dat samenwerken tussen verschillende
dieren met schijnbaar tegengestelde doelen toch heel goed kan gaan, mits ze hun
opdracht(Gever) trouw blijven. Het resultaat mag er zijn, want honing is nog
steeds een super product met prachtige
eigenschappen.
En propolis is de sterkste, natuurlijke
antibiotica die er bestaat en kent geen
bijwerkingen. Bij het bestuderen van dit
onderwerp herkennen we direct de hand
van onze Schepper. We leren om dicht bij
de natuur te blijven en er gebruik van te
maken. De producten zijn binnen handbereik, zeer betaalbaar, rijkelijk beschikbaar en de werking ervan bewezen.
Degene Die dit alles in Zijn wijsheid
ontwierp, verdient alle eer. Wat een God
is Hij!
l
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Het einde van de duivelse alliantie
Sinds ruim anderhalf jaar staat de wereld op z’n
kop. Pandemie, angst, verdeeldheid, dwangmaatregelen, onbegrip, boosheid, et cetera.
Wat gebeurt er allemaal? Is dit slechts een
tijdelijke breakdown of is meer aan de hand? De
titel doet vermoeden van wel!
Peter Slagter
Attentie: Op de AMEN-site wordt bij dit artikel gelinkt naar alle
bronvermeldingen!
In de vorige AMEN hebben we gezien dat er in deze wereld
sprake is van een voortgaand proces als het gaat om de ontwikkeling van wat Prof. Schuurman ooit het ‘Babelmotief’ noemde.
Babel is niet alleen de naam van een stad, maar ook van een
systeem. Het systeem van deze wereld, die ligt onder het beslag
van de zonde, het kwaad, én de heerschappij van de tegenstander, de satan.
De mens(heid) is ooit in zonde terechtgekomen en die zonde is
in de wereld doorgegaan in alle geslachten tot nu toe (Rom.

5:12). 1 Johannes 5:19 zegt dat de hele wereld in het boze ligt.
Het karakter van en onze houding ten opzichte van die boze
wereld is in het kort weergegeven door Johannes in zijn eerste
brief: “Heb de wereld niet lief en ook niet wat in de wereld is.
Als iemand de wereld liefheeft, is de liefde van de Vader niet in
hem. Want al wat in de wereld is: de begeerte van het vlees, de
begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven, is niet uit
de Vader, maar is uit de wereld. En de wereld gaat voorbij met
haar begeerte; maar wie de wil van God doet, blijft tot in
eeuwigheid” (1 Joh. 2:15-17).
Enerzijds is daar dus de mens, die vanwege de zonde geneigd
is om de eigen begeerte te volgen, die dus niet gericht is op de
wil van God, maar op eigen genoegens, verlangens, bezittingen,
voornaamheid, eer, trots, hebzucht en wat je nog meer kunt
verzinnen. Heeft men dan geen weet van God? Jawel, maar
Paulus zegt in Romeinen 1 dat de mensen “… de heerlijkheid
van de onvergankelijke God vervangen door een beeld dat lijkt
op een vergankelijk mens, op vogels en op viervoetige en
kruipende dieren” en “Zij hebben de waarheid van God vervangen door de leugen, en het schepsel vereerd en gediend boven
de Schepper” (Rom. 1:23 en 25).
Men heeft zich dus gaandeweg van God, de Schepper, afgekeerd en zich tot het schepsel gewend. En dat nu is precies te
zien in de genoemde ontwikkeling van het Babelmotief, ofwel
het motief van de eigenmachtigheid.

Toren van Babel
Pieter Bruegel de Oude (Wenen)
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AME N
Heel treffend komt dat tot uitdrukking in een toespraak van
Michael Rothschild -een familie die gerekend wordt tot de
wereldelite- tijdens de Bilderbergconferentie in Duitsland (2005):
“Op het wereldtoneel gebeuren de dingen niet bij toeval:
iemand zorgt dat ze plaatsvinden. Laat ik iedereen uit de droom
helpen: De wereldgebeurtenissen worden in scène gezet en
geleid dor de mensen die het geld in handen hebben. Dus hierbij
een mededeling aan God: Wij gunnen u het plezier te denken
dat u het heelal hebt geschapen, maar wat onze planeet betreft
heeft Bilderberg aan u een simpele boodschap: bemoei u
nergens mee, wij zorgen overal voor" (Uit het boek: De macht
van de onzichtbare bankiers van B. Izar - pseudoniem van Lucas
Hollertt).
Zo van: we hebben God niet meer nodig, we doen het zelf wel.
Het hoeft geen betoog dat hierin ook het misleidende werk van
de satan een rol speelt. Het streven van de eigenmachtige mens
wordt dankbaar gebruikt door de tegenstander om zijn plannen
te realiseren: heerschappij en controle. Dit zal doorgaan en in
de eindtijd tot een hoogte (of: diepte)punt komen!
Vorige keer zagen we dat het voortgaande proces, de ontwikkeling van het Babel-motief, ons uiteindelijk bracht bij de -naar
mijn overtuiging- voorlaatste fase ervan: het transhumanisme,
ofwel de fysieke samensmelting van mens en machine
(computer).
Met opzet schrijf ik: ‘de voorlaatste fase’, want de allerlaatste
fase van het satanisch geïnspireerde streven van de mens, onder
leiding van de wereldelite, wordt beschreven in het boek Openbaring en zover zijn we nog niet.
Hoever de digitalisering van de mensheid gaat komen, is nu nog
niet te zeggen. Dat hangt af van talloze factoren. Eén ding staat
wel vast: ‘men’ is er druk mee bezig. Het streven naar volledige
digitalisering past helemaal in de strategie om tot totale controle
te komen. Anders gezegd: waar de filosofie van het transhumanisme (zie artikel in de vorige AMEN), de samensmelting
van mens en computer, in praktijk gebracht wordt, leidt dat tot
volkomen zeggenschap over het individu. In hoeverre dat gaat
gebeuren hangt natuurlijk mede af van de vraag of de mensen
dat laten gebeuren. Wereldwijd zijn protesten en demonstraties
gaande, artsen en wetenschappers komen mondjesmaat met
waarschuwingen en ook politici laten meer tegengeluiden
horen. In het Europees Parlement heeft de Roemeense theoloog
Cristian Terhes namens een groep verontruste Europarlementariërs in een korte, maar krachtige toespraak gewezen op de
schending van fundamentele mensenrechten en het gebrek aan

transparantie van de overheid. Zie video op de AMEN-site.
Daarin omschreef hij treffend het verschil tussen tirannie en
democratie: “Een overheid die alles weet van de burger, dat is
tirannie. Een burger die alles weet van de overheid, dat is
democratie.”

14

Toekomst
Naar verluidt zijn we voorlopig nog niet van het virusgedoe af.
De website van GAVI (Global Alliance for Vaccines and Immunization), opgericht en gefaciliteerd door de Bill & Melinda Gates
Foundation, heeft in april 2021 zelfs al de mogelijke komst van
een nieuwe pandemie vermeld: Het Marburg-virus, te
vergelijken met Ebola (zie gavi.org en who.int).

Klaus Schwab, de baas van het World Economic Forum (WEF),
heeft al een paar keer gewaarschuwd dat er een wereldwijde
cyber-attack kan plaatsvinden “waarbij de corona-pandemie in
het niet valt.”
Over het WEF gesproken, op haar website zijn talloze namen te
vinden van personen die met de organisatie verbonden zijn en
(deels) een ‘WEF-opleiding’ hebben genoten. Daarin komen we
veel van de huidige politieke leiders tegen. Geen wonder dat
overal met één mond gesproken wordt over de pandemie, over
het klimaat, over wederopbouw na de crisis: ‘Build Back Better’.
Anderen vermoeden een derde wereldoorlog, omdat China en
Rusland niet (geheel) in het gareel van de mondiale elite lopen.
Kortom, mogelijkheden genoeg. Maar hoe de nabije toekomst
er precies uit gaat zien, weten we niet. We zien alleen wat er
zich vandaag afspeelt en wachten af wat er gaat gebeuren. In
hoeverre zo’n digitaal bestuurde samenleving met totalitaire
trekken (zie kader op pag. 15) gerealiseerd kan worden, is nog
niet te overzien.
Lees verder op pagina 18
Zomaar twee nieuwsberichten die recent verschenen.
‘Expert waarschuwt: ‘Robots grotere bedreiging dan
corona, in 2029 zijn ze even intelligent als de mens’
Mo Gawdet verliet als chief business officer Google om de
mensheid te waarschuwen voor de risico’s van kunstmatige
intelligentie. Over enkele decennia zal die een macht
vormen die slimmer is dan wij, schrijft hij in zijn boek
Griezelig slim (Bron: De Telegraaf).
‘Facebook verandert naam in: Meta’
De naamsverandering van Facebook in Meta weerspiegelt
de uitbreiding naar de metaverse*), een concept dat zijn
oorsprong vindt in sciencefictionromans en verwijst naar
een uitgebreide online wereld (Bron: The Wall Street
Journal).

*) De Metaverse is een digitale, driedimensionale omgeving
op het internet die er permanent is. De gebruiker of
bezoeker krijgt er een gevoel van individuele aanwezigheid
(al dan niet vertegenwoordigd door een avatar) en
ruimtelijk bewustzijn in een sociale context, gedeeld met
anderen.
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AME N
Autoritarisme en Totalitarisme
Kader bij ‘Het einde van de duivelse alliantie’

Het Autoritarisme is een staatsvorm gebaseerd op ondergeschiktheid tegenover de staat, waarbij er ingeperkte
mogelijkheid is om oppositie te vormen en de uitvoerende
macht op wetmatige manier tegen te spreken. De overtreffende
trap hiervan is het Totalitarisme, een politiek systeem waarbij
de gehele maatschappij ondergeschikt wordt gemaakt aan het
staatsidee en er sprake is van volledige controle op het dagelijks
leven van mensen. (Bron: Wikipedia)
Het alarmerende van de hedendaagse situatie is dat elementen
hiervan zichtbaar worden in democratieën! Daarvoor gelden
gewoonlijk regels als deze:
• Het mandaat ligt zo veel mogelijk bij staatsburgers,
• Het wordt ondersteund door eerlijke verkiezingen
• Er is sprake van een scheiding der machten,
• Het waarborgt individuele vrijheden en rechten, ook van
minderheden.

De reguliere media zijn overwegend propagandakanalen van de
overheid geworden. Zo mocht de medisch directeur van Pfizer
Nederland onlangs in een talkshow Op1 (van de EO!) ongegeneerd reclame maken voor een derde prik! Een dag later
mocht hij hetzelfde doen bij Jinek (RTL). En dat terwijl men in
Israël, het land dat voorop loopt in de wereldwijde vaccinatiecampagne, al zo’n beetje toe is aan een vierde injectie.
Binnenkort moeten zelfs kinderen vanaf 5 jaar eraan geloven.
Zie op de AMEN-site een verslag van Smadar, een Nederlandse
die woonachtig is in Israël.
Voor onze minister van VWS staat het echter vast: ‘vaccinatie is
de enige manier om van het virus af te komen’. Hoe langer hoe
meer toont de werkelijkheid anders aan. Sterker nog,
vooraanstaande wetenschappers spreken de vrees uit dat het
vaccin -of: een cellulaire gen-therapie, zoals een topman van
Bayer Pharma het onlangs noemde- geen oplossing is, maar
onderdeel gaat zijn van het probleem!

