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Lucas 24: 1-2
  En op den eersten dag der week, zeer vroeg in den 
morgenstond, gingen zij naar het graf, dragende de 
specerijen, die zij bereid hadden, en sommigen met 
haar. En zij vonden den steen afgewenteld van het 

graf.



Wat een geweldige boodschap: 
“Juda juich! Uw Koning leeft!” 
maar wat betekent dit nu eigenlijk 
en waar komt deze uiting 
vandaan?
In onze Erediensten zingen wij uit 
het Psalmen en Gezangenboek en 
maken wij gebruik van een 
Liederenbundel: “Liederen ten 
gebruike in de Erediensten der 
Hersteld Apostolische 
Zendingkerk”. In deze liederen-
bundel, lied 25 vers 2 kunnen wij 
de tekst van dit lied vinden. Wij 
mogen dit rondom Pasen graag 
met elkaar zingen. Het zingen is 
een uiting van je lofprijzing aan 
de Heer. Je kunt Hem in het 
toezingen bekendmaken wat in je 
hart leeft. Het zingen is de Heer 
liefelijk en in Ps. 100 vers 2 staat: 
“Dient den HEERE met blijdschap, 
komt voor Zijn aanschijn met 
vrolijk gezang.” In het zingen kun 
je je blijdschap aan Hem uiten, tot 
Hem komen met lofgezang, en 
met het prijzen van Zijn Naam. 

Het zingen tot de Heer is een 
blijde, vrolijke maar ook een 
eerbiedige zaak. In het zingen 
mogen de woorden vanuit je hart 
tot de Heer komen en daarom is 
het goed om hier bewust mee om 
te gaan. 

Wat zing ik nu eigenlijk en geef ik 
in het zingen de ruimte om de 
Heilige Geest mijn hart te laten 
vervullen? Wanneer de lofzang 
vanuit je hart komt dan is dit een 
uiting van je diepste gevoel, want 
uit je hart komen de gevoelens 
van liefde voort. Denk maar aan 
wat je kan voelen wanneer je 
verliefd bent of van iemand 
houdt. Dan voel je dat in je hart. 

Alleen woorden kunnen snel 
gezegd of gezongen worden. En 
misschien is het zelfs wel zo dat je 
het niet altijd makkelijk vindt om 
je gevoelens te uiten? Ook niet in 
het zingen tijdens de Erediensten. 
En durf je niet uit volle borst te 
zingen en ervaar je schroom om in 
het bijzijn van anderen je stem te 
laten horen? Of misschien ben je 
wel van mening dat je helemaal 
geen goede zanger of zangeres 
bent? Maar wanneer de woorden 
uit de liefde van je hart komen, 
dan is het niet meer belangrijk of 
het wel of niet mooi klinkt want 
de Heer, Hij neemt het aan. De 
Heer luistert naar de gezangen uit 
je hart en dan zul je ervaren dat, 
wanneer je dit in oprechtheid 
doet, de gezangen liefelijk zullen 
zijn. Wanneer de woorden die je 
leest en in je gedachte door laat 
werken naar je hart, dan mag je 
ervaren hoe mooi de gezangen uit 
je mond zullen klinken. Dan krijgt 
de tekst: “Juda juich! Uw Koning

Robert Kuipers

Bijbelse spreek-
woorden en gezegden 

“Juda juich! Uw Koning leeft!” 

De Nederlandse taal kent veel spreekwoorden en gezegden die uit de Bijbel stammen. We noemen 
er enkele en de vraag is: Op welke Bijbeltekst of –gedeelte is deze gebaseerd? 

“In iemands schoenen treden.” Je neemt de plaats en de verplichtingen van iemand anders over. 

“De schellen vielen hem van de ogen.” Ineens zie je in wat je eerder niet begreep. 

“Hij is een Enakskind.” Een groot en sterk persoon  



Een schaduwbeeld/een geestelijk beeld:
‘een Lam staande als geslacht’ Herder J. R. Misset

Jonge vrienden en vriendinnen , 
deze keer wil ik jullie bekend 
maken met een schaduwbeeld, dat 
verwijst naar de gekruisigde, 
gestorven en opgestane Here 
Jezus. 
In de Bijbel kunnen wij vele 
aanwijzingen lezen die betrekking 
hebben op de Here Jezus. In 
Openbaring 5: 6 lezen wij over 
een wel hele wonderlijke 
verwijzing naar de Here Jezus. Wij 
lezen dat de apostel Johannes in 
een visioen een Lam ziet, staande 
als geslacht. Hij weet daarbij dat 
dit Lam de Here Jezus is. 

