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PROGRAMMA
Ontmoetingsdag d.d. 21 mei 2016

  9.00  uur Registratie en ontvangst met koffie

  9.50  uur Inleidende koorzang:   Nader nog nader U meer nabij  
       Abba Vader 

 
10.00  uur Samenzang:  Psalm 93: 1,  3,  4  op de wijs van ‘Jeruzalem’ 

Openingsgebed

                      Lezen: Oude Testament:  Daniël 6 : 1 - 12
Epistel:                    Rom. 12 : 9 - 21  

                 Evangelie:              Luk.  18  : 1 - 8

Samenzang :  Gez. 130: 1, 2,  3

10.20  uur Inleiding

10.40  uur   Pauze

11.15  uur Gespreksronde

12.15  uur Afsluiting ochtendprogramma met samenzang
Koorzang:    Pinksterlied
Samenzang: Bundel 9: 1 (de broeders), 2 (de zusters), 3 (gezamenlijk)

12.30  uur Lunchpauze en gelegenheid tot ontmoeting

13.15  uur Koorzang:     Heer ik hoor van rijke zegen
Samenzang   Psalm 37: 2, 6, 9 op de wijs van ‘Ik bouw op U’

 Gez. 83: 2, 3,  4
  

13.30  uur Gespreksronde

14.30  uur Koffie / thee pauze

14.45  uur Bespreking van de resultaten

15.00  uur Samenzang:  Gez. 200: 2,  3,  4

Bidstond

Samenzang:   Gez. 208: 12, 13 
Koorzang:  Samen in de Naam van Jezus

Dankgebed 

Samenzang:  Tel uw zegeningen

15.30  uur    Zegen                      
Gelegenheid voor persoonlijke ontmoeting / Koffie, thee en vertrek 
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Vijftiende

O N T M O E T I N G S D A G

voor allen die behoren tot de
ene algemene christelijke kerk

op
D.V. zaterdag
21 mei 2016

in de Marcuskerk
te Utrecht

over het thema:

Als Hij komt, zal Hij nog geloof vinden?

Tekst van de inleiding
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Over het gebed, het geloof en onze verwachting

Ontmoetingsdag vijftien
Volgens het woordenboek is een ontmoeting ‘het samenkomen om tot wederzijds begrip 
te geraken’. Bij uitstek geeft deze omschrijving weer wat de bedoeling is van alweer de 
vijftiende ontmoetingsdag voor christenen van diverse signatuur voor het eerst hier in het 
Marcuscentrum. Heeft de Heiland niet gebeden voor de eenheid van Zijn volgelingen in 
het Hogepriesterlijke gebed (Joh. 17)? Het is de eenheid van de christenen die we willen 
nastreven in denken, spreken en handelen. Als dat aan het einde van deze dag maar een 
klein beetje bereikt is, mogen we dankbaar zijn.

Als Hij komt
We kennen waarschijnlijk allen de situatie dat we bepaald, meestal vervelend werk 
uitstellen, omdat we er tegenop zien die arbeid uit te gaan voeren. Maar op een gegeven 
moment,vooral als het níet doen ons teveel gaat storen, maken we ons alsnog gereed om 
de klus te gaan klaren. Weliswaar tegen heug en meug, maar toch.
Iets dergelijks komen we tegen in de gelijkenis die u is voorgelezen uit Luc.18:1-8. Er is 
een rechter die voortdurend lastig gevallen wordt, zo vindt hijzelf, door een weduwe die 
haar recht komt opeisen. Ondanks dat hij weinig trek heeft de vrouw haar recht te doen 
verschaffen, geeft hij haar toch haar zin, alleen maar omdat ze te lastig wordt. En, 
overweegt hij: ‘anders komt zij mij ten slotte nog in het gezicht slaan.’ Of, zoals Ludwig 
Albrecht vertaalt: ‘anders krabt ze straks mijn gezicht nog open.’ Het stoorde de 
onrechtvaardige rechter allemaal te veel en uiteindelijk kreeg de vrouw het recht, dat haar 
ook nog eens daadwerkelijk toekwam. Christus eindigt dan deze gelijkenis met de 
retorische vraag, een vraag waarop men het antwoord wel weet, of God, Die een 
rechtvaardig Rechter is, Zijn uitverkorenen dan geen recht zou verschaffen! Zeker weten 
van wel. Maar, eindigt de Heer: ‘Als de Zoon des mensen komt, zal Hij dan geloof vinden 
op aarde?’ De titel van deze ontmoetingsdag is er van afgeleid, een dag waarop we als 
leden van die Una Sancta, de ene kerk van Christus met elkaar zullen spreken over 
verschillende onderwerpen die ons na aan het hart liggen. De relatie met onze Heer staat 
daarbij op de voorgrond, de Heer Die we spoedig verwachten en moet uitspreken dat de 
kans bestaat dat het geloof in Hem wellicht verdwenen is. Zal Hij nog geloof vinden?