Digitale controle

Wat we nu zien gebeuren, is dat deze democratische regels
weliswaar officieel nog gelden, maar in de praktijk onder druk
staan. Overheden gebruiken noodwetten en ‘tijdelijke’ regelingen om maatregelen te legitimeren. In de vorige AMEN citeerden we al de woorden columnist Gerhard Hormann in het
Reformatorisch Dagblad: “Als de pandemie iets heeft laten zien,
dan is het wel hoe verrassend eenvoudig een parlementaire
democratie kan worden omgebogen tot een repressieve
controlemaatschappij die ingrijpt in individuele keuzes en
vrijheden…”
Wat er tegenwoordig gebeurt in ‘voorbeeldige’ democratieën,
hield je twee jaar geleden niet voor mogelijk. Kritiek op het overheidsnarratief wordt niet of nauwelijks geduld, tegenspraak
wordt genegeerd, gecensureerd en/of belachelijk gemaakt, ook
als het gaat om gerenommeerde wetenschappers!
Er wordt gemanipuleerd, gelogen, gedraaid en angst
aangepraat. Onze regering heeft de afgelopen jaren de zorg
afgeschaald en nu komen ziekenhuizen in de problemen, vooral
doordat verpleegkundig personeel uitgeput en teleurgesteld is
vertrokken; afgelopen anderhalf jaar haakten rond 27.000
personen af! Maar volgens de overheid komt het door Corona
en dan vooral door de ongevaccineerden. Een motie over
uitbreiding van de IC’s en werving van zorgpersoneel heeft het
in de Tweede Kamer niet gehaald. De vier coalitiepartijen, VVD,
D66, CDA en ChristenUnie, stemden tegen.
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Waar het om gaat, is dat een (al of niet gefabriceerde) crisis ook
in een democratische omgeving heel gemakkelijk gebruikt kan
worden om supranationale agenda’s uit te voeren (zie AMEN
Actueel 157 - Juli 2021, pag. 16-17) en de maatschappij als het
ware in een bepaalde richting te duwen. Denk hierbij aan de
verdergaande invoering van de QR-code. Die heeft niets te
maken met gezondheid ofzo, maar alles met controle! Het kan
zomaar zijn dat dit de voorloper is van de zgn. digitale identiteit,
waarvan overheden dromen. Totale controle van de burgers. In
een ‘Visiebrief digitale identiteit’ aan de Tweede Kamer
(11 februari 2021) staat, met verwijzing naar het World
Economic Forum en de Wereldbank, onder meer: “De overheid
kan door op te treden als gezaghebbende bron van een
betrouwbare digitale identiteit het vertrouwen in het digitaal
verkeer vergroten.” (Bron: Rijksoverheid.nl). Wel, als we één ding
geleerd hebben in de loop der tijd dan is het dat overheden over
het algemeen juist niet betrouwbaar zijn!
Zo’n digitale identiteit kan dan weer de aanloop zijn naar een
sociaal-krediet-systeem, zoals dat bijvoorbeeld in China al is
ingevoerd. Hiermee wordt het doen en laten van burgers tot in
detail geregistreerd. Iemand krijgt punten voor goed gedrag
(goed in de ogen van de overheid) en wie de limieten niet haalt,
wordt achtergesteld, uitgesloten, gestraft, en zo meer. Het
Algemeen Dagblad meldde bijvoorbeeld: “In 2018 heeft de
Chinese overheid in totaal 23 miljoen burgers verboden een
trein- of vliegticket te kopen. Zij hadden een te lage score in het
sociaal kredietsysteem, waarbij elke burger een bepaald aantal
punten krijgt afhankelijk van zijn gedrag” (Bron: AD.nl).
Een motie in de Tweede Kamer om de invoering van zo’n
systeem in Nederland uit te sluiten, werd verworpen. Men vindt
het kennelijk een goed plan. De komende jaren zullen uitwijzen
of dit plan een succes wordt of niet.
Hoe dan ook, zoals al eerder in AMEN opgemerkt: we zijn met
elkaar in een bijzonder millennium terechtgekomen, waarin
wereldomvattende gebeurtenissen zullen plaatsvinden (zie
AMEN Actueel 157 - Juli 2021, pag. 16). En Laten we Paulus
navolgen om te bidden, ook voor degenen die boven ons
gesteld zijn, “opdat wij een stil en rustig leven mogen leiden, in
alle godsvrucht en waardigheid” (1 Tim. 2:1-2).
l
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Actueel

Hydroxychloroquine effectief
tegen COVID-19
Het antimalariamiddel hydroxychloroquine (HCQ) leidt bij
COVID-19 patiënten op de verpleegafdeling tot significant
betere resultaten dan tot dusver gedacht. De kans op overplaatsing naar de IC ligt 53 procent lager dan bij patiënten die
geen behandeling kregen. Dit blijkt uit landelijk retrospectief
onderzoek onder 1064 patiënten. Dr. Jolanda Lammers en dr.
Paul Groeneveld, onderzoekers en internist-infectiologen in het
Zwolse Isala-ziekenhuis, spreken van een verrassend resultaat.

Censuur
Zoals eerder opgemerkt wordt er stevige censuur bedreven in
de media. Alles wat niet in overeenstemming is met het
overheidsnarratief wordt gecensureerd. Dat mag niet bekend
worden bij het grote publiek.
Ook dit onderzoek van Lammers en Groeneveld was te lezen op
de website van het Isala-ziekenhuis, maar is inmiddels van de
pagina verwijderd! Het kan nog wel worden ingezien op een
andere website: ijidonline.com.
Het is beschamend dat overheden zo fel zijn op middelen die
bewezen positief effect hebben op de bestrijding van COVID19. Dat geldt niet alleen voor HCQ, maar bijvoorbeeld ook voor
Ivermectine. Dit middel kan wel besteld worden in het buitenland, maar wordt veelal door de douane onderschept.

‘Zo waarlijk helpe mij God almachtig’

Maar liefst veertien ziekenhuizen (van algemeen en topklinisch tot academisch en verspreid over het land) bleken bereid
hun gegevens te delen. ‘Tijdens de corona-uitbraak stond elke
dokter met lege handen. Juist omdat iedereen het beste wil voor
deze patiëntencategorie hebben we landelijk alle medewerking
gekregen’, aldus de onderzoekers.

Verboden
HCQ is het middel dat voorjaar 2020 gebruikt werd door de
Brabantse huisarts Rob Elens. Er was toen ook in zijn praktijk
hoge nood met coronazieken. Elens: “Om die reden ben ik op
zoek gegaan naar een andere oplossing dan uitsluitend het
voorschrijven van paracetamol. Dit laatste is wat ondermeer
wordt geadviseerd in de richtlijnen voor de eerste lijn bij een
corona-besmetting. Zo kwam ik terecht bij Dr. Zelenko en
Dr. Cardillo uit de Verenigde Staten. Zij hadden goede resultaten
met een combinatie van hydroxychloroquine, Azitromycine en
zink. Zij zagen heel veel patiënten in een kort tijd bestek
aanzienlijk verbeteren. Na overleg met mijn apotheker hebben
we een lokaal protocol opgestart en zijn we hydroxychloroquine
off label samen met zink-orotaat en Azitromycine gaan
voorschrijven aan positief geteste corona patiënten. We hebben
10 patiënten behandeld en 10 mensen genezen binnen een
week. Ik was zo enthousiast dat ik mijn ervaringen heb gedeeld
op sociale media. Tot mijn stomme verbazing ben ik 2 dagen
later gebeld door de inspectie, die mij vertelde dat wij moesten
stoppen met dit protocol om verschillende redenen.” Inmiddels
staat er in Nederland een boete op van € 5.000,- tot € 150.000,voor artsen die dit middel voorschrijven, maar volgens het Ned.
Huisartsen Genootchap (NHG) is dit niet officieel en is vroegbehandeling met deze medicijnen nog steeds toegestaan
(Bron: zelfzorgcovid19.nl).
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Op medischcontact.nl verscheen een column van de christelijke
huisarts Els van Veen, die een brief ontving van de Inspectie
Gezondheidszorg dat er een melding was ontvangen over haar
‘uitlatingen’. Ze schrijft o.a.: “Tussen de regels door lees ik dat
ik geen kritiek mag hebben op het coronabeleid van deze
regering. Ik voel me machteloos en boos. Ik maak me zorgen of
ik wel kan blijven werken als huisarts. Het geeft veel stress
bovenop de stress die er de afgelopen 20 maanden al was. (...)
Ik ben in de beeldvorming in 20 maanden tijd veranderd van een
huisarts die een ‘held in de frontlinie’ was, in een huisarts die
door de Inspectie voor de Volksgezondheid wordt gebruikt als
afschrikwekkend voorbeeld voor andere artsen. Ik moet mijn
mond houden over het coronabeleid. Ik moet uitvoeren en
verder zwijgen (…) De Inspectie heeft zijn doel niet bereikt met
mij. Ik zal mijn vak naar eer en geweten blijven uitoefenen. En
daar hoort ook bij dat ik mij openlijk uitspreek. Zo waarlijk helpe
mij God Almachtig.” (Bron: Medischcontact.nl). Ook roept zij
kerkleiders op om in actie te komen en zich duidelijk uit te
spreken. In Suriname is dat namens 110 evangelische organisaties en kerken inmiddels gedaan. Zie video op de AMEN-site.

Genezen
Ondertussen stromen de berichten binnen, waaruit blijkt dat
deze middelen wel degelijk helpen om van COVID-19 te
genezen, vooral als ze gebruikt worden in een vroeg stadium.
De website c19ivermectin.com toont een database van maar
liefst 126 studies, waarvan 82 peer reviewed (= door collega
artsen/wetenschappers getoetst). Ook daaruit blijkt dat het
middel positieve effecten heeft op corona.
Inmiddels zijn er al miljoenen mensen genezen met dit soort
middelen. Bijvoorbeeld in de Indiase deelstaat Uttar Pradesh
(241 miljoen inwoners), in Japan en Mexico. In El Salvador deelt
de regering een gratis COVID-gezondheidspakket uit per post:
pijnstillers, zink, vitamine D en ivermectine.
Al was het maar onder het motto ‘baadt het niet, het schaadt
ook niet’ zou men artsen vrij moeten laten om deze middelen
voor te schrijven.
l
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‘Jezus keert terug op aarde’
Antoinette Hertsenberg is ervan overtuigd dat Jezus terugkeert op aarde. De 56-jarige presentatrice van het populaire
tv-programma Radar weet niet zeker of dat tijdens haar leven
nog gebeurt. “Dat weet ik echt niet.”
Het zal veel mensen verbazen dat de immer achterdochtige
Antoinette Hertsenberg heilig gelooft in Jezus. Ze is een
zevendedagsadventist.

‘Jezus keert terug!’
Antoinette is heilig overtuigd van het idee dat Jezus terugkeert
op aarde. “Denkt u dat Jezus ooit terugkeert op aarde?”, vroeg

Johnny de Mol haar onlangs in zijn talkshow. Zij antwoordde
daarop zeer stellig, zonder na te denken: “Ja.”
Op de vraag van Johnny ‘of ze dat nog gaat meemaken’,
reageerde Antoinette verward. Ze keek verbaasd op en was
secondenlang stil. “Dat weet ik niet. Dat weet ik echt niet”,
aldus de presentatrice.
Het is overigens een verrassing dat Antoinette in de talkshow
over haar geloof wilde praten, want liever laat ze dat achterwege. “Als ik me, als bekend presentatrice met een goed leven,
uitlaat over mijn geloof, stuit dat op wantrouwen.”