Het schaduwbeeld 

Een lam zien wij al heel vroeg in 
de Bijbel terug als een offerdier. 
Abel, zo lezen wij in Genesis 4: 4, 
offerde al een lam aan de HEERE 
God. 

Het was een offer dat aangenaam 
was voor de Heer. Wij lezen 
namelijk in dit vers: ‘En de HEERE 
zag Abel en zijn offer aan.’ Verder 
lezen wij bij de vele offers in de 
tempel, dat vaak een lammetje als 

offer gebracht werd. Ook bij de 
voorstelling van de Here Jezus aan 
de HEERE God in de tempel, 
dienden Jozef en Maria een 
eenjarig lam aan de Heer te 
offeren ter reiniging van Maria en 
voorstelling van de Here Jezus aan 
de Heer (Leviticus 12: 6). Maar 
omdat zij niet genoeg geld 
hadden, mochten zij ook twee 
tortelduiven of jonge duiven als 
offer brengen voor de Heer  
(Leviticus 12: 8 en Lukas 2: 24). 
Het lam is dus in de Bijbel een 
belangrijk offerdier. 

De geestelijke werkelijkheid

Nu wordt in Openbaring 5: 6 de 
Here Jezus in het visioen gezien 
als een Lam. Is dit vreemd? Nee, 
zeker niet. Al in Jesaja 53 
profeteert deze profeet over het 
lijden en sterven van de Here 
Jezus. In Jesaja 53: 7 lezen wij 
over het lijden van de Here Jezus: 
‘als een lam werd Hij ter slachting 
geleid,’ De profeten spraken al in 
geestelijke taal over de Here Jezus 
als het Lam. De Moorman uit 
Ethiopië had dit Bijbelgedeelte 
gekocht in de tempel van 
Jeruzalem. Hij las het, maar 
begreep het niet. Filippus, daar 
naar toe gestuurd door de Heilige 
Geest, legde deze Bijbeltekst uit. 
Hij verkondigde Jezus. De Here 
Jezus is dus het grote offerlam, 

dat geslacht is tot verlossing van 
de zonden en een ieder die in 
Jezus gelooft, ontvangt deze 
verlossing. 

Maar nu de wonderlijke tekst uit 
Openbaring 5: 6: ‘een Lam staande 
als geslacht.’ We zouden toch 
denken dat een geslacht Lam 
dood op aarde zou liggen. Maar de 
apostel Johannes ziet het Lam 
staande. Jazeker, dit visioen ziet 
erop dat de Here Jezus inderdaad 
gestorven is voor onze zonden. Hij 
is geslacht, zo ziet Johannes. Maar 
Jezus, het staande Lam, is op de 
derde dag opgestaan uit de dood. 
Het staande Lam ziet niet alleen 
op het sterven van Jezus, maar 
ook op Zijn opstanding uit de 
dood. Hij is de eerste die 
opgestaan is uit de dood. En wij 
mogen Hem volgen in de eerste 
opstanding.  

Jonge vrienden en vriendinnen, 
laten wij daarom verblijdt zijn 
over dit geestelijk beeld. Jezus 
Christus, het Lam staande als 
geslacht. 

leeft!” de ware betekenis, want 
Juda is het volkske van God: jong 
en oud tezamen die mogen 
juichen in de opstanding van onze 
Here Jezus, die mogen juichen in 
hun harten en in de liederen die 
worden gezongen laten wij dit tot 
uiting komen. Wij zingen dan uit 
volle borst, uit ons hart:  

“Juda, juich! Uw Koning leeft, 

      Hij, Die u het leven geeft, 

  Hij, de Leeuw uit Juda’s stam, 

  Die de dood zijn prooi ontnam.”