Het gebed
Meteen aan het begin van de gelijkenis vinden we het doel waarom ze uitgesproken is: ‘Hij 
sprak een gelijkenis tot hen met het oog daarop, dat zij altijd moesten bidden en niet 
verslappen.’ We kunnen hieruit dadelijk concluderen: het gebed is een gebod. Misschien 
wel veel belangrijker dan we denken of verwachten, ondanks dat we allemaal de zin 
kennen, dat het gebed de adem van het geloof is. 
We lezen vele malen dat ook Jezus bad tot Zijn Vader. Hij begon de dag met gebed. ‘En 
vroeg, nog diep in de nacht, stond Hij op en ging naar buiten en Hij ging heen naar een 
eenzame plaats en bad aldaar’ (Mar.1:35). Ook het einde van de dag besloot Christus met 
bidden: ‘En toen Hij de scharen wegge�zonden had, ging Hij de berg op om in de 
eenzaamheid te bid�den. Bij het vallen van de avond was Hij daar alleen’ (Mat.14:23). 
Bijvoorbeeld in Luc.5:16 lezen we dat Hij Zich op de dag afzonderde in de woestijn om te 
bidden, nadat Hij een melaatse had genezen en hele scharen op Hem afgekomen waren. 
Het gebeurde zelfs dat hij een hele nacht in gebed was: ‘En het geschiedde in die dagen, 
dat Hij naar het gebergte ging om te bidden, en Hij bracht de nacht door in het gebed tot 
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God (Luc.6:12). Dat Godsmannen als David en Daniël gewoonlijk driemaal daags baden 
weten we ook (zie Ps.55:17,18 en Dan.6:11).
Handhaven wij dezelfde routine? Of vinden we deze opdracht om altijd te bidden te 
zwaar? Maar lezen we dan ook niet in deze gelijkenis dat Gods uitverkorenen dag en nacht 
tot hem roepen? Kunnen we ons hierin herkennen? Laten we daarbij niet vergeten dat 
onze tegenpartij, de satan, niet stilzit, want van hem staat geschreven dat hij is ‘de 
aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God’ 
(Op.12:10). Hij nadert wel gedurig tot God en zouden wij dan verzaken? Het zou ons extra 
moeten stimuleren Gods aandacht te zoeken. Nee, dat is verkeerd uitgedrukt, want we 
hebben Gods aandacht al voortdurend. We moeten Gods aangezicht zoeken. Dat is wat 
ook Prediker zegt, wanneer hij aanwijzingen geeft om te bidden: ‘Wees niet overijld met 
uw mond, en uw hart haaste zich niet om een woord voor Gods aangezicht uit te spreken; 
want God is in de hemel en gij zijt op de aarde, laten daarom uw woorden weinige zijn’ 
(Pred.5:1). Het  hoeft allemaal niet uitgebreid, leren we hiervan, maar dient wel met het 
hart gedaan te worden! Wat is in ons hart? Is daarin het verlangen de Heer haastig te 
ontmoeten? Hoe uiten wij dat? Geloven wij ook dat Christus binnenkort wederkomt? Hoe 
weten we dat? Het zijn vragen die we vandaag moeten stellen aan onszelf.

Het geloof
Maarten Luther zei eens over het geloof: ‘Geloof is niet een geestestoestand, niet een 
gedachte. Want hoe groot een gedachte ook kan zijn, op zichzelf is zij niets waard. Want 
geloven is: Christus verstaan en voor Hem kiezen.’ Nu is natuurlijk de vraag hoe je voor de 
Heer kiest en Hem verstaat. Is dat louter naar de kerk gaan, bidden en Bijbellezen? Of is 
er meer voor nodig? 
De olie, die gebruikt werd voor het zalven van de priesters en al wat God gewijd was 
(Ex.30:25-32) onder het Oude Verbond was het beeld van de Heilige Geest, vs. 29 'al wat 
ze aanroert zal heilig zijn,' vs. 32 'het is heiligheid, zij zal u heiligheid zijn?' Op meer 
plaatsen in het Oude Verbond vinden we dit, maar ook in het Nieuwe Testament; of is niet 
de olie van de wijze maagden waar mee zij hun lampen brandend houden (Mat.25:4), de 
heiliging door en het getuigenis van de Heilige Geest? Ook Christus (Hebr.1:9) is door de 
Vader gezalfd met olie van de Heilige Geest (Joh.1:32; Joh.3:34; Kol.1:19). We lezen over 
Gods Geest: ‘In Hem zijt ook gij, nadat gij het woord der waarheid, het evangelie uwer 
behoudenis, hebt gehoord; in Hem zijt gij, toen gij gelovig werdt, ook verzegeld met de 
Heilige Geest der belofte, die een onderpand is van onze erfenis, tot verlossing van het 
volk, dat Hij Zich verworven heeft, tot lof zijner heerlijkheid’ (Ef.1:13,14). 
Zoals de olie in de lampen voortdurend aangevuld moet worden, zo moeten ook wij 
voortdurend uit de genadebron van onze Heer Jezus Christus putten. We dienen in een 
levendige verbintenis met de hemel te blijven. Steeds zullen we bidden om de gaven en 
krachten van de Heilige Geest, Hem zoeken en in ons opnemen. Het gebed is dus niet 
alleen een gebod, maar ook een levenslijn met de hemelse Bruidegom. We moeten ons 
hart voortdurend in zo'n toestand trachten te houden, dat de goede Geest werkelijk daarin 
wonen kan en Zijn genade kan vermeerderen. We mogen nooit stil staan, want wie in het 
geestelijk leven niet vooruitgaat, zal zeker achteruitgaan! Wie er niet op bedacht is hierin 
altijd rijker te worden, zal verarmen. Precies zoals de olie in de lamp ongemerkt, maar 
onophoudelijk vermindert, en ten slotte de lamp uitdooft.
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Dwaasheid
De maagden uit de bekende gelijkenis met te weinig olie in de lampen worden ‘dwaas’ 
genoemd. Niet boos, kwaad of onrein genoemd, maar dwaas! Daarom en daarom alleen 
moeten ze horen: 'Voorwaar, zeg ik u, ik ken u niet.' Dwaasheid is het, 
onbedachtzaamheid, onverschilligheid, zorgeloosheid, waardoor wij, na het ontvangen van 
de hoogste genade en reeds zo dicht bij ons einddoel, ons toch een zwaar oordeel op de 
hals kunnen halen. Het zal ons toch niet gebeuren dat we, staande voor de deur van de 
bruiloftszaal, teruggewezen worden, de deur gesloten vinden en geen gehoor vinden op 
ons kloppen: Here, Here, doe ons open! Terwijl anderen worden opgenomen in de opvaart 
van de gemeente, zouden wij dan verweesd en verlaten achterblijven…
De Schrift leert: ‘Zo zegt de HERE: De wijze roeme niet op zijn wijsheid, en de sterke 
roeme niet op zijn kracht, de rijke roeme niet op zijn rijkdom, maar wie roemen wil, roeme 
hierin, dat hij verstand heeft en Mij kent, dat Ik de HERE ben’ (Jer.9:23,24). Als we Hem 
kennen, betekent dit dat we gevonden worden op de plaatsen die Hij heeft aangewezen 
en wandelen we op de wegen die Hij wijst: ‘Zo zegt de HERE: Gaat staan aan de wegen, 
en ziet en vraagt naar de oude paden, waar toch de goede weg is, opdat gij die gaat en 
rust vindt voor uw ziel’ (Jer.6:16). Bent u ervan overtuigd dat u gekend bent door God? 
Gelooft u dat Hij de Heilige en Waarachtige is, Die niet alleen zorgt voor de Zijnen, maar 
net zoals zij verlangt naar de hemelse bruiloft? Wandelt u op de oude paden waar Jeremia 
over sprak en gelooft u dat de kerk van Christus net zo moet zijn, als door de Heer op 
deze aarde gesticht is in de eerste eeuw de leer de apostelen volgend? Wat maakt het zo 
moeilijk in deze tegenwoordige tijd dat geloof vast te houden, zodat Christus Zich af moet 
vragen of Hij nog geloof zal vinden?
Ook dit zijn weer vragen, waarover we ons vandaag kunnen buigen.