Wonder
Hoe kan het in vredesnaam dat zo’n sceptisch iemand als
Antoinette gelooft in Jezus, vroeg De Telegraaf zich ooit af: “Als
een organisatie of bedrijf de consument benadert met het
verhaal ‘we hebben een man die over water loopt en alle
mensen gaat redden’, dan kan ik me voorstellen dat jullie van
Radar daar een kritisch onderzoek tegenaan gooien.”
Antoinette toen: “Zéker! Dat zou ik absoluut doen. Ik teken
meteen in voor dat onderwerp. Maar als je accepteert dat iets
een wonder is, dan accepteer je ook dat je daarvan geen wetenschappelijke verklaring kunt overleggen.”
(Bron: Mediacourant.nl)
l

Binding met ‘eigen’ kerk neemt af
Reformatorische christenen voelen zich steeds minder
verbonden aan hun eigen kerk. Dat blijkt uit een lezersonderzoek van het Reformatorisch Dagblad, waaraan in
totaal 2941 mensen meewerkten. In dertig jaar tijd is de
binding van reformatorische christenen met hun eigen
kerkverband hard gedaald.
In het lezersonderzoek stelde de krant tal van vragen over
diverse thema’s zoals kerk, gezin en duurzaamheid. Daarbij
waren ook vragen die in eerdere onderzoeken in 1981 en 1998
ook waren gesteld. Daaruit blijkt dat de binding met de eigen
kerk behoorlijk is gedaald: van 77% (1981) en 69% (1998) naar
52% nu.

Gezinsplanning
Bij verschillende thema’s rond het gezin is de doorwerking van
de maatschappelijke opvattingen in Nederland duidelijk te zien.
Twee derde van de respondenten stelt dat de waardering voor
een groot gezin (minstens vijf kinderen) binnen de reformatorische kerken is afgenomen. Ook het gebruiken van voorbehoedsmiddelen bij gezinsplanning is steeds minder een
probleem.

buiten het gezin hebben, onderschrijft een ruime meerderheid.
Dat het goed is dat vaders minstens een dag per week niet
werken om thuis voor het gezin te zorgen, wordt door een
kleine meerderheid gedeeld.

Veranderingen
Rolverdeling ouders
Bij de rolverdeling tussen vader en moeder zijn de maatschappelijke invloeden eveneens te zien. Het overgrote deel van de
ondervraagden vindt weliswaar dat het de primaire verantwoordelijkheid van een moeder is om voor de kinderen te
zorgen, maar dat er vanwege de financiële lasten in de huidige
samenleving niet aan te ontkomen valt dat moeders een baan
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Uit hetzelfde onderzoekt blijkt ook dat de meeste reformatorische christenen niet zo graag veranderingen zien binnen de
kerk. Sterker nog: meer dan de helft van degenen die aan het
onderzoek meewerkten, maakt zich daarover zorgen. Daarbij
worden verschillende oorzaken genoemd zoals polarisatie
binnen het eigen kerkverband, de veranderende prediking en
verwereldlijking van de levensstijl. (Bronnen: CIP.nl en RD.nl) l
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De voortekenen zijn weinig hoopgevend (kijk op de AMEN-site
naar het schokkende verslag van een dominee in Australië, waar
zo langzamerhand een politiestaat is opgetuigd), maar je weet
het nooit. Wellicht krijgt de geschiedenis nog een andere wending, door welke oorzaak dan ook. We gaan het zien.

Eindtijd
Als we verder vooruitkijken, komen we terecht bij het toekomstscenario van de Bijbel. Zowel in het Oude als het Nieuwe Testament wordt daarover gesproken, met als indrukwekkend
sluitstuk het boek Openbaring. Over die toekomst is geen
speculatie nodig, want die staat vast.
We hebben het al een paar keer benoemd: in de ontwikkeling
van de wereldgeschiedenis zien we dat er sprake is van een
duivelse alliantie. Dit is een veelal onzichtbaar samenwerkingsverband tussen de tegenstander en (zondige) mensen, met
name onder de leiders. De Bijbel spreekt bijvoorbeeld over de
‘zonen van de ongehoorzaamheid’ in relatie tot satan. Paulus
legt in Efeze 2:1 en 2 de verbinding met satan: “Ook u heeft Hij
met Hem levend gemaakt, u die dood was door de overtredingen en de zonden, waarin u voorheen gewandeld hebt,
overeenkomstig het tijdperk (Gr. aioon - eeuw) van deze wereld,
overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de
lucht, van de geest die nu werkzaam is in de kinderen
(lett.: zonen) van de ongehoorzaamheid …”
Daarnaast staan ze in de Bijbel bekend onder termen als 'zonen
van deze aioon / eeuw'; een 'boos en overspelig geslacht'; een
'verkeerd en ontaard geslacht', e.a. In die tijd ging het vooral
om leden van de Joodse elite die, zoals de Heere Jezus zei, ‘de
duivel tot vader hebben’ (Joh. 8:44).
In de zonen van de ongehoorzaamheid is een geest werkzaam,
die grote invloed heeft op de wereld en de samenleving. Het is
de geest van Gods tegenstander, door Paulus in 2 Korinthe 4:4
omschreven als de "god van deze eeuw" en verder bekend staat
als satan, duivel, draak, oude slang, hij die zich voordoet als
engel des lichts, etc. (zie meer in het artikel ‘De zonen van de
ongehoorzaamheid’ in AMEN 134, pag. 8). De rol van de tegenstander wordt in de eindtijd meer en meer duidelijk, en tenslotte
volkomen zichtbaar.

antichristelijke geest die al eeuwen werkzaam is en in het
verborgene de weg bereidt voor de openbaring van de wetteloze in de toekomst (zie 2 Thess. 2:7).

Beestheerschappij
De duivelse alliantie eindigt volgens de Bijbel in een
beest(achtige)heerschappij, zoals genoemd in Openbaring 13.
Hier is sprake van een beest uit de zee en een beest uit de aarde.
Let wel: het woord ‘aarde’ kan ook vertaald worden met ‘land’.
Uit het verband moet blijken wat passend is. Als de zee en de
aarde zo naast elkaar genoemd worden, kunnen we denken aan
de volkeren(zee) en het land, nl. Israël (vgl. Openb. 10:2). Uit de
identiteit van het beest uit de aarde zal blijken, dat het inderdaad om het land Israël gaat. Eerst lezen we over het beest uit
de zee:
“En ik zag uit de zee een beest opkomen, dat zeven koppen
en tien horens had, en op zijn horens waren tien diademen,
en op zijn koppen een godslasterlijke naam. En het beest
dat ik zag, leek op een panter, en zijn poten waren als die
van een beer, en zijn muil was als de muil van een leeuw.
En de draak gaf hem zijn kracht, zijn troon en grote macht.
En ik zag een van zijn koppen als dodelijk gewond, maar
zijn dodelijke wond werd genezen. En de hele aarde ging
het beest met verwondering achterna. En zij aanbaden de
draak, omdat hij aan het beest macht gegeven had. En zij
aanbaden het beest en zeiden: Wie is aan dit beest gelijk?
En wie kan er oorlog tegen voeren?
En het werd een mond gegeven om grote woorden en godslasteringen te spreken, en het werd macht gegeven om dit
tweeënveertig maanden lang te doen” (Openb. 13:1-5).
De details die hier genoemd worden over de koppen en horens
sluiten aan op de profetie van Daniël; het voert te ver om dat
nu uitvoerig te behandelen. De symboliek van dit beest heeft
een overdrachtelijke betekenis van iets dat op enig moment
letterlijk aanwezig zal zijn op aarde. Het beest staat voor een
rijk in de eindtijd en de heerser, die opkomt uit de (volkeren)zee.
In dit verband lezen we in Openbaring 17:1b en 2 over "… de
grote hoer, die aan vele wateren zit. Met haar hebben de koningen van de aarde hoererij bedreven, en de bewoners van de

Het woord ‘eindtijd’ komt alleen voor in het boek Daniël en
heeft met name betrekking op de eindfase in de geschiedenis
van Israël. Het heeft betrekking op de tijd die ook beschreven
wordt in het boek Openbaring, waarvan de vervulling in de
toekomst ligt. Want laten we duidelijk zijn: de dingen die we
vandaag zien gebeuren zijn (nog) NIET de vervulling van hetgeen
in Openbaring geschreven staat. Sommigen zien in dingen als
de vaccinatie en/of QR-code, e.d. het merkteken van het beest,
zoals vermeld in Openbaring 13. Maar dat is het niet! Het daar
genoemde merkteken staat in verband met de aanbidding van
een (afgods)beeld in Jeruzalem, en dat staat er nog niet (zie
artikelen ‘Het merkteken van het beest’ in AMEN 150, mei 2020,
pag. 20 en ‘De gruwel van de verwoesting’ in AMEN 156, mei
2021, pag. 7). De gebeurtenissen die in Openbaring zijn
beschreven, zijn verbonden met die in het boek Daniël en
andere profetieën in het Oude Testament, en moeten nog
plaatsvinden. Dat neemt niet weg dat die toekomstige
gebeurtenissen hun schaduw vooruit werpen. Paulus schreef al
2000 jaar geleden in verband met de komst van de wetteloze,
de tegenstander: “Want het geheimenis van de wetteloosheid
is al werkzaam ...” Dit geheimenis heeft te maken met de
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aarde zijn dronken geworden van de wijn van haar hoererij."
De 'zee' en het ‘beest' hebben ook te maken met de afgrond.
Hiervan lezen we in:
•

•

Openbaring 11:7 - "En wanneer zij hun getuigenis volbracht
hebben, zal het beest dat uit de afgrond opkomt, oorlog
met hen voeren en het zal hen overwinnen en hen doden."
Openbaring 17:8 - "Het beest dat u gezien hebt, was en is
niet; en het zal opkomen uit de afgrond en naar het verderf
gaan. En zij die op de aarde wonen, van wie niet vanaf de
grondlegging van de wereld de naam geschreven staat in
het boek des levens, zullen zich verwonderen als zij het
beest zien, dat was en niet is, hoewel het er toch is."

tekenen en wonderen- als de Messias. De goegemeente zal hem
als zodanig aanvaarden en naar hem luisteren, zelfs als hij hen
opdraagt om een beeld te maken voor het beest uit de zee en
die te aanbidden. De weigeraars worden buiten gesloten en in
het ergste geval gedood.

Het 'beest' heeft alles te maken met heerschappij, dat blijkt
onder meer uit Openbaring 13:2, waar staat dat zijn muil was
als de muil van een leeuw. Het Griekse woord dat hier met beest
is vertaald, is therion: een wild beest of ondier. Het normale
woord voor dier is zoa. Hieruit wordt ook duidelijk wat het
karakter van het beest is.
Belangrijk zijn deze woorden: “En de draak gaf hem zijn kracht
en zijn troon en grote macht.” De draak is in Openbaring een
aanduiding van satan (zie 20:2). Hieruit blijkt dat het beest, de
leider, een exponent, een vertegenwoordiger, een representant
van de satan is.

Opstanding
Opmerkelijk is dat de mensen in die tijd het beest met verwondering achterna lopen en de draak en het beest aanbidden: “En
zij aanbaden het beest en zeiden: Wie is aan dit beest gelijk? En
wie kan er oorlog tegen voeren?”
Hoe kan dat? Wel, er blijkt iets bijzonders aan de hand met dit
beest. Er wordt gesproken over een dodelijke wond, die
genezen werd. Letterlijk staat er: hij werd de dood gewond
(vgl. de Statenvertaling). Het woord ‘gewond’ (Gr. sphazo)
wordt ook wel vertaald met ‘geslacht’, bijvoorbeeld als het gaat
om het Lam, dat geslacht is (Openb. 5:5 en 12; 13:8).
Dus, kennelijk wordt hij gedood. Maar dat blijkt niet het einde,
want hij wordt ‘genezen’. In vers 14 staat het zo: “… het beest
dat de wond van het zwaard had en weer levend werd.”
Hij was dus dood en wordt weer levend! Een soort opstanding,
misschien moeten we zeggen: een pseudo-opstanding. Hoe dan
ook, het zal iets bovennatuurlijks zijn, want de mensen zijn zo
onder de indruk dat zij verbaasd en verwonderd zijn, en zelfs
tot aanbidding geraken!

