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Het is weer lente en het leven in de natuur 
bloeit weer helemaal open en wij mogen 
daarvan genieten. Daarin kunnen wij God 
aan het werk zien die zelf leven is en leven 
geeft in overvloed. De Schepper geeft ons 
niet alleen natuurlijk leven, maar wil ons ook 
geestelijk leven geven, elke dag opnieuw. 
Daarvoor moeten wij ons echter bekeren, 
dit wil zeggen ons elke dag afkeren van de 
geest van deze wereld en toekeren tot de 
Geest van onze Schepper.

Deze dagelijkse oefening is mogelijk omdat 
Jezus Christus ons ongeloof, ons afwijzen 
van God, onze eigengerechtigheid aan het 
kruis gebracht heeft en de dood, onze 
dood, is ingegaan. Dat herdenken wij op 
Goede Vrijdag. Maar Jezus heeft de dood 
overwonnen en is opgestaan, Hij leeft nu. 
Dat vieren wij met Pasen.

Daarover wil deze Kruisbanier u, naast 
andere onderwerpen, bijzonder aanspre-
ken. De redactie wenst u een gezegend 
Paasfeest.

Theo Le Jeune
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G DDvzw DE ToEvluchT
EVANGELISCHE HULPORGANISATIE
De betekenis van het woord ‘toevlucht’ zal iedereen 
wellicht verstaan. Het woordenboek definieert dit 
woord als: een veilige plek, een vluchtplaats, een 
asiel. Ook wordt het genoemd als een bescherming, 
een steun, een redmiddel. Al deze betekenissen 
kunnen min of meer gebruikt worden voor de ‘VZW 
DE TOEVLUCHT’ die haar standplaats heeft in de 
Dambruggestraat 366 B te 2060 Antwerpen. In 
dezelfde straat is het kantoor van de Kruisbanier ook 
gevestigd.
 
KENNISMAKING EN GROEI
Het is de moeite waard om aandacht te geven aan 
deze organisatie omdat zij werkelijk Jezus bevel 
uitvoeren: Mattheüs 25: 35 t/m 40. In de volgende 
verzen 41 t/m 46 geeft Jezus een ernstige waar-
schuwing aan diegenen die dit bevel niet opvolgen. 
Wij willen dan ook graag deze organisatie aan onze 
lezers voorstellen. Indachtig dit bevel van Jezus 
en ter gelegenheid van de campagne Antwerpen 
1993 (Europese hoofdstad) werd er een werkgroep 
opgericht om mensen, die aan de rand van de maat-
schappij leefden te bereiken, te helpen en …..met 
Gods woord vertrouwd te maken. De voorzitter, de 
heer Willy Verbruggen, werd al onmiddellijk gecon-
fronteerd met één familie die in nood vertoefde. Ze 
bezaten geen geld, geen kleding, geen voedsel. 
Doch zeer vlug ontmoette hij meerdere families. De 
noodzaak drong zich op om een vzw op te richten . 
Na intens gebed werd de ‘vzw De Toevlucht’ onder 
Gods hulp en zegen geplaatst. Intussen waren we al 
een paar jaartjes verder. Het was 1995. Alles gebeur-
de bij de voorzitter thuis: pakketten klaarmaken met 
een aantal traktaten erbij. Dan ging het op weg naar 
een vijventwintigtal families. Hun werd verteld welke 
drijfveer deze vrijwilligers hadden om mensen te hel-
pen. Tegelijkertijd werd dankbaar gebruik gemaakt 
om deze hulpbehoevenden, Gods Woord te leren 
kennen. Veel tijd werd besteed aan deze actie, want 
de vrijwilligers waren op weg van 19 uur tot 2 uur 
’s nachts! Doch als Gods zegen op een organisatie 
rust, ja, dan komt er uitbreiding! Al gauw was het 
huis van de heer en mevrouw Verbruggen te klein 
en moest men uitkijken naar een grotere ruimte. 
Doch daar zorgde God ook alweer voor. Ze mochten 
een gebouw gebruiken van de werkgever van Willy, 
dat tot op heden daarvoor dienst doet. Het laatste 
goede nieuws is vers van de pers: men breidt de 
huidige ruimte met dubbel zoveel oppervlakte uit en 
men is van plan dit gebouw aan te kopen. 