Want dit is wat wij in het diepste 
van ons hart gevoelen: de 
blijdschap dat onze Koning, onze 
Heer en Heiland, onze Verlosser 
leeft! Hij is opgestaan op die grote 
Paasmorgen, het graf is leeg! Hij 
heeft voor jou en mij Zijn leven 
gegeven zodat de zonden teniet 
zijn gedaan en de dood zijn prooi 
is ontnomen. Onze Koning, de 

Leeuw uit Juda’s stam (Openb. 
5:5), is onze Here Jezus, Hij is 
gekomen uit Juda’s stam om de 
wil van Zijn Vader te volbrengen. 
Onze Heer en Heiland is gestorven 
op Golgotha, maar is opgestaan en 
heerlijk uit Zijn graf gegaan! 
Volkse van Juda, jong en oud, 
zingt daarom met grote blijdschap 
tot onze Heer en Heiland en laat je 
hart vervullen door de Heilige 
Geest en maak je stem vaardig tot 
lofzang aan de Heer en Heiland: 
want de Heer, Hij leeft!



De gaven van de Heilige Geest

Gave van krachten (wonderen doen)
Het duurt niet lang meer voordat 
onze Heer ons komt halen, ons 
komt optrekken van deze wereld 
naar de Hemel. 
De zaal waar het bruiloftsfeest zal 
plaatsvinden, is immers al bereid 
en de Heer spreekt de laatste tijd 
dat Zijn komst zeer nabij is. Maar 
zijn wij als bruid al bereid? We 
moeten als een reine bruid voor 
Zijn aangezicht kunnen 
verschijnen en we moeten 
omhangen zijn met al de sieraden 
(gaven) die Hij ons gegeven heeft. 

We zijn er bijna, maar er is nog wat 
werk te doen. Er zijn nog gaven 
die op dit moment niet of niet 
veel aanwezig zijn, zoals de gave 
van krachten.

Misschien heb je wel eens een 
wonder meegemaakt. Misschien 
iets waarvan je achteraf zei: 
“normaal zou dit onmogelijk zijn, 
maar God heeft wonderlijk 
gewerkt!” Ik ken een verhaal over 
één van onze gemeentes die in 
een gebouw een kerkdienst hield. 
In datzelfde gebouw was er ook 
een fanfare aan het repeteren, 
waardoor de dienst ernstig 
verstoord had kunnen worden. De 
muzikanten kregen echter geen 
noot uit hun instrumenten, hoe 
hard ze ook hun best deden. Op 
het gebed van de dienstdoende 
dienaar kon de kerkdienst 
ongestoord doorgaan. Een ander 
verhaal gaat over een dienst-
knecht die in de tweede 
Wereldoorlog verplicht naar 

Duitsland moest gaan om te 
werken. Op een gegeven moment 
diende iedereen de Hitlergroet te 
brengen, waarschijnlijk omdat er 
op dat moment een hoog-
geplaatste nazi voorbijkwam. Als 
men dat niet deed, dan zou men 
straf krijgen. De dienstknecht 
bracht de groet niet, omdat hij 
alleen eer bracht aan God, niet aan 
mensen. Zijn weigeren werd 
wonderlijk genoeg niet gezien, 
waardoor hij geen straf kreeg.
Zo zijn er vele verhalen waarin je 
kunt zien dat de Heer wonderlijk 
werkt.

Onze Heer werkt wonderlijk en de 
Heilige Geest gebruikt mensen om 
wonderlijk te werken. Deze 
mensen hebben de gave van 
krachten. Ze worden gedreven 
door de Heilige Geest om deze 
krachten uit te voeren. Paulus en 
Petrus hadden deze gave.
De Bijbel vermeldt als voorbeeld 
de opwekking van Tabitha of 
Dorkas. 

Ook vinden we het slaan met 
blindheid van de tovenaar Bar-
Jezus of Elymas, die een valse 
profeet was en Paulus tegenstond, 
toen deze het Evangelie 
verkondigde aan de stadhouder 
Sergius Paulus te Pafos op het 
eiland Cyprus (Hand.13: 6-12).
Een ander voorbeeld vinden we in 
Hand. 28: 1-6, waar de apostel 
Paulus, die met de gehele 

bemanning en al de reizigers van 
zijn vaartuig na de schipbreuk 
gered was, door een adder werd 
gebeten, toen Paulus meehielp 
een vuur aan te leggen. 