Het beest uit de aarde
We hebben gelezen dat het eerste beest uit de zee kwam. Nu
lezen we, dat er een ander beest opkwam uit de aarde en het
had twee horens als die van het Lam en het sprak als de draak.
En het oefent al de macht van het eerste beest voor diens ogen
uit (Openb. 13:11 en 12). Het beest uit de zee is een leider uit
de volkeren en het beest uit de aarde (beter: uit het land) een
leider uit Israël. Het beest uit de aarde wordt vergeleken met
een lam en ook genoemd: de valse profeet (Openb. 19:20).
Johannes brengt in zijn eerste brief de valse profeten in verband
met de antichrist, zodat de conclusie mag zijn, dat het beest uit
de aarde dezelfde is als de antichrist (zie artikel ‘Wie is de
antichrist?’ in AMEN 155, maart 2021, pag. 10).
Het Griekse woord ‘anti’ betekent oorspronkelijk: in de plaats
van. Dit beest uit de aarde (land) is dus degene die zich presenteert aan het volk Israël en zich voordoet -met behulp van
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Eindpunt
Met deze gedwongen aanbidding van het beeld komt de
satanische heerschappij op aarde tot een hoogtepunt. Met een
nietsontziende tirannie legt hij zijn wil op, met name in het land
en de regio die van oudsher centraal staat in Gods handelen:
Israël c.q. het Midden-Oosten. De Heere Jezus zegt in Mattheüs
24 dat de gruwel der verwoesting, ofwel het afgodsbeeld, in
Jeruzalem zal staan ‘op de heilige plaats’. Markus vult aan: ‘waar
hij niet behoort’. Jeruzalem is de stad van God, de ‘stad van de
grote Koning’ (Ps. 48:3 en Matt. 5:35). Het behoort de stad te
zijn van de tempel en de troon. In de eindtijd wordt het de stad
van de gruwelijkste vorm van afgoderij en godslastering als daar
een beeld wordt opgericht te ere van het beest c.q. de satan.
De dienst aan de ‘god van deze eeuw’, ofwel de satansdienst,
de satansaanbidding, komt nota bene in Jeruzalem tot een
hoogtepunt.
Ooit sprak de Heere Jezus deze waarschuwende woorden tot
de Joden: “Ik ben gekomen in de Naam van Mijn Vader, maar u
neemt Mij niet aan. Als een ander komt, in zijn eigen naam, die
zult u aannemen” (Joh. 5:43). Zie hier het resultaat.
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Daarmee komt ook de duivelse alliantie tot een eindpunt. Door
de eeuwen heen was de ‘geest van de antichrist’ werkzaam om
alles wat met de God van de Bijbel te maken heeft in diskrediet
te brengen. Waar God Zijn Geest gegeven heeft aan de gelovigen om hen in de waarheid te leiden (vgl. Joh. 14:15-17; 16:13
en 17:17), daar heeft de tegenstander met zijn leugengeest
gewerkt om de mensen van de waarheid af te leiden en in te
kapselen in zijn leugen. Stap voor stap op weg naar een wereld
zonder God, die door velen een betere wereld wordt genoemd!
Verderop in het boek Openbaring wordt satan genoemd als de
misleider van de volken (20:3 en 8). Met mooie beloften worden
de mensen verleid/misleid om slaafs te gehoorzamen, zodat ze

Het licht gaat schijnen in de duisternis,
het goede zal het kwade overwinnen en
de waarheid zal de leugen achterhalen.

koningschap op aarde vestigen, te beginnen bij Israël en Jeruzalem. Hij zal de volkeren verslaan en de stad (en het land)
bevrijden van de belegeraars: “Want God zal Sion verlossen en
de steden van Juda herbouwen …” (Ps. 69:36). En: “Zo zegt de
HEERE: Ik ben naar Sion teruggekeerd en Ik zal midden in Jeruzalem wonen. Jeruzalem zal 'stad van de waarheid' genoemd
worden, de berg van de HEERE van de legermachten de heilige
berg” (Zach. 8:3).
Uiteraard is dit een doorn in het oog van de machtselite der
volkeren en zij nemen daar dan ook geen genoegen mee, zoals
te lezen is in de tweede Psalm. Er zal woede en rumoer
ontstaan, en men bedenkt ijdele dingen: “De koningen van de
aarde stellen zich op en de vorsten spannen samen tegen de
HEERE en tegen Zijn Gezalfde: Laten wij Hun banden
verscheuren en Hun touwen van ons werpen!” (vs. 2 en 3). De
uitdrukking ‘koningen van de aarde’ komt negen keer voor in
het laatste Bijbelboek. Dat opstellen kan ook gezien worden als
een militaire actie. Sommige vertalingen gebruiken het woord
´slagorde´. Kennelijk achten de leiders zich nog niet geheel
verslagen en verzamelen zij hun (militaire) materieel om snode
plannen uit te voeren. Die zijn overigens gedoemd te mislukken
(zie Ps. 37: 12-13).

Topconferentie
straks kunnen profiteren van de ‘revolutie naar een betere
wereld’. Een wereld waarin de gewone mensen zoveel mogelijk
gelijk zijn, met daarboven een elite die de touwtjes in handen
heeft, en de mensheid bestuurt en controleert. Een elite die dan
weer onderworpen is aan satan en door zijn geest wordt
aangestuurd. Satan zal in die eindtijd c.q. eindstrijd alles uit de
kast halen om zijn nederlaag te voorkomen. Niet alleen wordt
in de hemelen een strijd uitgevochten (Opb. 12:7-9), maar hij
mobiliseert ook de wereldleiders op aarde om ten laatste in
opstand te komen tegen God!

Vers 2 zegt: "... en de vorsten spannen samen ...". Het woord
‘samenspannen’ kan ook weergegeven worden met: samen
vergaderen of beraadslagen. Het feit, dat vorsten c.q.
machthebbers samen vergaderen is in onze tijd bijna aan de
orde van de dag. Regelmatig vinden er zgn. topconferenties
plaats, waarbij de groten der aarde rond de tafel geschaard zijn
om belangrijke vraagstukken te bespreken. Hoe dat straks
allemaal precies in z’n werk gaat, is nu nog niet te zeggen. Het
is dan ook niet de bedoeling ons over te geven aan allerlei

Apotheose
We komen nu toe aan de allerlaatste ontwikkelingen, zoals ze
met name in het boek Openbaring beschreven worden, als
afronding en voltooiing ook van Oudtestamentische profetieën.
We zullen zien hoe de duivelse alliantie God zelfs openlijk tot
vijand verklaart en een samenzwering op touw zet tegen de
Allerhoogste. We zullen zien hoe hij de wereldleiders c.q. de
elite daartoe aanzet en wat het resultaat zal zijn. En… we ontdekken ook wie de machthebbers van de eindtijd zijn en hoe de
wereld van Babel ten onder gaat. Want bij dit alles staat één
ding vast: satan heeft niet het laatste woord. Hij kan slechts
handelen zolang God het toelaat. En er komt een moment dat
de Almachtige zal zeggen: tot hier en niet verder.
Het boek Openbaring laat vooral zien hoe de door God besloten
en geplande machtswisseling in de eindtijd zal plaatsvinden. De
tegenstander wordt tenietgedaan en de Zoon van God, de
Heere Jezus Christus, zal Zich openbaren als Koning der koningen en Heere der heren. Dat is de hoop van deze wereld.
Het licht gaat schijnen in de duisternis, het goede zal het kwade
overwinnen en de waarheid zal de leugen achterhalen.

Psalm 2
We geven nu even in het kort weer hoe het in de toekomst zal
gaan. Op enig moment zal de wederkomst van Christus op
aarde een feit zijn. Zacharia 14 spreekt erover. De legers van de
(heidense) volkeren zijn opgetrokken naar Jeruzalem en nemen
de stad zelfs in. Dan zal de Heere terugkeren en Zijn
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speculaties. Maar het zou toch heel goed kunnen zijn, dat er in
de toekomst zo’n topconferentie zal worden georganiseerd,
onder auspiciën van de Verenigde Naties. In ieder geval zal er
op hoog niveau overleg gevoerd worden. In een slotverklaring
zullen de plannen bekendgemaakt worden, ten overstaan van
talloze journalisten met hun camera’s en microfoons. Een coalitie van volkeren zal in actie komen "… tegen de HEERE en
tegen Zijn Gezalfde ..."
Het klinkt ons vandaag misschien nog vreemd in de oren, maar
het kan dus wel degelijk zo zijn, dat er door de leiders der
wereld een vergadering gehouden worden, waarin men zich
bezighoudt met de vraag wat zij aan moeten met die Koning
Jezus, die in Jeruzalem is en hen zo’n pijnlijke nederlaag heeft
bezorgd.
Dan volgt de reactie van God: “Die in de hemel woont, zal
lachen, de Heere zal hen bespotten. Dan zal Hij tot hen spreken
in Zijn toorn, in Zijn brandende toorn hun schrik aanjagen. Ik
heb Mijn Koning toch gezalfd over Sion, Mijn heilige berg”
(vs. 4-6).
Met andere woorden: de wereldleiders hebben geen schijn van
kans, want God heeft Zijn plannen bepaald en zal die ook uitvoeren (zie meer hierover in het artikel ‘Opstand tegen de Heere’
in AMEN 130, maart 2017, pag. 18).

Bezeten
Je kunt je afvragen hoe die wereldleiders zo gek worden om te
denken dat ze het tegen God, de Schepper van hemelen en
aarde, kunnen opnemen. Het antwoord op die vraag wordt in
de Bijbel gegeven. Niet alleen zijn de ongelovigen met blindheid
geslagen door de ‘god van deze eeuw’, de satan, maar ook zal
hij hen actief misleiden, zegt Openbaring 16: “En ik zag uit de
bek van de draak, uit de bek van het beest en uit de mond van
de valse profeet drie onreine geesten komen, als kikvorsen. Dit
zijn namelijk de geesten van de demonen, die tekenen doen en
die uitgaan naar de koningen van de aarde en van de hele
wereld, om hen te verzamelen voor de oorlog van de grote dag
van de almachtige God” (vs.13-14).
De wereldleiders zijn dus in die tijd demonisch bezeten en zullen
in die geestestoestand denken dat ze tot alles in staat zijn. Ze
bereiden een mondiale opstand tegen de Heere God voor en
trekken op enig moment op vanuit het gebied van Babel,
gelegen aan de oever van de Eufraat (zie vs. 12).
Als zij in het land van Israël gekomen zijn, in de vlakte van
Meggido (Armageddon), zullen zij daar hun ondergang vinden
en Jeruzalem dus niet meer bereiken.

Babylon ten onder
In Openbaring 17 en 18 lezen we vervolgens over het oordeel
over Babel. Het gehele, satanische systeem van eigenmachtigheid gaat ten onder. Het beest (uit de zee) en de valse
profeet (het beest uit de aarde) verdwijnen in de poel van vuur
(Openb. 19:20) en satan zelf wordt opgesloten in de afgrond
voor een periode van 1000 jaren (Openb. 20).
In de beschrijving van de ondergang van Babel wordt ook
duidelijk hoe de vork in de steel zat als het gaat om de
machthebbers der wereld, de vaker genoemde mondiale elite.
Als het grote Babylon, dat de wereldhandel en de financiën
vertegenwoordigt, ten onder gaat, duikelt het hele economische
en monetaire systeem in elkaar: “En de kooplieden van de aarde
zullen over haar huilen en treuren, omdat niemand hun waren
meer koopt …”, zegt Openbaring 18:11.
De wereld wordt geregeerd door het geld. Vandaag zien we dat
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de grote multinationals uiteindelijk in handen zijn van exorbitant
rijke individuen en zij bepalen in grote lijnen het wereldgebeuren. Zie de video op de AMEN-site, waarin dit systeem
wordt uitgelegd. Bedenk wel, dat de rijkste 10% van de wereldbevolking ongeveer net zoveel bezit dan de overige 90%. En van
die 10% heeft 1% zoveel rijkdom, dat zij de gang van zaken in
de wereld (kunnen) bepalen en beïnvloeden (lees: kopen).
Maar in één uur wordt die grote rijkdom verwoest (vs. 16). En
als het ‘licht’ van Babylon gedoofd wordt, zal het nooit meer
gaan schijnen, want zij die dat licht verspreiden, de machtigen,
worden tenietgedaan.