 
BIJSTAND EN ZIELSZORG 
De accommodatie is er en breidt nog uit; de mid-
delen zijn er ook, om deze vele mensen bijstand te 
geven in de vorm van voedsel, kleding, meubelen. 
Eveneens krijgen zij administratieve hulp, doorverwij-
zing naar de ’Openbare Centra voor Maatschappelijk 
Welzijn’ (O.C.M.W.) en andere diensten. Kortom de 
‘vzw. De Toevlucht’ zorgt dat deze mensen, over-
wegend allochtonen, vlug de nodige voorzieningen 
hebben om zich in België veilig te voelen. Fysiek liep 
en loopt het nog altijd goed, doch zoals Jezus zei, 
maak je eerder zorgen over je ziel (Mattheüs 16: 26) 
waren deze pioniers vanaf het begin deze woorden 
van Jezus indachtig. Bij het afleveren van de pak-
ketten aan de families maken zij tactvol gebruik om 
op een gepaste gelegenheid een gesprek te openen 
over Gods Woord. De traktaten zijn dan ook een 
dankbaar middel daarvoor. Tegelijkertijd met het 
bedelen van de pakketten, worden er ook gratis bij-
bels uitgedeeld aan vijfenvijftig nationaliteiten, ieder 
in zijn eigen taal. 
 
HUIDIGE SITUATIE 
De spilfiguren in Antwerpen van deze organisatie 
zijn de heer Willy Verbruggen, voorzitter en de heer 
Eli Le Jeune, zijn rechterhand. Daar rond zijn er 
een vijftiental vrijwilligers, dames en heren, van een 
vijftal nationaliteiten, die voor de voorbereiding, de 
sortering en de verdeling van de waren instaan. Elke 
noodlijdende die via het O.C.M.W zo bepaald werd, 
krijgt een pasje dat als geldig bewijs dient om hulp 
te vragen. Elke week op donderdagavond mogen de 
noodlijdenden zich aanbieden om voedsel, kleding, 
klein huishoudmateriaal en kleine meubelen aan te 
vragen. Er is wel een afspraak dat ieder om de drie 
weken dit mag doen, en er zijn zeer veel aanvra-
gen: 350 mensen die elke week wachten in lange 
files om aan de beurt te komen. Om deze massa in 
goede banen te leiden krijgt iedereen die zich om 

17u. aanbiedt een nummer. Vanaf 18u45 mogen zij zich 
dan opnieuw numeriek aanbieden om het gevraagde 
in ontvangst te nemen. Van waar komen al die mensen 
dan? De meeste wonen in de provincie Antwerpen en./of 
Oost-Vlaanderen. Het zijn meestal allochtonen uit 32 lan-
den die hier in België een nieuw begin willen beginnen. 
Volledigheidshalve moet onmiddellijk gemeld worden dat 
er ook zo’n centra zijn in Brussel, Hoeselt, Lokeren en 
Geraardsbergen. Wel staan de deuren van deze centra 
slechts éénmaal per maand open voor materiële hulp. In 
het totaal zijn er voor België zestig vrijwilligers die instaan 
voor de organisatie en de verdeling van de goederen. 
 
STEUN 
Als men ter plaatse aanwezig is vraagt men automatisch: 
van wie krijgen jullie allemaal die waren? De rechterhulp 
van de voorzitter, Eli Le Jeune, geeft hier een antwoord 
op: ”Via de Europese Unie krijgen wij voedselhulp. Deze 
hulp wordt streng georganiseerd en moet administratief 
goed opgevolgd worden. Wij krijgen regelmatig controle 
op de kwaliteit van het voedsel en ook betreffende de 
verdeling. Ook krijgen wij veel voedsel van de voed-
selbanken. Zo zijn er in België honderd centra voor het 
ophalen van voedsel in grootwarenhuizen. Bekend hier-
mee is de jaarlijkse ophaling van voedsel in de Delhaize-
ketens. Deze voedselbanken bezorgen het nodige aan 
de voedselverdelingscentra waaronder dus ook de vijf 
centra zijn ondergebracht van de VZW DE TOEVLUCHT; 
Eveneens krijgen wij van verschillende bakkerijen dage-
lijks de resterende producten toebedeeld.Ook zijn er 
geloofsgenootschappen die ons helpen. Zoals U ziet 
is de Christen-Evangelische Gemeente van Berchem-
Antwerpen hier aanwezig om soep en warme dranken 
uit te delen. In de winter kan het in dit gebouw vrij koud 
zijn en dan is een warme drank altijd welkom. Wij krijgen 
financiële steun van een aantal geloofsgenootschappen, 
doch van de Overheid worden wij niet gesubsidiëerd. Wij 
moeten het runnen met giften en bestendige opdrachten 
van welwillende sponsors en private personen. Toch 
doen we een oproep om meer personen warm te maken 
om ons maandelijks te steunen. Als we weten dat er 
toch in de agglomeratie Antwerpen meer dan twintig 
geloofsgenootschappen zijn, dan is het procent steu-
nenden zeer laag. Gedenk christenen, de opdracht en de 
vermaning die Jezus ons in Mattheüs 25 heeft gegeven! 
Wie gul geeft, zal ook gul ontvangen. Hieronder vindt U 
de nodige gegevens om uw steun waar te maken.” 
 