Toekomstverwachting
In uw map kunt u een uitleg vinden van de gelijkenis waaruit we vandaag onze 
gesprekken putten. We gaan er dus niet al te zeer op in. Maar we kunnen wel iets zeggen 
over de onrechtvaardige rechter die blijkbaar veel te zeggen had in zijn stad. In het Oude 
Verbond was de rechter een zeer hoog geplaatste. Denk bijvoorbeeld maar aan koning 
Salomo die rechtsprak. De rechter uit de gelijkenis kan als voorbeeld gelden voor de 
overheden van de ‘laatste dagen’ hier in Europa die niets meer met God te maken willen 
hebben; ook zij ‘bekommeren zich niet om God en storen zich niet aan een mens’. De 
verwachting is dat zulks alleen maar erger wordt en de maatschappij hoe langer hoe meer 
ontdaan zal worden van christelijke opvattingen en uitingen. Religie wordt allengs naar de 
binnenkamers gedrongen en dat wordt er niet beter op naarmate religieuze terreur blijft 
voortduren. Het geloof in God wordt vaak vervangen door de ‘ten onrechte zo genoemde 
kennis’ (of wetenschap (SV)) (1Tim.6:20). Uiteindelijk zal naar 2Thes.2:8 de wetteloze 
zich openbaren, waar vervolgens van geschreven staat dat ‘diens komst naar de werking 
des satans met allerlei krachten tekenen en bedrieglijke wonderen (gepaard gaat), en met 
allerlei verlokkende ongerechtigheid, voor hen, die verloren gaan, omdat zij de liefde tot 
de waarheid niet aanvaard hebben, waardoor zij hadden kunnen behouden worden.’ Dat is 
niet iets waar christenen naar verlangen! De Heer waarschuwt niet voor niets: ‘Waakt te 
allen tijde, biddende, dat gij in staat moogt wezen te ontkomen aan alles wat geschieden 
zal, en gesteld te worden voor het aangezicht van de Zoon des mensen’ (Luc.21:36). 
Johannes de doper zei al tegen de scharen: ‘Wie heeft u een wenk gegeven om de 
komende toorn te ontgaan? Brengt dan vruchten voort, die aan de bekering 
beantwoorden’ (Luc.3:7,8). We kunnen de grote verdrukking die aanstaande is dus 
blijkbaar ontgaan.
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Er bestaat een anekdote over Napoleon, die wel past in een verhaal over de christelijke 
toekomstverwachting. Een schildwacht stond opgesteld in een korenveld en moest de 
omgeving in de gaten houden. Het was erg heet en de man zocht wat schaduw op bij een 
korenschoof. Hij ging daar liggen en viel ongelukkig genoeg in slaap. Nog ongelukkiger 
was dat de keizer op inspectie bij hem langs kwam. In plaats van hem wakker te maken 
en hem een ernstige uitbrander te geven nam Napoleon het geweer van de schildwacht en 
ging er mee op wacht staan. Een schilder heeft dit verhaal vereeuwigd en tekent de keizer 
en de soldaat juist op het moment dat de schildwacht ontwaakt. Met schaamrode kaken 
en dodelijke angst in zijn ogen keek hij op naar de man die in zijn plaats stond. Hij riep : 
’Het is de keizer.’ Hoe het verhaal verder verloopt weten we niet, maar het schilderij houdt 
wel een les voor ons in. Als straks de Koning der koningen verschijnt staan wij dan op 
onze post en kijken we uit of zijn we in slaap gevallen? Hebben we genoeg olie in de 
lampen om de nacht, de tijd van geestelijke duisternis in deze wereld, door te komen om 
gereed te zijn bij de komst van Christus Jezus? Dat is een vraag die voor ons belangrijk 
moet zijn: zijn wíj gereed om de Heer te ontvangen en met Hem mee naar de hemel te 
reizen? Bedoelt Hij u en mij wanneer we horen: ‘Klimt hierheen op!’ (Op.11:12). Zijn wij in 
staat het geloof dat de Heer wenst vast te houden (en als het even kan nog te 
verspreiden). Wat moeten we dan nog doen of misschien wel laten? 

Het zijn ook deze vragen die belangrijk zijn voor vandaag. Stof genoeg in ieder geval om 
met elkaar te spreken over de dingen van Gods koninkrijk die wezenlijk zijn voor de laatste 
dagen, waarover Paulus aan Timotheüs schrijft: ‘Weet wel, dat er in de laatste dagen 
zware tijden zullen komen’ (2Tim.3:1).

Ik dank u voor uw aandacht en wens ons allen een gezegende dag.