Machthebbers
Nu wordt ook duidelijk wie die machtigen (geweest) zijn: “Want
uw kooplieden waren de groten van de aarde. Door uw
tovenarij immers werden alle naties misleid” (vs. 23).
De rijke elite wordt hier aangeduid met ‘de kooplieden’ en ‘de
groten van de aarde’. Het zijn de magnaten die hun invloed en
macht hebben uitgeoefend. Zij hebben door hun toverij alle
naties misleid. Waren die machtigen dan tovenaars? Het Griekse
woord voor ‘toverij’ komt een aantal keren voor in de Bijbel. Het
is een woord dat we eigenlijk allemaal wel kennen: pharmakeia, of zoals wij het vandaag zeggen: farmacie.
Volgens Thayer Greek Dictionary betekent dit woord o.a. het
gebruik of de toediening van medicijnen of drugs; vergiftiging;
tovenarij en magische kunst.
Pas op: Het feit dat de farmacie (ook wel: Big Farma) vandaag
een grote rol speelt in verband met het wereldwijde vaccinatieprogramma, waarvan de farmaceutische industrie schatrijk
wordt, wil niet zeggen dat dit hier in Openbaring bedoeld
wordt. De overige Bijbelteksten waarin het woord pharmakeia
gebruikt wordt, geven niet per se aanleiding om dat één op één
toe te passen op de farmacie, zoals wij die vandaag kennen. Of
en in hoeverre dat in die tijd zo is, moet worden afgewacht. Wel
is duidelijk, dat Babel beheerst wordt c.q. zal worden door de
rijke kooplieden, de grote magnaten in de eindtijd. En al wat zij
openlijk of in het verborgene hebben verricht, wordt openbaar
en het vonnis zal over hen geveld worden.
Al deze gebeurtenissen horen bij wat de Bijbel noemt ‘de
voleinding der wereld’ (Gr. aioon = eeuw). De ‘boze eeuw’, de
wereld onder bestuur van de tegenstander, gaat ten onder om
plaats te maken voor de gezegende heerschappij van Christus.
Hij zal door de uitoefening van Gods gerechtigheid vrede op
aarde bewerkstelligen (zie Jes. 32:1, 17 en 18). Al Gods beloften,
neergelegd in eeuwenoude profetieën, zullen worden vervuld.
En ja, dan komt er pas echt een betere wereld!

‘Wees niet verontrust!’
Dit is het advies van de Heere Jezus in Zijn rede over de laatste
dingen (Matt. 24). Je hoeft niet ‘verontrust’ of ´verschrikt´ (HSV)
te zijn. De Heere spreekt over de weeën van de eindtijd. Dat
veronderstelt een aanstaande geboorte. De laatste weeën
vinden we in het boek Openbaring.
Dat zet alles in een ander perspectief. Niet dat van de ondergang, maar van een nieuw begin! Deze dingen móeten
plaatsvinden, maar het leidt uiteindelijk wel tot iets moois: de
geboorte van een nieuwe tijd van vrede, welvaart en harmonie,
onder de gezegende regering van Christus. Niet de mensen of
hun leiders, noch de boze machten zijn het laatst aan zet, maar
de almachtige God! Hij komt in en door alles heen tot Zijn verheven doel. En dat geeft de (hemel)burger moed!
l
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De mens wikt... maar God beschikt
Deze titel bevat een mooie wijsheid. Er zijn in de Bijbel verschillende voorbeelden te vinden die dit onderstrepen. Eén zo'n voorbeeld speelt zich af rond de tijd van de geboorte van de Heere
Jezus. Keizer Augustus had het plan opgevat om op een door
hem bepaald moment een volkstelling te houden.
Hoite Slagter

Het bevel van keizer
Augustus
"En het geschiedde in die dagen dat er
een gebod uitging van keizer Augustus
dat heel de wereld ingeschreven moest
worden", zo lezen we in Lukas 2:1.
Hoewel hier "heel de wereld" staat,
moeten we bij de vertaling van het oorspronkelijke woord toch denken aan "het
gehele rijk" (N.B.G.-'51-vertaling), dat is
het Romeinse Rijk van die tijd. Letterlijk
staat er: 'de bewoonde wereld'. Maar
omdat het over het gebied gaat waarover
keizer Augustus zeggenschap had,
denken we aan het Romeinse Rijk.

22

Als gevolg van dit bevel trok ook Jozef op
"van Galilea uit de stad Nazareth naar
Judea, naar de stad van David, die Bethlehem heet, omdat hij uit het huis en het
geslacht van David was, om ingeschreven
te worden met Maria, zijn ondertrouwde
vrouw, die zwanger was" (Luk. 2:4 en 5).
Wat een wonderlijke gedachte eigenlijk
dat op het moment dat Jozef en Maria op
weg gingen naar hun stad om zich te
laten inschrijven, mensen in het gehele
Romeinse Rijk dat moesten doen; ook in
een groot deel van Nederland.
Jozef en Maria komen dus in Bethlehem
terecht. En wel geheel in overeenstem-

ming met Gods plan. De profeet Micha
had op last van God namelijk al
geschreven: "En u, Bethlehem-Efratha, al
bent u klein onder de duizenden van
Juda, uit u zal Mij voortkomen Die een
Heerser zal zijn in Israël. Zijn oorsprongen
zijn van oudsher, van eeuwige dagen af"
(Micha 5:1).
Dit zet het bevel van die 'machtige' keizer
Augustus in een ander daglicht. Het blijkt
te worden gebruikt in de vervulling van
Gods plan. Op menselijk niveau kun je
zeggen dat door toedoen van deze keizer
de Heere Jezus geboren werd in Bethlehem. Zie je het 'bovenmenselijk', dan is
het God Die dit reeds lange tijd zo in Zijn
Woord had laten optekenen.
Maar het gaat niet alleen om de plaats
waar de Heere geboren werd. Ook het
moment waarop Augustus zijn bevel
geeft, stemt overeen met het door God
geplande tijdstip! Dit blijkt bijvoorbeeld
uit Galaten 4: "Maar toen de volheid van
de tijd gekomen was, zond God Zijn Zoon
uit, geboren uit een vrouw, geboren
onder de wet ..." (vs. 4). Wonderlijk om
te zien hoe de dingen die God leidt en
bestuurt volgens Zijn volmaakte bedoeling, gerealiseerd worden in onze wereld.
Machthebbers in onze dagen menen een
enorme invloed te hebben op het
wereldgebeuren. En voor een groot deel
klopt dat ... gezien op menselijk niveau!
Maar wat is een wereldleider nu eigenlijk
in Gods ogen? Als een compleet volk al
omschreven wordt als slechts een druppel aan een emmer en een stofje op de
weegschaal? Jesaja schrijft: "Hij is het Die
vorsten maakt tot niets, rechters van de
aarde maakt tot leegheid. Ja, zij zijn niet
geplant, ja, zij zijn niet gezaaid, ja, hun
afgehouwen stronk wortelt niet in de
aarde. Ook als Hij op hen zal blazen,
zullen zij verdorren, en een storm neemt
hen weg als stoppels" (Jes. 40:15, 23 en
24). En denk eens aan hoe de machtigen
der aarde zullen staan te kijken als de
Heere Zich 'straks' zal openbaren! We
lezen in Openbaring 6:14-17: "En de
hemel week terug als een boekrol die
wordt opgerold. En alle bergen en alle
eilanden werden van hun plaats gerukt.
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doden. En toen zij alles volbracht hadden
wat er over Hem geschreven was, namen
zij Hem van het hout af en legden Hem
in het graf" (vs. 27-29).

Vervulling van Gods plan

En de koningen van de aarde, de groten,
de rijken, de oversten over duizend, de
machtigen en alle slaven en vrije mensen
verborgen zich in de grotten en tussen de
rotsen in de bergen. En zij zeiden tegen
de bergen en de rotsen: Val op ons en
verberg ons voor het aangezicht van Hem
Die op de troon zit, en voor de toorn van
het Lam. Want de grote dag van Zijn
toorn is aangebroken en wie kan dan
staande blijven?"

Het oordeel van de oversten
Niet alleen de geboorte van onze Heiland
gebeurde in volledige overeenstemming
met Gods wil ten aanzien van tijdstip en
plaats. Ook Zijn lijden en sterven
gebeurde geheel volgens Gods soevereine raad. U weet dat er verschillende
momenten waren tijdens het leven van
de Heere Jezus, waarop de tegenstander
probeerde Hem om te brengen. Denk
bijvoorbeeld aan de kindermoord. Terwijl
alle jongens van twee jaar oud en jonger
op last van Herodes worden omgebracht,
zijn Jozef en Maria met het Kind in
Egypte. God had hen door een engel
gewaarschuwd.
Aan het begin van Zijn openbare bediening is de Heere in de synagoge te
Nazareth. Nadat Hij voorgelezen heeft uit
de boekrol wijst de Heere de aanwezigen
onder meer op hun ongeloof, waarna het
volgende gebeurt: "En allen in de synagoge werden met woede vervuld toen zij
dit hoorden, en zij stonden op, dreven
Hem de stad uit en brachten Hem op de
top van de berg waarop hun stad
gebouwd was, om Hem van de steilte af
te werpen" (Luk. 4:28 en 29).
Maar dan vindt er iets indrukwekkends
plaats: "Maar Hij liep midden tussen hen
door en ging weg" (vs. 30). Zonder dat
iemand nog een hand naar Hem
uitstrekte ... Hoe is het mógelijk? Eigenlijk
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is het antwoord eenvoudig: het was nog
niet het tijdstip waarop er iets dergelijks
zou kunnen gebeuren.
In Johannes 7 zien we ook zoiets. De
Heere geeft onderwijs in de tempel en
spreekt over Wie Hij is en Wie Hem
gezonden heeft. Vers 30a zegt dan: "Zij
probeerden Hem dan te grijpen, maar
niemand sloeg de hand aan Hem ...". En
waarom gebeurde dat niet? Het antwoord volgt in hetzelfde vers: "... want
Zijn uur was nog niet gekomen".
Ook na Zijn toespraak over het Licht der
wereld, gebeurt dit: "Deze woorden
sprak Jezus bij de schatkist, terwijl Hij
onderwijs gaf in de tempel, en niemand
greep Hem, omdat Zijn uur nog niet
gekomen was" (Joh. 8:20).
Als het moment dan tóch komt waarop
het lijden en sterven van de Heere zou
gaan plaatsvinden, geeft Hij dit Zelf aan:
"Het uur is gekomen dat de Zoon des
mensen verheerlijkt zal worden" (Joh.
12:23; zie ook vs. 27 en 13:1). En als
Judas Hem overlevert met een kus, zegt
Hij tot de overpriesters, de bevelhebbers
van de tempelwacht en de oudsten:
"Bent u eropuit gegaan met zwaarden en
stokken als tegen een misdadiger? Toen
Ik dagelijks bij u was in de tempel, hebt
u de handen niet naar Mij uitgestoken.
Maar dit is uw uur en de macht van de
duisternis" (Luk. 22:52b en 53).
Evenals bij het bevel van keizer Augustus
zijn het hier de leidslieden van het volk
die wikken, maar is het God Die beschikt.
Paulus verwoordde dit later in Handelingen 13: "Want de inwoners van Jeruzalem en hun leiders, die Hem niet kenden,
hebben door Hem te veroordelen de
uitspraken van de profeten vervuld, die
iedere sabbat voorgelezen worden. En
hoewel zij geen reden voor Zijn dood
vonden, vroegen zij Pilatus Hem te laten