GETUIGENIS 
Vanzelfsprekend moet ook de andere kant van de 
medaille bekeken worden. Zijn de hulpzoekenden tevre-

den? Hieronder enkele gegevens en uitspraken van een 
aantal mensen die in de rij stonden te wachten. 
Munir Marina, een Syriër, 37 jaar, woont nog maar 6 
maand in België. Hij is gehuwd doch heeft geen kinde-
ren. Hij heeft nog geen werk, hoewel hij een opleiding 
heeft als goudsmid. Hij zoekt werk, doch het is zeer 
moeilijk. Hij helpt als vrijwilliger in de ‘vzw De Toevlucht’ 
doch is af en toe ook vragende en is daar heel tevreden 
over. 
Frederik Korporaal is van middelbare leeftijd . Hij woont 
in een studio in de Nationalestraat. Hij is vergezeld van 
zijn conciërge die slechts een pensioentje heeft van 
495 euro per maand. Frederik is sinds enkele maanden 
op ziekenverlof. Hij was werkende in de schoonmaak 
doch heeft omwille van gezondheidsproblemen dit werk 
moeten stopzetten. Hij en zijn concierge zijn blij hier de 
nodige tekorten te kunnen bekomen. 
Jan Pieter Jan, is al drie jaar werkzaam in ‘De Toevlucht’. 
Ook moet hij af en toe hulp krijgen. Hij werkt graag voor 
deze organisatie en is hen dankbaar, af en toe als vra-
gende, te mogen aanschuiven. 

INFORMATIE :
De ‘VZW DE TOEVLUCHT’ is te bereiken via de 
Dambruggestraat. Deze straat is een zijstraat van 
de Carnotstraat die kort bij het Centraal Station te 
Antwerpen.is gelegen. Met de auto moet men echter via 
de Italiëlei rijden om de toebedelingscentra te bereiken. 
Te voet is het ongeveer een kwartier flink stappen vanaf 
het Centraal Station. Elke donderdag vanaf 17u. kunnen 
er noodlijdenden terecht. Zij worden opgevangen door 
een team van vijftien vrijwilligers waaronder de voorzitter 
de heer Willy Verbruggen en zijn rechterhand de heer Eli 
Le Jeune. Hiernavolgend vindt U de hoofdzetel in België. 
Bezoek eens de website: www.detoevlucht.tk om meer 
te weten.

De Toevlucht v.z.w.
Hoofdzetel

Willy Verbruggen 
De Villegasstraat 22b - 2600 Berchem 
T +32 (0) 3 230 76 82   F +32 (0)3 23076 82
E-mail: verbruggen.willy@scarlet.be

Magazijn
Dambruggestraat 336b - 2060 Antwerpen 
T +32 (0) 475 828 158 

Wie de gegevens wenst over Brussel, Hoeselt, Lokeren en 
Geraardsbergen neemt contact op met de hoofdzetel.
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ONTSTAAN
Op 16 september 2001 begon officieel de nieuwe 
gemeente in Brakel ‘Evangelische Christenen Brakel’ 
te functioneren. Dat waren 25 personen en 5 kinde-
ren (waarvan 3 kinderen van het voorgangersecht-
paar Henk en Trijnie van Dorp). De Evangelische 
Christenen Brakel zijn een ‘dochtergemeente’ van de 
‘moedergemeente’ in Geraardsbergen. 
Jaren van voorbereiding en acties waren daaraan 
voorafgegaan. Zo werken Henk en Trijnie sinds 1998 al 
samen met Hilde Deleebeeck. Zij is als Vlaamse dé con-
tactpersoon in Brakel voor hun gemeenschap en velen 
in Brakel kennen haar al. Ze vertegenwoordigt hen ook 
in de Culturele Raad van Brakel waardoor ze al meer-
dere openingen kregen voor het Evangelie in Brakel. 
In Brakel waren in die voorbereidende jaren 2 echt-
paren tot geloof gekomen die een bevestiging voor 
Henk en Trijnie waren om door te gaan in Brakel. 