Utrecht, 21 mei 2016
(H.F. Rijnders,
A.W. Berkhof)

8



Uit: VREDE ZIJ U! 18 november 1966 no 23 

De weduwe en de onrechtvaardige rechter (H.M. van Bemmel) 
(Lukas 18:1-8)

De gelijkenis van de Here Jezus van een weduwe en een onrechtvaardige rechter, ons 
opgetekend in Lukas 18, houdt nauw verband met het voorafgaande in het vorige 
hoofdstuk. Eigenlijk is het zo, dat de eerste acht verzen van het hoofdstuk 18 een 
voortzetting zijn van de rede des Heren, die aanvangt bij het 20ste vers van hoofdstuk 17. 
Deze rede gaat over de tijd van het einde van de genadebedeling, of zoals de Heer het 
Zelf noemt, de dagen van de Zoon des mensen. Evenals het met de meeste gelijkenissen 
des Heren is, dat men er meerdere betekenissen in kan vinden en er verschillende lessen 
uit zijn te leren, zo is het ook met deze gelijkenis.
Dat men altijd bidden moet en daarin niet vertragen, is een vermaning voor alle kinderen 
Gods door de eeuwen heen en onder allerlei omstandigheden. De mens, die God liefheeft 
en dient, wil zeker tot de Heer bidden, als hij in moeilijkheden verkeert, of wanneer hij 
een bepaald iets van de Heer zou willen ontvangen (indien het goed voor hem is, Jak. 
4:3), doch is gauw geneigd, als hij niet aanstonds verhoring op zijn gebed ontvangt, met 
dat bidden op te houden. De Heer spoort hem in deze gelijkenis aan, vast te houden in 
het gebed en te blijven aankloppen. Ook in de gelijkenis in Luk. 11:5-8 wijst de Heer op 
het volhouden in het gebed. Daar wordt zelfs gezegd: aanhouden tot beschamend toe!
Door aanhoudend op haar zaak terug te komen, verkreeg de weduwe tenslotte verhoring, 
zodat haar geschil in behandeling werd genomen en zij uit de verdrukking van haar 
tegenpartij werd verlost. Zoals gezegd: een les voor een ieder, op welk tijdstip en onder 
welke omstandigheden dan ook.

We willen hier echter trachten te onderzoeken, wat de uiteindelijke bedoeling van de Heer 
met deze gelijkenis is. Hoewel beide spreken van een aanhouden in gebed, begrijpen we 
echter, dat de Heer in de gelijkenis genoemd in Lukas 11, van het lenen van drie broden 
aan een vriend, iets anders wil uitbeelden dan in die van een weduwe, wie onrecht wordt 
aangedaan en die op rechtdoening aandringt.
Wij willen ons dan in de eerste plaats de vraag stellen: wie wordt hier in de gelijkenis met 
de weduwe bedoeld? Over de beantwoording van deze vraag behoeven we niet lang te 
denken, want de Heer geeft ons Zelf al min of meer de verklaring in de hand. Hij zegt 
immers: “Zal God dan geen recht doen Zijn uitverkorenen, die dag en nacht tot Hem 
roepen, hoewel Hij lankmoedig is over hen?”
Volgens deze toepassing van de Heer zijn het de uitverkorenen, die hier als weduwe 
worden voorgesteld. Maar waar wij weten, dat de uitverkorenen toch de bruid van 
Christus vormen, lijkt die vergelijking u misschien wat vreemd. Doch vergeten wij niet, dat 
de bruid des Heren ons onder verschillende beelden wordt voorgesteld. Dit is naar gelang 
van de hoedanigheid of werkzaamheid, waarin zij wordt weergegeven. Om maar een 
greep te doen, de bruid wordt beschreven als de Sulammith, het eenvoudige landmeisje – 
als wijze maagden, die met brandende lampen in de nacht de bruidegom tegemoet gaan 
als een schare van honderdvierenveertig duizend met de Naam des Vaders geschreven 
aan hun voorhoofden als twee profeten, die met zakken zijn bekleed – als een manlijk 
sterken zoon . . . en hier als een weduwe, wie onrecht wordt aangedaan. Maar waar de 
Heer Zelf ons de aanwijzing geeft, vervalt uiteraard alle verdere bedenking.
Zoals wij weten ontleende de Heer Zijn gelijkenissen meestentijds aan het dagelijks leven. 
Daarom willen we eens even nagaan, hoe de positie van de weduwe was onder het volk 
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Israël tijdens de omwandeling des Heren op aarde. Naar de wet had de weduwe onder het 
Oude Verbond geen erfdeel. Als regel ging zij, vooral in de beginperiode, wanneer haar 