De bewoners van het eiland 
Milete (Malta) hadden de 
schipbreukelingen vriendelijk 
opgenomen. Ze waren heidenen 
en geloofden in de werkingen van 
allerlei goden en godinnen. Zo 
was er een godin der wraak, 
Nemesis geheten, die alle 
misdrijven strafte. Nu Paulus, pas 
gered uit de macht der orkanen, 
gebeten werd door een adder en 
normaal gezien zou sterven, 
zeiden ze tot elkaar: "Deze mens is 
gewis een doodslager, welke de 
wraakgodin ondanks zijn redding 
uit de golven, niet wil laten 
leven!"
Maar de dood trad niet in. Paulus 
ondervond geen enkel letsel van 
de beet. Hier trad dus een 
krachtwerking op en nu zeiden de 
verwonderde eilandbewoners, dat 
Paulus dan toch wel één of andere 
god moest zijn (Hand. 26:1-6)!
In 2 Kor. 2: 12 schrijft Paulus: "De 
merktekenen van een Apostel zijn 
onder u betoond in alle 
lijdzaamheid, met tekenen en 
wonderen en krachten."
Hier vinden we de vervulling van 
Mark. 16: 17,18: "En degenen die 
geloofd zullen hebben, zullen 

Maurice Thesselaar



deze tekenen volgen: in Mijn Naam 
zullen zij duivelen uitwerpen; met 
nieuwe tongen zullen zij spreken, 
slangen zullen zij opnemen en, al 
is het dat zij iets dodelijks zullen 
drinken, dat zal hun niet schaden; 
op kranken zullen zij de handen 
leggen en zij zullen gezond 
worden.”

We zullen niet vergeten dat we nu 
nog geen aanspraak mogen 
maken op de krachten van de 
toekomende eeuw, de tijd nadat de 
bruid terug is gekomen op aarde, 
waar geen ziekte zal heersen en 
geen dood kan roven. Die krachten 
zijn er, en om dat te tonen, verricht 
de Heer naar Zijn wil en wijsheid 
nu en dan een wonder in ons 

midden.
Bid om de gaven, dan zal gegeven 
worden wat de Heilige Geest nuttig 
vindt voor de gemeente en voor 
jou.

Apostel F. W. Schwartz: Stelling 5 en 6: Gods Woord: De Bijbel 

5) God zorgde ervoor dat Zijn openbaringen uit vroegere tijden, voor ons bewaard zijn gebleven. Zij zijn 
opgetekend in het Boek der boeken, de Bijbel, de Heilige Schrift: in Gods Woord. 

6) Om God te leren kennen moeten wij de Bijbel lezen met ernst en eerbied. Wij leren dan: 

    a) hoe wij naar Gods wil moeten handelen 

    b) hoe wij in ons leven gelukkig worden 

    c) hoe wij na de dood zalig kunnen worden 

Uitleg: 

Lees voor stelling 5: Luc. 4:4,21 

Lees voor stelling 6: Joh. 5:39; 2 Tim. 3:15-17; 2 Pet. 1:19-21; 1 Tim. 4:8; 1 Tim. 6:6 



Het Bijbelboek Openbaring 02

Michèl Keijsper

Het boek Openbaring bespreekt 
twee zaken: 
a. de geschiedenis van Christus’ 
Kerk op aarde; de strijdende Kerk 
b. de Kerk van Christus in het Rijk 
der Heerlijkheid; de 
overwinnende Kerk 

Het beschrijven van een 
geschiedenis gebeurt meestal aan 
de hand van een tijdsverloop. Wat 
gebeurt er na elkaar, tot het 
einde? Maar hoe doe je dat als 
het de geschiedenis is van 150 
jaar van een grote familie, met 
zes gezinnen na 35 jaar? En de 
generaties na hen? Of van een 
land met de industrie, de 
landbouw, de bevolking, de 
provincies, de wegenbouw enz.? 
Dat kan niet netjes tegelijk 
besproken worden langs een 
tijdlijn. Het wordt een warrig 
geheel (zooitje). 