DOELSTELLINGEN
De doelstellingen van in het begin zijn; naamsbe-
kendheid krijgen, vertrouwen van de mensen win-
nen, jonge gezinnen bereiken.
Na 5 jaar kunnen ze zeggen dat de doelstellingen 
‘naamsbekendheid krijgen’ en ‘vertrouwen van de 
mensen winnen’ voor een groot deel bereikt zijn. 
Veel mensen kennen hen nu in de streek van Brakel 
en spreken dikwijls met respect over hen vanwege 
hun activiteiten in de laatste jaren. ‘Jonge gezinnen 
bereiken’ neemt nog veel meer tijd. Het proces dat 
mensen bereikt worden met het Evangelie en eerst 
nog maar een beetje open gaan staan hiervoor totdat 
ze daadwerkelijk tot geloof komen en de stap nemen 
om zondagdiensten te bezoeken is dikwijls een pro-
ces van vele jaren. Ze hebben wel heel veel ‘evan-
gelisatiecontacten’ waar ze stap voor stap een pad 
mee proberen te lopen en waar zo nu en dan mensen 
van naar de dienst komen (in het bijzonder naar de 
speciale diensten met Pasen en met Kerst).

Henk van Dorp vertelt: “De gemeente blijft een vrij 
trouwe en stabiele groep. Op zondag blijven we 
voorlopig met qua aantal tussen de 30 en 40 mensen 
samenkomen (met uitschieters naar boven en bene-
den). Het afgelopen jaar hebben we een voorzichtige 
groei mogen waarnemen. Niet alleen dat er enkele 
nieuwe gemeenteleden van elders (soms door ver-
huizing) zich bij ons aangesloten hebben, maar er 
kwamen ook enkele mensen tot geloof! In september 
hielden we als gemeente onze eerste doopdienst met 
3 mensen die wilden gedoopt worden! Verder in sep-

tember vierden we ook ons officieel 5-jarig bestaan! 
Er zijn ook kringen (twee tot nu toe) die goed worden 
bezocht.”

ACTIES
Henk: “Verder ervaren we al jaren een open deur 
onder kinderen in de streek. We hebben een band 
met ongeveer 100 kinderen van 6-12 jaar die we op 
verschillende tijdstippen in het jaar bereiken met het 
Evangelie. In de hoop dat zij de nieuwe generatie 
gaan worden die de Heer zal gaan dienen in Brakel 
en omstreken.
Verder zijn we opnieuw een programma voor het 
kinderwerk aan het uitwerken met o.a. onze 6e kin-
derspeelpleindag op 31 augustus.
Vorig jaar hadden we tijdens de Paasactie een over-
volle zaal (met prachtig poppenspel uit Zaventem). 
Dit kinderwerk blijft heel bijzonder! Ook op de kerst-
markt trok onze kinderactiviteit veel belangstelling.
Dit jaar hopen we opnieuw twee acties te hou-
den (met hulp van 2 gemeenten uit Zuid-Afrika en 
Nederlandse vrienden), met Pasen en in het najaar 
(de najaarsactie zal vooral in het teken van actie 
schoenendoos staan). 
Meer en meer willen we zien dat we met onze evan-
gelisatieaanpak echt aansluiten bij waar de gemeente 
is en wat ze aan kan. De actie met de schoenendozen 
werkt goed en geeft goede relaties. Ook hebben we 
verschillende van onze ‘Wegwijzercontacten’ weer 
een stap verder zien komen.”

Meer info over Evangelische Christenen Brakel:
 Henk van Dorp,   tel: 054/41 84 45
    e-mail: henk.van.dorp@bez.be, of 
 Hilde Deleebeeck,  tel: 055/42 87 39
    e-mail: hilde.deleebeeck@bez.be.
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oP vlAAMSE WIJZEHHhEB GoD lIEf MET hEEl uW vERSTAND
‘Heb God lief met heel uw verstand’ was het thema 
van de Vrouwenontmoetingsdag. Deze ging op 10 
maart voor alweer de 38e keer door in Geel. 375 
vrouwen waren aanwezig. Ze kwamen vanuit 37 
verschillende gemeenten uit Vlaanderen.

Elk jaar organiseert een andere gemeente deze dag 
en dit jaar waren het de vrouwen van het Evangelisch 
Centrum van Herentals die het onder hun hoede 
hadden genomen. Als spreekster werd Rebecca Van 
De Riet gevraagd. Rebecca mocht de vrouwen dan 
ook meer vertellen over het thema. Zelf woont ze in 
Genk en heeft in haar gemeente zo’n 20 jaar jeugd-
werk gedaan. Daarnaast heeft ze ook kampen van 
het Evangelisch Jeugdverbond geleid.