man gestorven was, terug naar haar vaders huis. Deed zij dit niet, dan was zij min of 
meer op de mededeelzaamheid en barmhartigheid van anderen aangewezen. Hierdoor 
waren er in de wet enige bepalingen opgenomen, die ten gunste waren en dienden tot 
onderhoud van “de vreemdeling, de wees en de weduwe”. 
En om Zijn volk goed op het hart te drukken, dat zij eraan zouden denken, deze wettelijke 
bepalingen na te komen, wees de Heer op het feit, dat zij voortijds zelf in Egypte in de 
verdrukking hadden geleefd, doch dat de Heer Zich over hen had ontfermd, door hen 
daaruit te verlossen. En dat Hij scherp toezag, dat de wet des Heren ook in dit opzicht zou 
worden nagekomen, laat zich genoegzaam horen in Psalm 68:6, alwaar geschreven staat: 
“Hij is een Vader der wezen en een Rechter der weduwen.” 
En wanneer en zolang de Here God werd gediend, en dus ook naar de wet des Heren 
werd geleefd, kwam de weduwe wel aan haar nooddruft. Echter wanneer Gods volk 
ontrouw werd aan de dienst des Heren en Zijn wet veronachtzaamd werd, kwamen ook de 
bepalingen voor de wees en de weduwe in het gedrang. Wanneer bij het verlaten van Zijn 
dienst de Heer door Zijn profeten Zijn waarschuwende stem deed horen, dan is daar 
steeds ook een bedreiging bij voor het niet nakomen van de verzorging van de wees en de 
weduwe. Jesaja zegt (Jes. 1:16,17) “Wast u, reinigt u, doet de boosheid uwer handelingen 
weg van voor Mijn ogen, laat af van kwaad te doen. Leert goed doen, zoekt het recht, 
helpt de verdrukte, doet de wees recht, handelt de twistzaak der weduwe (en vers 23): 
uwe vorsten zijn afvalligen en metgezellen der dieven, een ieder van hen heeft de 
geschenken lief. . . de wezen doen zij geen recht en de twistzaak der weduwen komt voor 
hen niet.” 
In het 10e hoofdstuk horen we de bedreiging des Heren: “Wee degenen, die ongerechte 
inzettingen inzetten en de schrijvers, die moeite voorschrijven, om de armen van het recht 
af te wenden en om het recht der ellendigen Mijns volks te roven, opdat de weduwen hun 
buit worden, en opdat zij de wezen mogen plunderen” (Jes.10:1). 
Door Jeremia laat de Heer tot Zijn volk zeggen: “Maar indien gij uw wegen waarlijk zult 
goed maken de vreemdeling, wees en weduwe niet zult verdrukken. . .” (Jer.7:5).
Maleachi spreekt in de Naam des Heren: “Ik zal tot ulieden ten oordeel naderen en een 
snel getuige zijn tegen de tovenaars. . . . en tegen degenen. . . . die de weduwe het recht 
verkeren en Mij niet eren, zegt de Here der heerscharen” (Mal. 3:5).
De Here Jezus horen wij zeggen: “Wee u gij Schriftgeleerden en Farizeeën, gij geveinsden! 
Want gij eet de huizen der weduwen op, en dat onder de schijn van lang te bidden. 
Daarom zult gij te zwaarder oordeel ontvangen.” (Matth. 23)
Uit dit alles blijkt ons maar duidelijk, dat de positie der weduwe onder het oude Israël 
dikwijls verre van rooskleurig was. In plaats van hulp en bijstand van hen te ontvangen, 
leden zij het meest door onderdrukking en uitbuiting door de rijken. Door de dood van 
haar man miste de weduwe niet alleen haar kostwinner, maar ook de man, die voor de 
rechten en belangen van het gezin tegenover de buitenwereld optrad. Als de weduwe nog 
een stukje grond had, waarvan zij door bewerking met haar kinderen kon leven, al was 
het misschien ternauwernood, dan waren er spoedig anderen, die de grensstenen 
verlegden, om van haar landje toch nog wat in te palmen. In Spreuken 15:25 wordt 
gezegd, dat de Here beschermend Zijn hand over de grenspaal der weduwe zal 
uitstrekken. Hieruit kunnen wij opmaken, dat dergelijke grove misstanden in de 
samenleving bestonden, en hoe de weduwe feitelijk onbeschermd in het leven stond. Zij 
was aan allerlei willekeur, verdrukking en uitbuiting overgeleverd en wanneer zij haar 
klacht aanhangig maakte, vond zij als regel geen gehoor. 
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Door dit onderzoek wordt ons nu de voorstelling van de verdrukte weduwe en de 
onverschillige rechter veel duidelijker.