Je kiest dan bv. om eerst een 
hoofdlijn te beschrijven. En dan 
ga je een gezin of de industrie 
beschrijven van een tijdvak van, 
bijvoorbeeld, 50 jaar. Dan ga je 
terug naar het begin van dat 
tijdvak en beschrijft het volgende 
gezin of de landbouw. Als je zo 
een tijdvak hebt behandeld, 
begin je aan het volgende tijdvak. 

De Heer kon dus ook moeilijk aan 
Johannes alles tegelijk laten zien 
(en op laten schrijven). 

Hoe loste de Heer dat op? 
In Openbaring komen wij zeven 
zendbrieven tegen (in Opb. 2 en 
3). Dit is de eerste hoofdlijn van 
de geschiedenis in zeven 
tijdvakken. Een nieuw tijdvak 
kenmerkt zich door iets heel 
nieuws dat ontstaan is in de Kerk 
van Jezus. 
In het begin van elke brief zie je 
iets terug van Jezus, zoals Die tot 
Johannes sprak in Opb. 1:13-18.  

Iedere brief eindigt met een 
belofte voor de overwinnaars. 

Maar je kunt niet alleen de eerste 
hoofdlijn beschrijven van de 
geschiedenis van de Kerk. Er 
gebeurt namelijk meer in de Kerk 
en door de Kerk. 

De Kerk moet zijn een licht op 
aarde (Luc. 11:33). Hoe bewaart 
de Kerk het licht van het hemelse 
leven door de eeuwen heen? Hoe 
laat zij dat schijnen? Deze taak 
geeft de hoofdlijn van de 
geschiedenis aan, zoals die in 
Opb. 2 en 3 is beschreven. 

Maar de Kerk is ook een boek (2 
Kor. 3:2-3; 1 Kor. 4:1). Niet met 
inkt beschreven maar door de 
Heilige Geest. De Kerk draagt en 
bewaart Gods verborgenheden. 
Hoe gaat het met de leer door de 
eeuwen heen? 

En de Kerk is ook een strijdend 
leger (Efe. 6:10-17). Ze strijdt 
tegen vijanden in haar eigen hart, 
in de Kerk en buiten de Kerk. 
Welke vijanden zijn er door de 
eeuwen heen? 

Tenslotte is de Kerk ook een 
huisgezin (2 Tim. 2:20-21). Ja, het 
is niet altijd pais en vree. 
Ongehoorzaam, eigenzinnig, 
hoogmoedig, ruziezoekend enz., 
het komt allemaal voor. En de 
vijanden doen dit huisgezin ook 
nog eens geweld aan! God moet 
dus af en toe bestraffend 
optreden tegen Zijn kinderen in 
de Kerk en tegen de wereld. 

Deze zaken zijn beschreven in:
Openbaring 

1. de kandelaar een licht
2, 3. 

2. het zegel een boek 6, 7:1-8, 
8:1-5. 

3. de bazuin een strijdend leger
8:6-13, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

4. de fiool een huisgezin
16, 17, 18, 19. 

Ieder tijdvak heeft dus 1 
kandelaar, 1 zegel, 1 bazuin, 1 
fiool. 

De geschiedenis en de toekomst van de 
Kerk van Christus



 De geestelijke wapenrusting (deel 1)
Michèl Keijsper

De Heer heeft al vaak 
geopenbaard dat we de gehele 
wapenrusting Gods moeten 
aantrekken. We moeten strijden 
tegen de verderver en tegen de 
wereld der duisternis. Die wereld 
heeft overheden, machten en 
geweldhebbers. We strijden dus 
niet tegen mensen maar tegen 
geestelijke boosheden in de lucht 
(of: hemelse gewesten). In Éfe. 
6:10-18 lezen we hierover. We 
moeten de gehele wapenrusting 
aantrekken om de aanvallen te 
weerstaan en staande te blijven.

Wat zullen we dan aantrekken? 
Hoe kunnen die onderdelen van 
de wapenrusting Gods ons 
helpen? Hoe trek je de 
wapenrusting aan? Wat zijn die 
geestelijke boosheden? Hoe 
strijden we dan? Dat zijn lekker 
veel vragen en we zoeken 
praktische antwoorden. Met 
algemeenheden schieten we niks 
op, toch?