In de voormiddag werd na het welkomstwoord, 
gebed en samenzang plaats gemaakt voor twee 
toneelstukjes. Ze waren allebei heel herkenbaar voor 
de meeste, zoniet alle vrouwen. Het eerste liet zien 
dat vrouwen geneigd zijn om negatieve gedachten 
te ontwikkelen. Een vrouw kreeg een telefoontje 
waardoor ze dacht dat ze de dag erna niet met haar 
vriendin kon meerijden. Hierdoor kwam de ene na 
de andere slechte gedachte bij haar op. Ze barstte 
uiteindelijk in tranen uit. Toen de dochter binnen-
kwam die tegen haar moeder zei, dat haar vriendin 
een bericht had achtergelaten met de vraag om haar 

vroeger op te halen, stopten de tra-
nen. De moraal van het verhaal was 
dat je niet te snel je (slechte) conclu-
sies mag trekken. Wat je denkt is niet 
altijd wat het is. Het tweede stukje 
werd gespeeld door een vrouw die 
n.a.v. 1 Petrus 5:7: “Werpt al uw 
bekommernis op Hem, want Hij zorgt 
voor u“ haar dochter niet op sneeuw-
klassen wilde laten gaan. Skiën vond 
ze veel te gevaarlijk. Ze liet haar 
dochter liever schaatsen, wat ze na 

enkele minuten dan weer veranderde in zwemmen, 
want schaatsen is toch ook gevaarlijk. Zwemmen 
was bij nader inzicht ook niet de beste sport, want 
in een zwembad kon ze een hersenvliesontsteking 
oplopen. De conclusie van de moeder was; dat de 
mensen ten tijde van Petrus nog niet gingen skiën, 
schaatsen of zwemmen. Hier is de moraal van het 
verhaal dat we ons te snel zorgen maken. 

Hierna werd het woord gegeven aan Rebecca. Zij 
begon met de vraag te stellen wat het betekent om 

God lief te hebben met heel je 
verstand. Heeft dit te maken 
met toewijding, een beslissing 
maken, offers brengen…? God 
liefhebben met geheel je hart is 
de emotionele kant. Met geheel 
je ziel heeft te maken met je 
persoonlijkheid. Met geheel je kracht wijst op het 
fysieke en met geheel je verstand met je intellect, 
je denkvermogen. Het is de bedoeling dat we alle 
aspecten onder Zijn gezag, Zijn autoriteit plaatsen.
Fil. 4:8 zegt: “Voorts, broeders, al wat waar, al wat 
waardig, al wat rechtvaardig is, al wat rein, al wat 
beminnelijk, al wat welluidend is, al wat deugd heet 
en lof verdient, bedenkt dat”
Met deze acht aspecten moeten we altijd bezig zijn 
want zoals in het eerste toneelstukje al duidelijk 
werd, is het gemakkelijk om negatieve gevoelens 
te ontwikkelen. Als dergelijke gevoelens ‘opkomen’ 
is het goed je af te vragen of het wel waar is wat je 
denkt, is het rechtvaardig, rein, verdient het lof enz. 
Gods Woord kan onze foute gedachten corrigeren. 
Matt 18:15: “Indien uw broeder zondigt, ga heen, 
bestraf hem onder vier ogen.”
Het principe van een rein geweten is als iemand je 
gekwetst heeft naar die persoon toegaan en hem of 
haar zeggen dat hij of zij je gekwetst heeft. Als die 
persoon zich dan afvraagt of het waar is en ervoor 
bidt, zal de heilige Geest hem of haar dit dan duide-
lijk maken. Maar dan kunnen er wel schuldgevoelens 
opduiken. Dat zijn wel verkeerde gevoelens want als 
je je schuld aan God beleden hebt zal Hij het wel 
vergeven. 
Gods principes toepassen in onze gedachten is 
Hem liefhebben. Het fundament van een gezond 
gedachtenleven is Gods Woord.

Na dit stukje stelde Linda Smit van Het Goede Boek 
Leuven enkele boeken voor. Vervolgens mocht 
Greet Van Den Bergh de mensen warm maken de 
Verdrukte Kerk te steunen.

De namiddag werd ingezet met het voorstellen van 
de zendingsprojecten. Het binnenlandse was Hilde 
Deleebeeck die werkzaam is in Brakel (zie artikel 
gemeente Brakel in dit blad). Het buitenlandse pro-
ject waren Marc en Deborah De Vries die normaal 
gezien terug naar Burkina Faso zouden gaan om er 
samen met Peter en Ineke Van Dingenen te werken. 
Voorlopig is het nog niet duidelijk of het doorgaat. 
De collecte bedroeg 2551 euro.
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“Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekrui-
sigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald 
is in het dodenrijk.” Met dit ietwat aangepaste 
gedeelte uit de geloofsbelijdenis raken we de kern 
van het Evangelie. 

De gouverneur van de Romeinse provincie Judea 
werd geconfronteerd met Jezus Christus, een man 
die nagenoeg door heel het volk weggeschreeuwd 
werd. Toch wist hij dat er geen schuld in Hem 
was. Desondanks werd Jezus vóór Zijn veroorde-
ling al geslagen, bespot en met een doornenkroon 
gekroond. Zelfs toen Pilatus Hem liet kruisigen, was 
dat niet op grond van een vonnis door enige recht-
bank, maar van een misselijke ruil. Daarbij werd de 
misdadiger Barabbas vrijgelaten en Jezus in zijn 
plaats ter dood gebracht. 