De gelijkenis begint met: “Er was een zeker rechter in een stad, die God niet vreesde en 
geen mens ontzag.” Welke stad dat was, wordt niet gezegd; het was dus zo maar een 
stad. Een stad is een plaats van samenleving, die in de tijd, dat de Heer deze gelijkenis 
bezigde, omringd werd door grachten, muren en poorten. Een beveiligde plaats van 
samenleving dus. Het hoofd van zo’n stad, hetzij dan dat hij koning was of wel een andere 
titel voerde, had ook de rechtspraak in handen. Wij herinneren ons uit de geschiedenis, 
dat koning Salomo ook als rechter optrad. De rechtspraak vond meestal plaats op het plein 
voor een der poorten. Het hoofd van de stad was dus richter (regeerder) en rechter. 
De willekeurige stad, ons in de gelijkenis genoemd, kunnen wij beschouwen als de plaats 
der samenleving of wel de maatschappij. Deze stad wordt ons geschilderd in Jesaja 25, de 
wereld. En wel de wereld, volgens de beschrijving aldaar, aan het einde van onze 
bedeling. Het hoofd of de rechter is dan het type van de staatsmachten. Van de rechter 
wordt in de gelijkenis gezegd, dat hij God niet vreesde en geen mens ontzag. Welnu in 
deze schildering is hij een getrouw type van de antichristelijke staatsmachten. Daar zij 
antichristelijk zijn zullen zij God niet vrezen. Van het antichristelijk staatsbeest wordt dan 
ook gezegd: “en het opende zijn mond tot lastering tegen God, om Zijn Naam te lasteren 
in Zijn tabernakel en die in de hemel wonen.” (Openb. 13:6) 
En dat die machten “geen mens zullen ontzien” blijkt genoegzaam uit hetgeen verder in 
genoemd hoofdstuk staat geschreven “allen die het beeld van het beest niet zullen 
aanbidden, zullen gedood worden.”
Allen, kleinen en groten, rijken en armen, vrijen en dienstknechten, zijn verplicht het 
merkteken van het beest te dragen aan voorhoofd of rechterhand, en die dit merkteken 
niet heeft, kan niet meer kopen of verkopen. Deze mensen zijn dan van alles uitgesloten. 
Het zijn de kinderen Gods, die vanwege hun geloof geen merkteken van het beest zullen 
kunnen aannemen. Dit antichristelijke staatsbeest had zich al eerder als christenvervolger 
aan de wereld getoond. Dat was in de eerste eeuwen onzer jaartelling door de heidens- 
Romeinse staatsmacht. De toen nog jonge Kerk had de haat en vervolging en de 
uitsluiting van deze macht te verduren. De Heer Jezus had Zijn discipelen hiervoor reeds 
gewaarschuwd. Had Hij niet gezegd: “Zie, Ik zend u als schapen temidden der wolven. 
Wanneer zij u in de ene stad vervolgen, vliedt naar de andere. In de wereld zult gij 
verdrukking hebben, maar hebt goede moed, want Ik heb de wereld 
overwonnen” (Mat.10:16; Joh.16:33).
En betreffende Paulus zegt de Heer: “Ik zal hem tonen, hoeveel hij lijden moet om Mijns 
Naams wille” (Hand.9:16). Een rechtspositie hadden de christenen van de eerste Kerk niet.
Wat hun gezindheid en wandel betreft, leefden zij als een weduwe. Echter toen de Kerk 
haar eerste liefde verlaten had, wierp zij zich in de armen van de Romeinse keizer 
Constantijn de Grote, die haar tot staatskerk verhief. Nu waren de rollen omgekeerd. In 
plaats dat haar belijders vervolgd werden, en als een weduwe in de verdrukking leefden, 
werden zij nu door de wereldmacht beschermd en ontvingen zij hoge posities in de 
wereld. Echter het hoofd der Kerk was nu de Romeinse keizer en de verwachte Bruidegom 
was uit het geloofsoog verdwenen. 
Van toen af is de Kerk als nederige maagd, die in alle reinheid wachtte op de komst van 
haar hemelse Bruidegom, geworden de overspelige vrouw, die hoereerde met de groten 
der aarde, met koningen en keizers, en zegt in haar hart: “Ik zit als een koningin en BEN 
GEEN WEDUWE en zal geen rouw zien.” (Openb. 18:7) 
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Neen, zij is niet de weduwe, over wie de Here Jezus spreekt in de gelijkenis van Lukas 18, 
dat heeft zij juist gezegd, maar dat zij geen rouw zal zien, daarmee bedriegt zij zichzelf. 
Want zij wordt ons in Openb. 17 getoond, zittende op het scharlakenrode beest, dat vol is 
van namen van godslastering. 
De tekening is duidelijk, dit beest is de antichristelijke staatsmacht. En van deze macht 
zegt vers 16, dat het de hoer zal haten en woest zal maken en naakt. En zij zal haar vlees 
eten en haar tenslotte met vuur verbranden. De sluiting, verbeurdverklaring van haar 
goederen en de vernietiging der verschillende Kerken door de antichristelijke staatsmacht 
wordt ons hier in het kort medegedeeld. 
Dan willen wij nog opmerken, dat de vrouw aan het einde van het 17e hoofdstuk 
genoemd wordt: “de grote stad”. Dat is dus de oorspronkelijke stad van het christendom, 
het geestelijke Jeruzalem.