Paulus beschrijft de wapenrusting 
aan de hand van het voorbeeld 
van een Romeinse soldaat. Een 
soldaat gaat liever niet dood in 
een gevecht, en zorgt er dus voor 
dat zijn wapens altijd in puike 
staat zijn. Zijn zwaard is scherp, er 
zit geen gat in zijn schoen en de 
banden achter zijn schild zijn niet 
gescheurd of uitgedroogd. Hij zelf 
is in goede conditie en getraind in 
het gebruik van zijn wapenrusting. 
Hij doet er alles aan om te 
overleven.

Waar strijden wij tegen?
Wij strijden tegen twee zaken: Ten 
eerste is er een strijd in jezelf, en 
ten tweede is er een strijd tegen 
iets van buitenaf. Beide vallen ze 
jou aan.

Waarom hebben we een 
wapenrusting nodig?
- er is een vijand, die jou wil 
   vernietigen
- deze vijand (satan en zijn
   helpers) is erg actief en sterk
- deze vijand is sluw en kent jouw
   zwakheden
-  je eigen kracht is ontoereikend,
   in eigen kracht houdt je zeker
   geen stand.

Onze wapenrusting is dus bedoeld 
om in beide gevechten stand te 
houden. Een strijd op leven en 
dood aangaan zonder wapens en 
zonder training daarin, is vol 
risico’s. 

Winnen, of alleen maar stand 
houden, wordt heel lastig. In de 
strijd heb je grote kans om je 
leven te verliezen.

Éfe.6:10
Het verhaal over de wapenrusting 
begint met ‘krachtig te zijn in de 
Here en in de sterkte Zijner 
macht’. We hebben een goede 
geestelijke conditie nodig om de 
strijd te kunnen voeren. We 
moeten vol zijn van Gods Geest, 
zodat Gods kracht om te 
overwinnen actief aanwezig is in 
je leven. De Heer zegt namelijk: 
“want zonder Mij kunt gij niets 
doen” (Joh. 15:5).
De sterkte Zijner macht is: de hele 
wapenrusting aan hebben 
getrokken én krachtig te staan in 
de Heer. Dit laatste gaat over je 
conditie.
De goede conditie hangt af van je 
gebedsleven. Deel je zorgen, 
verdriet, twijfels en blijdschap 
met je Heer, bid voor Zijn leiding 
en besturing op je weg door het 
leven en om kracht om 
verleidingen en zwakheden te 
weerstaan, om de juiste woorden 
en gedragingen op de momenten 
die het gevaarlijkst voor jou zijn.

Over de hele wapenrusting 
aantrekken en de onderdelen 
daarvan gaan we verder in deel 2.

Gebaseerd op een Bijbelstudie in 
Juda.

- www.hazknl.nl de website van onze kerk is. Houd deze website in de gaten, er wordt steeds iets 
nieuws op gezet.

- Wij de vorige keer dachten dat wij een musje op de voorkant hadden gezet. Frans Koot meldde dat 
het een foto van een Barnsijsje was. Bedankt Frans! 

Wist je dat
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Vul het antwoord in. Vorm daarna met de gele letters het antwoord op de vraag: 
hierop lag vis en brood (Joh. 21)

Let op, de vragen staan niet in de juiste volgorde om het bedoelde woord te vormen. Voor 
deze puzzel gebruiken we de Statenvertaling. Met de tip kan je het antwoord vinden. Als in 

een woord (ook in het antwoord) een ij voorkomt zijn dat twee letters.

A
ntw

oord vorig num
m
er:is onbekend

P U Z  Z  E L

1. broer van Jezus (Mat. 13)
2. verzamelplaats na vraag 8 (Han. 1)

3. reden om beenderen niet te breken (Mar. 15)
4. stadhouder (Luc. 3)

5. historische gebeurtenis (1. Pet. 3)
6. hoorden het in hun eigen taal (Han. 2)

7. Schrift moest worden .... (Han. 1)
8. gebeurtenis op de Olijfberg (Han. 1)

9. zat op een iegelijk (Han. 2)

Een heerlijk morgenlicht breekt aan. 

De zoon van God is opgestaan.

Gezegende paasdagen
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