Eigenlijk mogen we zeggen dat Barabbas, wat bete-
kent ‘zoon van vele vaders’, hier symbool staat voor 
ieder van ons. Voor alle mensen gaf Jezus Christus, 
de Zoon van die éne Vader in de hemel, Zijn leven. 
Hij stierf, werd begraven en daalde neer in het 
dodenrijk. Sommigen willen Hem zelfs doen neerda-
len in de hel, maar die heeft Hij meegemaakt aan het 
kruis, bij Zijn leven nog, toen Hij met al onze schuld 
beladen werd, van God en mensen verlaten. Toen 
Hij uitriep: “Mijn God, Mijn God, waarom hebt Gij 
Mij verlaten?” was dat de uitroep van een absoluut 
eenzame in Zijn diepste lijden. Hij daalde niet néér 
in de hel; de hel werd om zo te zeggen in al haar 
volheid over Hem uitgestort, en dat alles terwille van 
ons heil.

Voor u en mij liet Hij Zich gevangen nemen, bespot-
ten, slaan en geselen, in het gezicht spuwen, de 
baard uitrukken, een doornenkroon opzetten, ver-
loochenen en zelfs verraden, kruisigen en op de 
proef stellen. Aan dat hout droeg Hij uw en mijn 
schuld, zodat wij weer met God verzoend konden 
worden. Hij ging door uw en mijn hel, opdat wij niet 
náár de hel zouden behoeven te gaan. Hij onderging 
in onze plaats Gods oordeel, zodat wij niet in het 
Laatste Oordeel zouden omkomen.

De eerste mens wilde als God zijn, goed en kwaad 
kennen, verstandig worden. Hij liet zich door de 
leugen van de slang verleiden om niet te luisteren 
naar Gods gebod. Zo kwam de zonde in de wereld 
en door de zonde de dood. In de Bijbel wordt Jezus 
de tweede Adam genoemd; Hij weerstond aan de 
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D CCGETuIGEN vAN DE oPSTANDING
verleiding, ook al bracht hem dat aan het kruis. En 
juist door de dood van Zijn onschuldige Zoon heeft 
God voorzien in het zoenoffer voor de zonde. 

De dood heeft dan ook niet het laatste woord gehad; 
de geloofsbelijdenis gaat verder: “Die verrezen is ten 
derden dage, volgens de schriften”. Ja, beste lezer, 
Jezus is wel om onze zonden gestorven, maar omdat 
Hij tot in de dood gehoorzaam was, heeft God Hem 
opgewekt. Zijn dood is de basis van onze vergeving, 
onze verzoening met God; Zijn opstanding betekent 
leven in eeuwigheid voor hen die geloven. 

En waarover getuigden de apostelen op die gedenk-
waardige Pinksterdag? Over Jezus’ opstanding 
(Hand.1:21, 4:1-2). Uiteraard wordt het lijden en 
sterven van Jezus vermeld; ze zijn onvervangbaar 
voor onze verzoening. Maar de opstanding leert ons 
dat gehoorzaamheid aan God toekomst heeft. Pasen 
spreekt van overwinning op de dood. Het is ook de 
opgestane Heiland die zegt: “Gij zult kracht ontvan-
gen en Mijn getuigen zijn...” (Hand.1:8). 

Christus’ lijden kan niet verkondigd worden zonder 
opstanding; Zijn opstanding kan niet verkondigd wor-
den zonder vermelding van het offer, ééns gebracht 
door het Lam van God, dat de zonde der wereld 
wegneemt! 

JB

DE POLITIEK IS DE KERK NIET
C’axent congres versterkt christelijk politiek 
engagement