Teruggaande naar hoofdstuk Openb. 11 treffen wij daar die stad aan. Dit kan niet missen, 
want de stad wordt genoemd: de heilige stad, d.i. Jeruzalem. En dat is dan niet de oude 
stad Jeruzalem in Palestina, maar de geestelijke stad Jeruzalem, de christelijke Kerk in 
haar geheel. Doch werd zij in het 2e vers nog de heilige stad genoemd, in het 8e vers 
wordt zij aangeduid met “de grote stad, die geestelijk genoemd wordt Sodoma en Egypte, 
alwaar ook onze Heer gekruisigd is.” Nu weten wij, dat de Heer noch in Sodom noch in 
Egypte is gekruisigd, doch op Golgotha, nabij Jeruzalem. Maar er staat ook, dat die stad 
geestelijk zo genoemd wordt. Zij was de geestelijke stad Jeruzalem en wordt later 
genoemd een geestelijk Sodoma en Egypte, alwaar ook onze Heer gekruisigd is. 
Ook dat kruisigen wordt dan geestelijk gedoeld. Dat betekent, dat wanneer wij van het 
geloof afvallig worden, wij daardoor de Zoon van God wederom kruisigen en openlijk te 
schande maken. (Hebr. 6:6)
Deze afval en geestelijke verwording zien wij, zo wij geestelijke ogen hebben, in steeds 
groeiende mate plaatsvinden. 
De grote afval van het christelijke geloof is in aantocht en gaat hand in hand met de 
opkomst van de antichristelijke macht, die als hater van God en Zijn dienst hen, die hun 
Heer niet willen verloochenen, zal vervolgen.
In die geestelijke stad zullen ook twee getuigen zijn, het door God gestelde Apostolisch- 
Profetisch getuigenis, de herstelling van hetgeen de Kerk oorspronkelijk bezat, gebouwd 
zijnde op het fundament der apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus de uiterste 
hoeksteen is. Als getuigen tegen de antichrist zullen de nog overgebleven getrouwe 
christenen door hen toegeroepen worden, dat zij de Heer zullen hebben te dienen en te 
volgen, zoals de Heilige Schrift het leert. Vanwege hun getuigenis tegen het antichristelijk 
staatsbeest en het beest uit de aarde, de antichristelijke Kerk, zal het beest tegen de twee 
getuigen strijden, hen overwinnen en doden. Zedelijk en moraal zullen zij gedood zijn en 
hun getuigenis niet meer kunnen brengen en hun bijeenkomsten zullen door de staat 
verboden zijn. 
In die tijd gaat onze gelijkenis over de weduwe geheel in vervulling. De twee getuigen zijn 
de uitverkorenen en deze vergelijkt de Here Jezus met de weduwe, wie onrecht werd 
aangedaan.
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Blijven bidden en niet vertragen. En waarom bidden? Bidden, opdat zij weer op hun 
voeten gesteld zullen worden. En dat betekent, dat hun opgewekte ontslapen broeders en 
zusters aan hen in verheerlijkte staat zullen verschijnen. Ja, want de Heer zal hun haastig 
recht doen. Want bij de verschijning van de verheerlijkte ontslapenen zal geen aardse 
macht hen meer tegen kunnen houden, om als getuigen van vreugde op te springen en op 
de voeten te gaan staan! Maar dan zal vers 12 in vervulling gaan: “En zij hoorden een 
grote stem uit de hemel, die tot hen zeide: Komt herwaarts op! en zij voeren op naar de 
hemel en hun vijanden aanschouwden hen.” Dat is de wederkomst des Heren, om Zijn 
bruid, levenden en ontslapenen, van de aarde op te voeren in Zijn heerlijkheid. 
De rechter maalde niet om God of mensen. Als hij de weduwe recht gaat doen, is het 
enkel omdat het hem verveelde, dat zij steeds maar weer tot hem kwam. Dat de weduwe 
recht gedaan werd, kwam doordat zij de hoop en de moed niet opgaf, maar steeds maar 
weer kwam aankloppen. Op hetgeen de onrechtvaardige rechter zegt, wijst de Heer en 
vraagt: “Zal God dan geen recht doen aan Zijn uitverkorenen, die dag en nacht tot Hem 
roepen, hoewel Hij lankmoedig is over hen? Ik zeg u, dat Hij hun haastig recht doen zal. 
Doch de Zoon des mensen, als Hij komt; zal Hij ook geloof vinden op de aarde?” Het recht 
doen des Heren bestaat, zoals hier uit de toepassing blijkt, de opname der 
bruidsgemeente in Heerlijkheid. 
In tegenstelling met de onrechtvaardige rechter, de antichristelijke staatsmacht, is de Here 
lankmoedig en bereid haastig recht te doen. “Lankmoedig” betekent “geduldig” en staat in 
feite recht tegenover het woord “haastig”. De Heer is geduldig om de mens zo lang 
mogelijk gelegenheid te geven, zich te bekeren( 1 Petr. 3:20; 2 Petr. 3:9), maar Hij is ook 
bereid de Zijnen haastig uit de verdrukking te verlossen. (Openb. 3:10) 
Wij vernemen in onze dagen vreemde en nieuwe geluiden, die uitgaan van de Kerken. 
Men is aan het vernieuwen en aan het aanpassen aan de tijd, waarin wij leven.
De oecumene vraagt om aansluiting. Dit brengt met zich, dat men enerzijds wat moet 
overnemen en anderzijds, dat men wat moet prijsgeven. Onder een schone leuze is de 
Kerk hiermede bezig, in de harten van haar belijders ongeloof te zaaien. Ongeveer vier 
weken geleden stond er een groot stuk in de krant, inhoudende een vraaggesprek met 
een vooraanstaand Rooms Katholiek, waarin de huidige veranderingen en vernieuwingen 
in de Roomse Kerk werden besproken. 
Met grote letters stond boven dat stuk: “Jezus is veel meer mens dan God.” 
In de vorige maand werd er te Amsterdam een vergadering gehouden en door de V.P.R.O. 
per TV uitgezonden. Het onderwerp was: “De toekomst van het Christendom en de 
(on)mogelijkheid van authentiek geloven.”
De stelling werd geponeerd: “God is dood. God leeft nu in de techniek en wetenschap”. . 
Ja, niet lang meer, of hetgeen geschreven staat in 2 Thess. 2:4 gaat in vervulling: de 
mens zal zich vertonen, zeggende, dat hij God is. In zijn kunnen in de techniek en zijn 
kennen in de wetenschap is hij de supermens, God. De mens der zonde, de zoon des 
verderfs is onderweg. En de Kerk met haar doorbraken en vernieuwingen in onze dagen is 
ijverig bezig, twijfel en ongeloof te zaaien in de harten der gelovigen en het geloof in de 
waarheid van de Heilige Schrift wordt op velerlei wijze ondermijnd. Op een afvallig en 
ontrouw christendom zal de antichrist zijn rijk bouwen. 
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Het Apostolisch-Profetisch getuigenis is een voortzetting van de hervorming of reformatie. 
Het heeft uit de hervorming het geopende boekske (Openb. 10:2), de Bijbel, gekregen en 
hetzelve opgegeten, d.w.z. geheel als Gods Woord aanvaard en in vervulling gebracht. 
(Openb. 10:10) 
En juist door de handhaving van de Heilige Schrift zal het getuigenis van de twee getuigen 
gevreesd en niet geduld worden. Daarom zullen zij dood liggen in de straten van het 
geestelijk Jeruzalem, dat inmiddels verworden is tot een geestelijk Sodom en Egypte, 
alwaar de Heer voor de tweede maal is gekruisigd en openlijk te schande gemaakt. 
“Doch de Zoon des mensen, als Hij komt, zal Hij ook geloof vinden op de aarde?” De 
vraag op zich doet ons begrijpen, dat de eindstrijd een zware strijd zal zijn. Maar de Heer 
zal hen, die getrouw blijven en de kracht en hulp bij de Heer zoeken en blijven aanhouden 
in het gebed, haastig tegemoet snellen. Want ook heeft de Heer gezegd: “Zo die dagen 
niet verkort werden, geen vlees zou behouden worden, maar om der uitverkorenen wil 
zullen die dagen verkort worden.”