Het oordeel van de oversten bleek niets
anders te zijn dan vervulling van "de
uitspraken der profeten" en het doen van
"wat er over Hem geschreven was". Hoe
wonderlijk bestuurt de Heere alle dingen
binnen Zijn raadsbesluit. En bovendien
verkondigt Hij van tevoren hoe het allemaal afloopt. Het is voor ons eigenlijk
onmogelijk om ons een voorstelling te
maken van hoe dit werkt. Wanneer God
Zich openbaart, doet Hij dat in Christus.
Ook als Hij iets van Zichzelf openbaart,
gebeurt dat door Christus. Denk daarbij
aan de geschreven openbaring. Het was
de Geest van Christus, Die "tevoren
getuigde van het lijden dat op Christus
komen zou, en ook van de heerlijkheid
daarna" (1 Pet. 1:10 en 11). God de
Vader maakt via de Zoon en door bemiddeling van de Geest Zijn Woord bekend
aan mensen; rechtstreeks of door situaties, kortom: vele malen en op vele
wijzen (Hebr. 1:1). De Geest - en daarmee
Christus Zelf - doelde bijvoorbeeld vooraf
in David die opschreef: "Mijn God, mijn
God, waarom hebt U mij verlaten?" (Ps.
22:2). Zo'n duizend jaar later - als het de
tijd daarvoor is - vervult Hij Zelf de woorden die Hij - in dit geval door David sprak. En zo zijn er vele voorbeelden meer.
Dit laat ons zien dat de komst van onze
Heiland en de gebeurtenissen die erop
volgden, niet een toevallige samenloop
van omstandigheden was. Dit laat ook
zien dat het lijden van onze Heiland niet
het gevolg was van wat mensen beslisten. Nee, God wilde het zo en daarom
gebeurde het zo! Ook bepaalt dit ons
erbij dat het lijden van de Heere eigenlijk
al veel eerder begon; al op het moment
dat het voorzegd werd in de profeten; ja,
al op het moment dat de Heere hiertoe
besloot. Vergelijk wat we in Openbaring
13:8 lezen over de Heiland als "het Lam
Dat geslacht is, van de grondlegging van
de wereld af".
Hoe groot en machtig is God en hoe
wonderlijk zijn Zijn wegen! En wat maken
wij ons dan vaak druk om allerlei dingen
en wat zijn mensen toch bezig met
beleid, regeren en vooruitzien. "... u bent
bezorgd en maakt u druk over veel
dingen. Slechts één ding is nodig ..."
(Luk. 10:41b en 42a). Zitten aan de
voeten van de Heere en luisteren naar
Hem, Die alle dingen in Zijn hand heeft. l
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De boodschap van Micha
“En u, Bethlehem-Efratha, al bent u klein onder de duizenden van
Juda, uit u zal Mij voortkomen Die een Heerser zal zijn in Israël. Zijn
oorsprongen zijn van oudsher, van eeuwige dagen af” (Micha 5:1).
Peter Slagter

Micha
Het boek van Micha omvat ‘slechts’
zeven hoofdstukken, maar wordt
niettemin door velen gezien als een
omvangrijk en belangrijk werk. Zijn
status wordt wel vergeleken met de
‘grote’ profeten, zoals Jesaja en Jeremia.
Micha is één van de meest geciteerde
Oudtestamentische boeken in het
Nieuwe Testament.
Van de profeet zelf weten we niet veel.
Volgens de inleiding van het boek was hij
afkomstig uit Moreset, een boerenplaats
tussen Hebron en Gaza in het (zuidelijk)
rijk van Juda. In hoofdstuk 1:14 wordt de
plaats Moreset-Gath genoemd, hetgeen
betekent: eigendom van Gath.
Van Micha zelf weten we verder niets,
dan alleen dat zijn naam betekent: ‘Wie

is de HEERE gelijk?’ Deze betekenis komt
duidelijk tot uitdrukking in de boodschap
van de profeet. De God van Israël is de
Almachtige, verheven boven alle
(af)goden der volkeren (Ps. 96:4 en 5). Hij
is de Ik-ben, rechtvaardig en heilig. Hij
haat het kwade, de ongerechtigheid en
huichelarij is Hem een gruwel. Micha
roept de welgestelden ter verantwoording, die zich hebben verrijkt ten koste
van de ‘gewone’ mensen. Ook veroordeelt hij de valse profeten die hun
broodheren dienden in plaats van de God
van Israël. In het boek van de profeet
Jeremia wordt Micha’s profetie aangehaald als waarschuwing voor de vorsten,
de priesters en het volk: “Sion zal als een
akker omgeploegd worden, Jeruzalem zal
tot puinhopen worden en de berg van dit

De kleine profeten – deel 6
In deze serie een korte
beschouwing van de twaalf ‘kleine
profeten’. Wie waren zij en wat
was hun boodschap.
huis tot hoogten in het
(Jer. 26:18, vgl. Micha 3:12).

woud”

Toch klinkt in de waarschuwing voor het
oordeel ook genade door, want zelfs als
God moet straffen, wil Hij barmhartigheid en lankmoedigheid betonen voor
wie berouw heeft en zich tot Hem
(be)keert.
En… niet onbelangrijk, hij profeteert ook
de komst van de Messias en noemt zelfs
zijn geboorteplaats: Bethlehem, maar
daarover later meer.

Tijdvak en optreden
In Micha 1:1 lezen we iets over het tijdvak waarin Micha profeteerde: “Het
woord van de HEERE dat kwam tot Micha
uit Moreset, in de dagen van Jotham,
Achaz en Jehizkia, de koningen van Juda,
en dat hij gezien heeft over Samaria en
Jeruzalem.”
Scherp bestrafte hij de zonden en
kondigde het oordeel aan over Samaria
en Jeruzalem (1:2-7). Meedogenloos
bestraft hij de boosaards, die
ongerechtigheid bedenken en kwaad
smeden op hun bed, en dat uitvoeren “bij
het licht van de morgenstond” (2:1-5).
In hoofdstuk 3:5 stelt hij zich duidelijk op
tegenover de valse profeten, die hij het
oordeel aanzegt:

Profeet Micha
Museum Provincial de Zaragoza
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“Zo zegt de HEERE tegen de profeten die
Mijn volk misleiden (…) Daarom zal het
nacht voor u worden, zonder visioen, het
zal duister worden voor u, zonder
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waarzeggerij. De zon zal over deze profeten ondergaan en de dag zal donker
over hen worden. De zieners zullen
beschaamd worden en de waarzeggers
rood van schaamte… Ik daarentegen ben
vol van de kracht van de Geest van de
HEERE, van recht en heldenmoed, om
Jakob zijn overtreding te verkondigen en
Israël zijn zonde” (Micha 3:5-8).
Micha was een tijdgenoot van de profeet
Hosea en ook van Jesaja, en dat verklaart
wellicht ook het getuigenis over de
toekomstige heerlijkheid van Juda en
Jeruzalem, in hoofdstuk 4:1-3, dat bijna
woordelijk hetzelfde is als in Jesaja 2:1-4.
Of Micha dit heeft overgenomen van
Jesaja of andersom is niet duidelijk. In
ieder geval heeft Gods Geest hen beiden
geleid om dit profetisch vergezicht op te
schrijven.
De periode waarin Micha optrad kunnen
we situeren in de jaren 740-686 v. Chr.
Hij is er dus ook getuige van geweest dat
het leger van Assur onder leiding van
veldmaarschalk Sanherib de steden van
in Israël had ingenomen en tenslotte voor
de poorten van de stad Jeruzalem stond,
in de dagen van koning Hizkia. Wat er
toen gebeurde is opgetekend in 2 Koningen 19 en Jesaja 36-37. Op magistrale
wijze verloste de HEERE Jeruzalem in één
nacht, ten koste van 185.000 man in het
Assyrische leger!

De Messias
Zoals gezegd profeteert Micha ook over
de komst van de Messias. We gaan daarvoor allereerst naar hoofdstuk 2:12 en13.
In deze verzen lezen we iets over hetgeen
in een verre toekomst zou plaatsvinden:
“Ik zal u, Jakob, zeker verzamelen, geheel
en al. Ik zal het overblijfsel van Israël
zeker bijeenbrengen. Ik zal het samenbrengen als schapen van Bozra, als een
kudde midden in zijn weide. Het zal er
gonzen van de mensen.
De Doorbreker trekt vóór hen op. Zij
zullen doorbreken, door de poort trekken
en daardoor naar buiten gaan. Hun
Koning gaat vóór hen uit, de HEERE gaat
aan de spits.”
Er komt een dag dat de Heere in actie zal
komen en het overblijfsel van Israël bijeen
zal brengen, Jakob… geheel en al. Er
staat ook bij waar dat zal plaatsvinden,
namelijk in Bozra. Deze naam betekent:
versterkte plaats; schaapskooi. Bozra ligt
ergens in (de woestijn van) Edom en daar
ligt ook een plaats die genoemd wordt:
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Petra (of Sela). En ja, dat is letterlijk een
versterkte plaats, een rotsstad in de
woestijn. Door de jaren heen nog altijd
een toeristische trekpleister.
De stad Petra is eigenlijk niets anders dan
een reusachtige vesting. Een enorme
natuurlijke schaapskooi omgeven door
bergen, met slechts één toegangspoort:
een lange, zeer smalle kloof, de Siq
genaamd (waar vroeger zelfs een echte
deur in zat!). De schapen konden via de
deur, onder de roede door, de schaapskooi binnengaan (om bewaard te blijven,
vgl. Opb. 12)… en er later weer uit te
gaan.
In dit verband is het nuttig om te lezen
wat Ezechiël 20 zegt over het bijeenbrengen van Israël. In de verzen 33 to 38
wordt dat gedetailleerd beschreven. De
Heere God zal hen uit alle volken waarin
ze verstrooid zijn geraakt leiden en
brengen in de woestijn. Dus niet rechtstreeks naar het land! De terugkeer van
Israël naar het (beloofde) land verloopt
via een tussenstation, namelijk de
woestijn. Daar, in de woestijn zal een
verzamelplaats en ook schuilplaats zijn
voor hen die uit de volken komen en uit
het land (zie ook Openb. 12:6 en 14), en
de HEERE zal aldaar een rechtszaak met
het volk voeren: “Ik zal u onder de

herdersstok doen doorgaan en u brengen
in de band van het verbond. Ik zal van u
uitzuiveren wie in opstand komen en wie
tegen Mij overtreden. Ik zal hen leiden uit
het land waar zij vreemdeling zijn, maar
zij zullen op het grondgebied van Israël
niet komen. Dan zult u weten dat Ik de
HEERE ben” (Ezech. 20:37-38).
De geschiedenis zal zich herhalen.
Destijds werd Israël verlost uit Egypte en
in de woestijn bij de HEERE gebracht.
Daar werd het (oude) verbond gesloten
en latere bracht Hij het volk in het land
Kanaän – uitgezonderd de ongelovige
generatie, die in de woestijn gevallen is.
Zo zal het ook gaan in de toekomst. We
lazen: “Ik zal het (= overblijfsel van Israël
– PAS) samenbrengen als schapen van
Bozra.” Deze naam betekent ook:
schaapskooi. Het ligt voor de hand dat
die omgeving, Bozra – Petra, het gebied
in de woestijn is waar de Israëlieten in de
toekomst naartoe worden verzameld. En
van daaruit trekt het gelovig overblijfsel
dan op naar Jeruzalem en het
beloofde land: “De Doorbreker (Hebr.
peres) trekt vóór hen op. Zij zullen doorbreken, door de poort trekken en
daardoor naar buiten gaan. Hun Koning
gaat vóór hen uit, de HEERE gaat aan de
spits” (zie ook Jes. 16:1). Zoals eens Jozua
het volk naar het land bracht, zo zal de
meerdere van Jozua dat in de toekomst
doen. Denk hierbij ook aan de woorden
in Johannes 10 van de Heere Jezus, de
goede Herder, Die naar de schaapskooi
komt om Zijn schapen naar buiten te
brengen. Zij zullen Hem volgen naar,
zoals Psalm 23 omschrijft ‘grazige weiden
en stille wateren’.