C’axent ‑ Tongerlo, 24 februari 2007

Een zeer gemotiveerde groep C’axent militanten con-
gresseerde afgelopen zaterdag in het Sporta-centrum 
te Tongerlo. Thema: ‘De politiek is de kerk niet’.
Enkele dingen vielen op: de beweging, die door kwa-
tongen wel eens wordt afgedaan als rechts conser-
vatief, brak een lans voor de aanpak van de moderne 
slavernij. Met name de kinderhandel in de cacaoplan-
tages werd op de korrel genomen door gastspreker 
Niels Vandereyken van “Stop the Traffik”. Ook het 
‘zevenpuntenpakket’ voor de komende regering, dat 
door het congres hevig doorgepraat werd, geeft blijk 
van een brede interesse voor de hele samenleving. 
Niet alleen bio-ethische, maar ook sociaal-economi-
sche en ecologische thema’s worden belicht vanuit 
christelijke visie. De definitieve tekst wordt in maart 
voorgesteld. In de tussenkomsten wisselden katho-
lieke, evangelische en reformatorische bijdragen 
elkaar af, een gezonde mix voor een evenwichtig 
geheel.  De band met de Nederlandse ChristenUnie, 
die sinds kort deel uitmaakt van de regering in Den 
Haag, kwam tot uiting in een gesprek met CU direc-
teur Henk van Rhee en in de opgemerkte toespraak 
van kersvers Nederlands Tweede-Kamerlid voor de 
CU, Esmé Wiegman. Zij nam ondermeer de houding 
van politici op de korrel, die de scheiding tussen kerk 
en staat willen doen overkomen als scheiding tus-
sen geloof en samenleving, alsof alleen atheïstische 
humanisten politiek zouden mogen bedrijven vanuit 
hun ideologische achtergrond.

ONTmOETINgSDag DIffERENT 
VLaaNDEREN

Different Vlaanderen 
is een christelijke 
organisatie die hulp 
biedt en voorlichting 
geeft rond de thematiek homoseksualiteit. Different 
gelooft dat God in de Bijbel laat zien wat Zijn bedoe-
ling is met seksualiteit en relaties. Binnen bijbelse 
kaders zoekt Different naar antwoorden op vragen 
rond homoseksualiteit. Jaarlijks organiseert Different 
Vlaanderen een ontmoetingsdag voor christenen 
met homoseksuele gevoelens, familieleden, vrien-
den en mensen die pastoraal op dit terrein iets willen 
betekenen.
Dit jaar vindt deze ontmoetingsdag plaats op zater-
dag 5 mei in Heverlee. Spreker is Reitze Siebesma, 
projectleider van Different Vlaanderen en docent / 
medewerker publiciteit bij Different Nederland. Het 
thema van de dag luidt: “Op weg”. 

OP wEG
De Bijbel vertelt dat als je Jezus leert kennen je op 
weg mag gaan. Je gaat op weg met God en op weg 
samen met andere christenen. Maar hoe ziet die 
weg eruit als je homoseksuele gevoelens hebt? Wat 
zijn de kwesties waar je vooral mee te maken krijgt? 
Op welke valkuilen moet je letten? Welke obstakels 
moet je overwinnen? Wat zijn je mogelijkheden? En 
welke verwachtingen mag je hebben ten aanzien 
van je toekomst? Is het de bedoeling dat je hetero-
seksueel wordt of moet je ervan uitgaan dat dit niet 
zal gebeuren? 

Reitze Siebesma zal in twee lezingen op deze en 
andere vragen ingaan. De lezingen hebben een 
praktisch karakter. In zijn lezingen gebruikt Reitze 
voorbeelden uit zijn eigen leven en uit de praktijk 
van de hulpverlening.  

Een belangrijk aspect van de dag is ontmoeting. 
Een van de deelnemers van de vorige ontmoetings-
dag schreef: “Ook deze keer was het terugzien van 
bekenden en het voor het eerst ontmoeten van 
anderen misschien wel het belangrijkste ingrediënt 
van de dag. De verscheidene momenten van samen 
zitten in kleine groepjes verhoogden sterk het ont-
moetingsgehalte. Ja, de ontmoetingsdag is een 
aanrader!”

Voor meer informatie:
(++32) (0)12 24 11 32, different@pandora.be

Daarna legde Rebecca Fil. 4:8 verder uit door het 
woord per woord te analyseren. 
Ze voegde er ook aan toe dat van de 365 dagen die 
een jaar telt, er steeds drie terugkomen, nl. gisteren, 
vandaag en morgen. Gisteren kunnen we niet meer 
overdoen. Vandaag kunnen we onze gedachten nog 
onder Gods controle brengen en krijgen we een 
nieuwe kans. Maar morgen kan het te laat zijn omdat 
Hij dan misschien terugkomt.

Hierop volgde een liedje van de groep ‘Echt’, de 
zangroep van de gemeente van Herentals. En tot 
slot een getuigenis van Christiane. Ze vertelde dat 
ze door de gezondheidsproblemen van haar zoon tot 
geloof gekomen is.

KDL

RECHTZETTING

In ‘Kruisbanier’ van vorige maand las u wellicht het 
artikel ‘Van dierentemmer tot evangelist’. Daarin 
werd een aantal personen vermeld die een omme-
keer in hun leven hadden doorgemaakt. Ook de 
naam van Jezus stond in deze lijst.

Het mag duidelijk zijn dat Zijn naam niet in het rijtje 
past. Zulks doet afbreuk aan het unieke, het eeuwige 
van Zijn persoonlijkheid. De Bijbel leert ons juist dat 
Jezus gisteren en heden en tot in eeuwigheid dezelf-
de is, en dat bij God geen verandering is of zweem 
van ommekeer.