H. M. van Bemmel
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Indien de Heer Jezus eens kwam

Wij wenden ons met dit woord tot diegenen onzer tijdgenoten die de Bijbel nog geloven. 
Hun getal is klein en zal zo klein worden, dat de vraag des Heeren verstaanbaar is: “Zal de 
Zoon des mensen, als Hij wederkomt, nog geloof vinden op aarde.”
Onder die weinige gelovigen zijn er nog, die inslapen door het lange toeven van de 
Bruidegom.
En de vraag des spotters uit Petrus dagen: “Wat verandering is er dan te aanschouwen? 
Alles blijft zoals het altijd geweest is?”, heeft ook nu het geloof van velen verflauwd. Hoe 
kan dat?
Doordat men niet waakt en de Schrift niet goed leest en doordat men verzuimt, de 
tekenen der tijden te vergelijken met hetgeen de Heer Jezus en Zijn dienaren aangaande 
onze tijd voorspeld hebben. De Heer zou ook nu nog vele christenen kunnen toeroepen: 
“De natuurlijke dingen onderscheidt ge wel, maar de geestelijke niet!”
De zaken van het stoffelijke leven, de strijd om het bestaan nemen ook de christenen 
teveel in beslag, zodat er geen tijd overblijft om Gods Woord te onderzoeken. En toch ziet 
men min of meer onbewust, (evenals trouwens vele ongelovigen) dat de tegenwoordige 
maatschappelijke orde niet lang meer kan voortbestaan.
De grondslagen van het gehele geestelijke- en maatschappelijke leven worden 
ondermijnd; alle eerbied voor het gezag gaat verloren, ook van de kinderen jegens de 
ouders; baas en knecht zijn vijanden, het huwelijksrecht wordt ontbonden, de zedelijkheid 
wordt bespot door boeken, toneel en bioscoop; de zondag wordt ontheiligd, de godsdienst 
geminacht.
Ongeveer 1850, toen de ontdekkingen der natuurwetenschap een hoge vlucht namen en 
men meende alles te kunnen verklaren buiten God, hoorde men algemeen: “Nu zal door 
meerdere kennis de beschaving komen en wat het Evangelie niet heeft kunnen 
volbrengen: de verbetering van de mens, zal nu gelukken door beter onderwijs. Men heeft 
geen Verlosser nodig om tot de volmaaktheid te geraken.” Zo juichte men.
En de gevolgen? Meer scholen, zeker, maar ontstellend veel inrichtingen voor 
psychiatrische patiënten, steeds een tekort aan gevangenissen en het aantal rechters is 
steeds te klein, zodat processen dikwijls zeer lang na de misdaad plaatsvinden.
Het aantal misdaden op allerlei, maar vooral op seksueel gebied, neemt ontstellend toe, 
de eerbied voor het leven verdwijnt (niet alleen bij de moordenaars, maar ook bij vele 
gehuwde lieden).
Overal wordt de rust verstoord door het overdreven gebruik van de moderne uitvindingen 
en steeds wordt de mens voortgedreven tot spoed, tot meerder haast zonder doel. En 
boven al dit verbijsterend gedruis klinkt alom het lied van Vrede! Vrede!, maar ondanks dit 
overal aangeheven lied en in spijt van de Volkenbond, gaan alle landen voort zich voor te 
bereiden tot een nieuwe verdelgingskrijg.
Zullen wij nu nog zeggen, gelijk de spotter in Petrus dagen: “Alles blijft bij het oude?” 
Maar weet u wel, dat in de zo verachte Bijbel al deze dingen zijn voorspeld? En weet u 
wel, dat diezelfde Bijbel deze tekenen des tijds aangeduid heeft als het kenmerk voor de 
dagen, dat de Heer Jezus zal wederkomen?
De door de Bijbel voorzegde tekenen des tijds zijn gekomen; maar dan zal ook vervuld 
worden al hetgeen gesproken is over de persoonlijke wederkomst van de Heer Jezus.
En als nu Die Heer vandaag of morgen eens kwam, zoudt gij dan bereid zijn om Hem te 
ontmoeten?
En hoe kunnen we Dien Heer onbevreesd ontmoeten? Wie in de Zoon gelooft, kan zonder 
vrees zijn. Die Zoon heeft gezegd: “Gelooft in Mij, gelijkerwijs de Schrift zegt!” Dat geloof 
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heeft Hij Zijn jongeren gegeven en dezen hebben het voor negentien eeuwen op Zijn 
bevel verkondigd en nader uiteengezet.
Zij hebben de Kerk gesticht op een onveranderlijke grondslag, zoals hun Zender hun 
geleerd had en zij hebben daarmede voor alle tijden van het Nieuwe Verbond aangegeven, 
hoe wij zullen geloven en hoe de Kerk bestuurd zal worden. Een ieder, die daaraan toedoet 
of daarvan afdoet, zondigt. Wie dus zo in de Zoon gelooft, kan zonder vrees de dag Zijner 
toekomst verwachten.
‘Maar’ zult u zeggen, ‘de kerken van nu beantwoorden niet geheel meer aan dat 
oorspronkelijke beeld!’ Zeker, en als u de Schrift nauwkeurig leest, zult u zelfs zeer grote 
verschillen opmerken.
Waar zijn bijvoorbeeld de gaven des Heiligen Geestes, die de Heer beloofd had aan Zijn 
kerk te zullen geven? De eerste Kerk heeft ze in ruime mate bezeten tot troost, 
voorlichting en verkondiging van toekomende dingen. Waar zijn de dienaren, die door de 
Heer Zelf zijn gezonden, om de zuchtende zondaar in Zijn Naam toe te roepen: “Uw 
zonden zijn vergeven!” Waar zijn de tekenen en wonderen in genezing der zieken door 
handoplegging en zalving?
Hebben wij in deze donkere tijd deze bijzondere vertroostingen niet meer nodig? Is in 
onze donkere tijd het profetisch woord overbodig, dat als een licht schijnt in duistere 
plaats?
Wij zien dus in de kerken een algemene armoede in geestelijke zin. Waardoor is die 
armoede ontstaan? Doordat men is afgeweken van de eenvoudige leer der Schrift, omdat 
de mens het beter meende te weten dan de Heilige Geest.
Toch zijn er altijd christenen geweest, die de armoede hunner kerken zagen en erkennen 
wilden. Tot hun troost lazen zij in de Bijbel, dat de Heer Jezus gezegd had: “Zal dan de 
hemelse Vader den Heiligen Geest niet geven diegenen, die Hem daarom bidden?” En 
deze lieden, die zo gesmeekt hebben, dag en nacht, hebben verhoring gekregen en er 
ontstond weer een kerk, toegerust met de gaven des Heiligen Geestes en bestuurd door 
dienaren door de Heer geroepen door het woord der profetie, zoals bijvoorbeeld Paulus tot 
zijn ambt geroepen werd.
Deze gaven kunt u krijgen, als u uzelfve laat leiden door de dienstknechten die de Heer in 
deze laatste tijd heeft geschonken. Wellicht vertrouwt u deze niet. Wij kunnen het u niet 
kwalijk nemen, want de Heer heeft gezegd, ook als een teken der laatste tijden, dat er 
vele misleiders zouden opstaan en vele misleiders zijn er al gekomen in Zijn Naam.
Maar de vraag aangaande de wederkomst des Heren is van zo groot belang, dat u toch 
eens de leer van bovenbedoelde kerk zoudt kunnen onderzoeken, maar dan zonder 
vooroordeel, maar enkel en alleen bij het Licht van de Heilige Geest.
Wij vrezen het Licht van dat Woord niet, want wie de Waarheid doet, komt tot het licht! 
Koopt dan den tijd uit, daar de dagen boos zijn!
Maran – atha! “De Heer komt!!!”

Auteur onbekend
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De erediensten worden op zondag gehouden te:

Amersfoort Banckertstraat 3 10 en 17 uur
informatie 033 – 4 75 12 46

Amsterdam Burg. Röellstraat 199                  10:30 en 17 uur
informatie 023 – 5 24 69 20

Arnhem Uitzichtkerk, Zaslaan 22 10 en 17 uur
informatie 026 – 3 64 15 84

Enkhuizen Zuiderhavendijk 25 10:30 en 17 uur
informatie 0228 – 31 46 12

’s-Gravenhage Willemstraat 69 10 en 2e en laatste 17 uur
informatie 070 – 4 27 75 30

Groningen Geulstraat 14 10 uur
informatie 0598 – 45 16 60

Haarlem Wilhelminastraat 21 10 en 17 uur
informatie 023 – 5 28 55 61

Utrecht Herenweg 7 10 en 17 uur
informatie 030 – 2 30 07 44

Wageningen Churchillweg 138                       10 en 16.30 uur
hoek Kolkakkerweg          informatie 0318 – 63 41 85

Zierikzee Lutherse kerk twee zondagen per maand
Gat van West-Noord-Westen informatie 070 – 4 27 75 30
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