Van oudsher
In Micha 5 lezen we ook over de Messias.
Het eerste vers wordt later door
Mattheüs geciteerd bij de geboorte van
Jezus, zodat we kunnen concluderen dat
Micha hier de komst van de Messias
voorzegt.
De profeet noemt drie punten in verband
met Zijn komst:
(1) Hij zou uit Juda voortkomen; specifiek
wordt Bethlehem-Efratha genoemd. Let
wel, Micha profeteerde dit dus al zo’n
700 jaar vóór de geboorte van Jezus!
Ooit sprak (vader) Jakob deze woorden
over Juda: "De scepter zal van Juda niet
wijken en evenmin de heersersstaf van
tussen zijn voeten, totdat Silo komt, en
Hem zullen de volken gehoorzamen"
(Gen. 49:10). Het woord ‘Silo’ betekent:
rustbrenger.
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(2) Hij zou heerser zijn over Israël; vers 3:
“Hij zal staan en hen weiden in de kracht
van de HEERE, in de majesteit van de
Naam van de HEERE, Zijn God.”
‘Hij zal staan’, ook wel vertaald met: opstaan; het is een teken van waardigheid
en autoriteit, en het betekent dat Hij in
actie komt. En vers 5: “Hij zal Vrede zijn.”
Hij is de Herder-Koning, de Vredevorst
(Jes. 9:5). Gevolg is: “Zij zullen veilig
wonen, want nu zal Hij groot zijn tot aan
de einden van de aarde.”
Dit alles komt bij elkaar in de aankondiging van Zijn geboorte aan Maria door de
engel Gabriël: “En zie, u zult zwanger
worden en een Zoon baren en u zult Hem
de naam Jezus geven. Hij zal groot zijn en
de Zoon van de Allerhoogste genoemd
worden, en God, de Heere, zal Hem de
troon van Zijn vader David geven, en Hij
zal over het huis van Jakob Koning zijn
tot in eeuwigheid en aan Zijn Koninkrijk
zal geen einde komen” (Luk. 1:31-33).

Heilig volk
In hoofdstuk 6 wordt gesproken over een
rechtszaak: “Luister, bergen, naar de
rechtszaak van de HEERE, ook u, vaste
fundamenten van de aarde. De HEERE
heeft immers een rechtszaak met Zijn
volk, Hij voert een rechtszaak tegen
Israël” (vs. 2). Daarbij gaat het om de
vraag: “Mijn volk, wat heb Ik u
aangedaan? Waarmee heb Ik u vermoeid? Getuig tegen Mij!” (vs. 3).
Hosea spreekt daar ook over: “Hoor het
woord van de HEERE, Israëlieten, want de
HEERE heeft een rechtszaak met de
inwoners van dit land, omdat er geen
trouw, geen goedertierenheid en geen
kennis van God in het land is. Vloeken,
liegen, moorden, stelen en overspel plegen zijn wijdverbreid; bloedbad volgt op
bloedbad” (Hos. 4:1-2).
De priesters hadden hun plicht verzaakt
en het volk niet of onvoldoende onderwezen in de instructie (Thora) van God,

(ver)houding tot de HEERE, die hen
verlost heeft uit Egypte en in het land
Kanaän gebracht. Die hen overwinningen
schonk over de vijanden en het koningshuis van David oprichtte om het volk te
leiden. Die hen gezegend heeft onder het
koningschap van David, welvaart en
voorspoed. Waarom dan toch die ongehoorzame houding tegenover God? En
dan kun je met allerlei godsdienstige
rituelen aankomen, met offergaven en zo
meer (vs. 6-7), maar daar gaat het in de
kern niet om. Het gaat om de gesteldheid
van het hart en te doen wat goed is.
In 1 Samuël 15:22 staat: “Maar Samuël
zei: Heeft de HEERE evenveel behagen in
brandoffers en slachtoffers als in het
gehoorzamen aan de stem van de
HEERE? Zie, gehoorzamen is beter dan
slachtoffer, opmerkzaam zijn beter dan
het vet van rammen.”
En in Hosea 6:6 zegt de HEERE: “Want Ik
vind vreugde in goedertierenheid en niet
in offer, in kennis van God meer dan in
brandoffers!”
God heeft geen behagen in religie, of
eigendunkelijke godsdienst, maar in
overgave, gehoorzaamheid, geloof, kennis.
Micha vat het in hoofdstuk 6:8 als volgt
samen: “Hij heeft u, mens, bekendgemaakt wat goed is en wat de HEERE
van u vraagt: niets anders dan recht te
doen, goedertierenheid lief te hebben en
ootmoedig te wandelen met uw God.”

Hoop

(3) Vers 1b: “Zijn oorsprongen zijn van
oudsher, van eeuwige dagen af.”
Dit zegt iets over Zijn identiteit. Hij is niet
zomaar iemand. Er zijn vele aanwijzingen
in de Bijbel, dat Degene die in de wereld
kwam als Jezus van Nazareth, er vóór die
tijd al was.
Johannes zegt in zijn verslag: “In de
beginne was het Woord (…) en het
Woord is vleesgeworden en heeft onder
ons gewoond” (Joh. 1:1 en 14, lees ook
Joh. 17:5).
In Johannes 8:58 zegt Hij Zelf: “Vóór
Abraham geboren was, ben Ik.” En in
Openbaring 3 lezen we over Hem, die
o.a. de Eerste en de Laatste genoemd
wordt: “Dit zegt de Amen, de getrouwe
en waarachtige getuige, het begin der
schepping Gods” (3:14).
Hij was dus inderdaad van oudsher!
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met als motto: “Heilig uzelf en wees
heilig, want Ik ben de HEERE, Uw God”
(Lev. 20:7 en 26).
God had Israël geheiligd (= apartgezet)
om Zijn volk te zijn en had daarbij
beloofd voor hen te zorgen, te bewaren
en te zegenen (zie Exod. 19). Het verbond
dat God met het volk gesloten heeft, is
ook een huwelijksverbond. De HEERE gaf
Zijn ja-woord en Israël idem dito (Exod.
19:8). Maar al gauw werd duidelijk dat
dit wel heel optimistisch was, want de
werkelijkheid bleek weerbarstig, zoals de
geschiedenis laat zien. God zond Zijn
dienaren met de boodschap: bekeer u! En
Hij waarschuwde voor sancties, maar
Israël bleef doof. Uiteindelijk roept de
HEERE het volk ter verantwoording.
Alle kwaad, ongerechtigheid en zonde
van Israël heeft ten diepste te maken met

Zoals eerder opgemerkt: Te midden van
de waarschuwingen en oordeelsaankondigingen bevat Micha’s profetie ook
woorden van hoop. Want de Heere God
komt uiteindelijk tot Zijn doel, ook met
het volk Israël:
“Wie is een God als U, Die de
ongerechtigheid vergeeft, Die voorbijgaat
aan de overtreding van het overblijfsel
van Zijn eigendom? Hij zal niet voor
eeuwig vasthouden aan Zijn toorn, want
Hij vindt vreugde in goedertierenheid. Hij
zal Zich weer over ons ontfermen, Hij zal
onze ongerechtigheden vertrappen, ja, U
zult al hun zonden werpen in de diepten
van de zee. U zult Jakob de trouw
bewijzen en Abraham de goedertierenheid, die U aan onze vaderen gezworen
hebt vanaf de dagen van weleer” (Micha
7:18-20).
Tja, daar kunnen we maar één ding op
zeggen: Eind goed, al goed!
l
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Nieuw boek

Het geheimenis
van de godsvrucht
In 1 Timotheüs 3:16 noemt Paulus de zes 'onderdelen' van het
geheimenis van de godsvrucht. Dit - nu geopenbaarde! geheimenis heeft betrekking op de komst van Gods Zoon in
deze wereld. Paulus begint de omschrijving daarvan met de
verschijning van God in het vlees en eindigt met Zijn hemelvaart.
Het gaat hier dus om de bediening van Gods Zoon toen Hij op
aarde was.
Toen bracht God de verlossing tot stand in de dood en opstanding van Zijn Zoon.
Het geheimenis van de godsvrucht gaat specifiek over wat 'ware
godsvrucht' is. Het is niet hét geheimenis waar het in bijvoorbeeld de Efeze- en de Kolossenzenbrief over gaat. Anderzijds
kunnen we wel zeggen dat Paulus met het geheimenis van de
godsvrucht het fundament omschrijft waarop elke gelovige zijn
geloof behoort te bouwen. En in het kader daarvan noemt
Paulus zes aspecten die in verband staan met de komst van Gods
Zoon als Mens op aarde. En die zes samen vormen - of zijn de
inhoud van - het geheimenis van de godsvrucht. We nemen ze
in dit boekje stuk voor stuk onder de loep. Daarbij vormt elk
'onderdeel' van dit geheimenis de aanleiding om over verschillende onderwerpen na te denken.
De eerste Timotheüsbrief behoort tot de drie allerlaatste brieven
van Paulus. Dit zijn bovendien persoonlijke brieven die gericht
zijn aan mededienstknechten van Paulus. Het zijn dus niet
'zomaar' brieven aan gemeenten; ze zijn niet aan de 'gemiddelde gelovige' gericht, maar vooral aan hen die leiding moeten
geven aan die gemeenten en gelovigen. Daarom lees je juist in
deze brieven over het bewaken van de gezonde leer, over het
voeren van de goede strijd en ook over de aanstelling van
opzieners en diakenen. Dit laatste komt in 1 Timotheüs 3 aan
de orde.
Al met al worden we met het ‘geheimenis van de godsvrucht’
bepaald bij het fundamentele verlossingswerk dat de Heere
Jezus Christus tot stand gebracht heeft. Hem zij daarvoor alle
eer! En die eer komt Hem ook toe. Daarom is het goed dat we
leren om te leven in de gezindheid van Paulus, die hij zo mooi
beschrijft in Filippenzen 3: "Maar wat voor mij winst was, dat
heb ik om Christus' wil als schade beschouwd. Ja, beslist, ik
beschouw ook alles als schade vanwege de voortreffelijkheid
van de kennis van Christus Jezus, mijn Heere, om Wie ik dat alles
als schade ervaren heb. En ik beschouw het als vuiligheid, opdat
ik Christus mag winnen, en in Hem gevonden word ..."
(vs. 7-9a).
l
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TOT S LOT

Goud

Door: Jaap Wols
In onze tijd verwachten veel mensen
dat het financiële systeem op zijn
einde loopt. Een alternatief voor geld
is goud. Wat kunnen we in de Bijbel
vinden over dit edelmetaal en wat
kunnen we er voor lering uit trekken?

Rijkdom en aanzien
In Genesis 13:2 lezen we dat Abram zeer
rijk was aan vee, zilver en goud. In
Kanaän was goud schaars, maar Abraham verkreeg zijn rijkdom in Egypte.
Later verklaart de knecht van Abraham
aan Bethuël en zijn familie: “De HEERE
heeft mijn heer rijk gezegend, zodat hij
een aanzienlijk man geworden is; Hij gaf
hem kleinvee en runderen, zilver en goud
…” (Gen. 24:35).

Waardevol en bruikbaar
Het goudaandeel in de aardkorst is bijzonder klein en de winning ervan is een
intensief werk. Door de schaarste is goud
een gewild materiaal, ook omdat het
bijna onvergankelijk is. Het goud werd in
de oudheid al gedolven en gezuiverd,
lezen we in Job 28:1.
Het werd o.a. in staven gesmolten en
Achan nam er uit begeerte één mee uit
Ai (Joz. 7:21). Goud werd gegeven als
teken van vriendschap, denk aan de
koningin van Seba die 120 talenten goud
(ca. 4000 kg) aan Salomo gaf (1 Kon.
10:10). Heersers legden overwonnen
volken vaak een straf op, te betalen in
goud (2 Kon. 18:14), waarbij Hizkia 30
talenten goud moest betalen aan de
koning van Assyrië.

Loutering
Gedolven goud (en zilver) moet door een
vakman ontdaan worden van onzuiverheden. Dat gebeurt in een smeltkroes
onder hoge temperatuur, met toevoeging
van andere stoffen. Na diverse loute-
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ringen ontstaat zuiver goud. In Psalm
12:7 spreekt David over Gods Woord dat
zeven maal gezuiverd is in de smeltkroes,
een teken van volmaaktheid. Loutering is
ook een beeld van beproeving van ons
geloof, door wat we meemaken in ons
leven. De uitwerking daarvan is
geloofsvertrouwen tot lof en eer van God
(1 Petr. 1:7).

Heerlijkheid
De heerlijkheid van de Heere wordt weerspiegeld in het vele goud dat in de tabernakel, de tempel en voor de kleding van
de priester werd gebruikt. In het boek
Exodus komt goud 102x voor in relatie
tot de tabernakel en eredienst.
Het Nieuwe Jeruzalem is zuiver (puur)
goud gelijk (Openb. 21:18) en deze
meest zuivere vorm van goud wordt
gebruikt voor de heiligdommen, de
priesterkleding, alsook in het Nieuwe
Jeruzalem.
In de dagen van Salomo was alles van
goud (overvloedig door de reizen naar
Tarsis); dit is een beeld van het vrederijk
en heerlijkheid (2 Kron. 9:20).
Satan was een toonbeeld van volkomenheid en schoonheid in de hof van God, in
Eden, bekleed met 10 soorten edelgesteente, waaronder goud, beeld van
de heerlijkheid die hij ooit bezat, totdat
er ongerechtigheid in hem gevonden
werd (Eze. 28:12-15).

Liefde
Een ieder wiens hart gewillig was, gaf
voor de bouw van de tabernakel, het was
een hefoffer. De gave wordt als het ware
opgeheven voor de Heere. Zie hier de
liefde die ik voor U heb! Uiteindelijk
resulteert dit in een meer dan toereikende opbrengst (o.a. aan goud) en het
volk moest worden weerhouden om nog
meer te brengen (Ex. 36:6).
David wilde de tempel bouwen, maar dit
werd door de Heere niet toegestaan. Hij
verrichtte wel voorbereidingen en zijn
liefde voor de Heere toonde hij in de
gaven die hij deed. Na de wijze raad van
David aan zijn zoon Salomo, meldt hij dat
hij 100.000 talent goud en 1 miljoen
talent zilver heeft gereedgemaakt

(1 Kron. 22:14). Ook het volk gaf met een
volkomen hart, vrijwillig (1 Kron. 29:9),
evenzo bij de 2e tempel (Ezra 7:15). Het
meest waardevolle wat men bezat, werd
gegeven.

Afgoden
In Exodus 20 geeft de Heere in de ‘tien
geboden’ aan dat Israël geen andere
goden voor Zijn aangezicht mag hebben
en dat ze praktisch gezien geen goden
van zilver en goud mogen maken (Ex.
20:23). Vanwege de grote waarde van
goud was het een geliefd materiaal om
de hoogste eer aan een afgod te geven,
iets wat zeer gebruikelijk was bij heidense volken en door Israël werd
overgenomen. Denk aan het gouden kalf
ten tijde van Aäron, en ook later in het
10-stammenrijk, waar in Bethel en Dan
een kalf werd geplaatst (1 Kon. 12:29),
het werk van mensenhanden.

Onbevredigend
De koning wordt gewaarschuwd om niet
teveel zilver en goud te nemen (Deut.
17:17). Salomo vergaarde wel veel zilver
en goud, hij werd groot en nam toe,
maar zijn conclusie was: “Zie, het was
alles vluchtig, najagen van wind”
(Pred. 2:8-11).

Wijsheid
Job spreekt over wijsheid: “Fijn goud kan
niet in ruil voor haar gegeven worden …
zij kan niet met het fijne goud van Ofir
betaald worden” (Job. 28:15-16).
De Spreukenschrijver wist ook dat het
verwerven van wijsheid beter is dan
bewerkt goud (Spr. 16:16).
Wij weten dat in Christus al de schatten
van wijsheid en van kennis verborgen zijn
(Kol 2:3) en dat wij met Hem verborgen
zijn in God. We hebben in Christus de
schat die al de aardse (goud)schatten te
boven gaat.
Iedere dag mogen we leven in de wetenschap dat we niet met vergankelijke
dingen, zilver of goud, zijn vrijgekocht
van onze zinloze levenswandel, maar
door het kostbaar bloed van Christus
(1 Petr. 1:18-19).
l
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en 31 jan.; 14 en28 febr.; 14 en 28 mrt. en 11 apr.
ASSEN - Peter Slagter - Spreken uit Spreuken
Adres: Wijkgemeente De Bron, Einthovenstraat 28 (hoek Nobellaan-Einthovenstraat).
Datum: Dinsdag 23 nov.; 22 febr.; 22 mrt. en 19 apr.

Colofon
AMEN Bijbelmagazine is een
uitgave van Everread Uitgevers
in samenwerking met stichting
Het Morgenrood.
Postbus 363
3960 BJ Wijk bij Duurstede
T 0343 594411

DEN HAAG (voorheen Naaldwijk) - Hoite Slagter - De Kolossenzenbrief
Adres: Kerketuinen 10. Info: 0174-629799. Datum: Donderdag 25 nov.; 23 dec.; 27 jan.;
24 feb.; 24 mrt.; 21 apr. en 19 mei.
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EDE - Oby Vossema - De Kolossenzenbrief
Adres: Suze Robertsstraat 7. Info: 055-5418847. Datum: Dinsdag 23 nov.; 7 en 21 dec.;
11 en 25 jan.; 8 en 22 febr.; 8 en 22 mrt.; en 5 apr.

IBAN: NL10INGB0000005272
BIC: INGBNL2A
t.n.v. AMEN Bijbelmagazine te
Wijk bij Duurstede (NL).

JOURE - Hoite Slagter & Peter Slagter - De Ik-ben in het Johannesevangelie
Adres: Evang. Centrum De Brug, Brugstraat 3. Datum: Donderdag 25 nov. (P); 20 jan. (H);
17 feb. (P); 17 mrt. (H), 7 apr. (P) en 28 apr. (H).
NIEUW BUINEN - Hoite Slagter - De gezindheid van Christus (n.a.v. de Filippenzenbrief)
Adres: Christengemeente Chananja, Drentse Poort 24a. Datum: Woensdag 8 dec.; 12 jan.;
9 feb.; 9 mrt.; 6 apr. en 4 mei.
OIRLO - Hoite Slagter - De Efezebrief
Adres: Haalakker 14. Info: 06-19911395. Datum: Maandag 29 november, 17 januari, 14
februari, 14 maart, 11 april en 9 mei.
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OUD BEIJERLAND - Hoite Slagter – Het Markus-evangelie
Adres: Gebouw 'His Place', Julianastraat 63. Datum: Donderdag 9 dec.; 13 jan.; 10 feb.;
10 mrt.; 7 ap. en 5 mei.
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RIJSENHOUT (voorheen Aalsmeer) - Hoite Slagter & Peter Slagter - Het boek Openbaring
Adres: Ontmoetingskerk, Werf 2. Datum: Dinsdag 23 nov. (H); 7 dec. (P) en 20 dec. (H); 11
jan. (P) en 25 jan. (H); 8 feb. (P) en 22 feb. (H); 8 mrt. (P), 22 mrt. (H); 5 apr. (P) en 19 apr. (H).
WOERDEN - Hoite Slagter - Vijf eigenschappen van God
Adres: St. Sinar Maliku, Wijkcentrum Molenvliet, Stromenlaan 132A. Datum: Maandag 22 nov.
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ZEIST - Hoite Slagter & Peter Slagter – Het boek Openbaring
Adres: Vrije Evangelische Maranathakerk, J.P. Heijelaan 2 (hoek Van Reenenweg).
Datum: Woensdag 24 nov. (H); 8 dec. (P) en 22 dec. (H); 12 jan. (P) en 26 jan. (H); 9 feb.
(P) en 23 feb. (H); 9 mrt. (P) en 23 mrt. (H); 6 apr. (P) en 20 apr. (H).
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Nieuw in de Morgenroodreeks
Het volgende

Het geheimenis van de godsvrucht

nummer van
In 1 Timotheüs 3:16 noemt Paulus de zes ‘onderdelen’ van het
geheimenis van de godsvrucht. Dit - nu geopenbaarde! - geheimenis
heeft betrekking op de komst van Gods Zoon in deze wereld. Paulus
begint de omschrijving daarvan met de verschijning van God in
het vlees en eindigt met Zijn hemelvaart. Het gaat hier dus om de
bediening van Gods Zoon toen Hij op aarde was.
Toen bracht God de verlossing tot stand in de dood en opstanding van
Zijn Zoon.
In dit boekje denken we erover na, komen we ervan onder de indruk en
ontdekken we dat dit een geweldig groot geloofsgeheim is dat we in
ons hart mogen koesteren als een gouden kleinood.

AMEN (160)
verschijnt D.V.
in januari

AUTEUR: HOITE SLAGTER | 64 BLADZIJDEN | PAPERBACK
ISBN: 9789066944503 | LOSSE VERKOOPPRIJS: € 5,65

Wil je dit nieuwste Morgenroodboekje ook ontvangen en lezen?
Word dan abonnee op de Morgenroodreeks!
Door middel van een abonnement bouw je een mooie verzameling met
Bijbelstudieboekjes op. Gemakkelijk, want viermaal per jaar wordt er automatisch
een nieuw Morgenroodboekje naar je toegestuurd. Zo mis je er nooit één! Als
Morgenroodreeksabonnee bepaal je zelf de hoogte van je jaarlijkse abonnementsgift
én ontvang je altijd 20% korting op alle uitgaven van Everread en Het Morgenrood!
Morgenroodboekjes hebben meestal 64 bladzijden.
Het abonnement is kosteloos uit te breiden met een e-book-abonnement. Alleen e-bookabonnee worden, kan ook. Daarvoor gelden dezelfde voorwaarden als bij het ‘papieren
abonnement’.
Wanneer je nu een abonnement neemt, ontvang je
de reeds verschenen boekjes van dit jaar (Belangrijke
dagen in de Bijbel, In de voetsporen van Paulus en
Het geheimenis van de godsvrucht) én mag je een
Morgenroodboekje uitkiezen als welkomstgeschenk.
Kies bijvoorbeeld Vijf bijzondere vrouwen.
Natuurlijk is het nieuwste boekje ook los verkrijgbaar!
Gebruik voor je aanmelding of bestelling de bon op blz. 27 van deze AMEN of
ga naar www.morgenrood.nl/abonnement voor het abonnement of
www.everread.nl voor je losse bestelling.
Bellen kan ook: 0343-480450.
De Morgenroodboekjes zijn ook
verkrijgbaar als e-book!
Kijk op everread.nl/e-books of op
morgenrood.nl/abonnement.
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