Deze fout had niet gemaakt mogen worden; wij vra-
gen Hem dan ook om vergeving en verontschuldigen 
ons als redactie bij de lezer. Waakzaamheid is en 
blijft de boodschap!

JB
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Het verhaal van Goede Vrijdag is geen prettig ver-
haal. Goede Vrijdag is één van die enge dingen 
waar je toch aan moet denken. Zelfs op regelmati-
ge basis. Zo is het toch? Niet al te onbewust, maar 
met de meeste aandacht. Wij denken het liefst niet 
te veel aan onze eigen dood maar aan deze van 
onze Verlosser mag zeker gedacht worden. 

GEEN ONTKENNING 
De dood gaat niet weg door er over te zwijgen 
en ontkennen helpt niet. Onze dood volgt ons op 
een pas afstand. Een filosoof zei eens dat van het 
moment dat we geboren worden we ook zeker zijn 
van onze dood. Maar dat is een al te menselijke 
visie op het onderwerp. Goede Vrijdag is voor ons 
een confronterende dag. En laten we dat er maar 
direct over zeggen: hier sterft Christus onze dood. 
Wie met volle aandacht kijkt naar het donkere beeld 
van Golgota, die ziet zijn eigen dood. Kijk je goed 
dan weet je en besef je wat hier gebeurt. Die Man 
die daar stervend aan een kruis hangt, hangt er voor 
ons. We moeten beamen en onder ogen durven 
zien dat Hij onschuldig is. Dat zoals Hij zelf zegt we 
Hem van géén schuld kunnen overtuigen. Ziende op 
Golgota moeten we onze eigen dood onder ogen 
zien. Ons falen en onze eigen nederlaag, die staat 
daar centraal. Omdat wij onze eigen mislukking niet 
konden repareren, daarom is Hij gestorven. 

TROOST
Daarom mogen wij ons op Goede Vrijdag laten troos-
ten. Wij die het kapot gemaakt hebben en de breuk 
tussen God en ons niet konden helen, dat maakt God 
weer goed in Christus, Zijn Zoon. Je hoeft aan dat 
offer niets meer toe te voegen. Dat confronterende 
gebeuren op Golgota gaat ons allen aan. Johannes 
8:24, zegt dat indien wij niet echt in Hem geloven wij 
in zonden sterven. We dienen er naar te kijken, we 
moeten eerlijk zijn in onze beschouwing en zeker niet 
weglopen alsof het te ver van ons bed zou zijn. 

Drie aspecten van Zijn dood
1. herstel van onze gemeenschap met elkaar;
2. herstel van onze gemeenschap met God;
3. herstel van onze gemeenschap met ons zelf.

1. Christus sterft onze dood. We moeten daarvoor 
naar het begin, bij het begin van de dood. We 
leren er over in het derde hoofdstuk van de Bijbel. 
God had in het paradijs tegen Adam en Eva 
gezegd; van die éne boom mag je niet eten. Als je 

dat toch doet, dan ga je dood, voegde Hij er aan 
toe. En dat is ook precies wat er is gebeurd. Toen 
Adam en Eva van de verboden boom gegeten 
hadden, begonnen ze te sterven. De navelstreng 
waardoor ze het leven ontvingen hadden ze zelf 
doorgeknipt. Hun gemeenschap was verbroken 
en ook deze van hun nakroost. Op Goede Vrijdag 
gebeurt de herstelling zonder dat iemand er erg in 
heeft. Hij heeft de scheiding van ras of sekse opge-
heven die er onder mensen was, grotendeels van 
Godswege in de wet van Mozes vooraf vastgelegd. 

2. Christus sterft onze dood. De dood, laat ons ten 
diepste beseffen; dat we ruzie hebben met God, 
het is een kapotte relatie. De schade was men-
selijk gesproken onherstelbaar. God voorzag een 
oplossing. In een verre toekomst zal een zaad 
van de vrouw alles weer gewoon goed maken. 
Aan het kruis hangende scheurt het voorhangsel 
van de tempel middendoor. De toegang tot God 
is weer geopend. De belangrijkste verhouding 
die Adam en Eva met God hadden was met Hem 
praten rond het middaguur. Dat kunt u nu weer 
sinds die Goede Vrijdag, op elk uur van de dag. 
Ons tekort is in het licht komen te staan van Zijn 
verlossing. Onze angst, ons tekort, onze eenzaam-
heid is in Christus aan dat kruis meegestorven. Hij 
heeft ons falen op zich genomen zodat wij weer in 
volle zin aan Gods liefde konden deelhebben. 

3. Christus sterft onze dood. De dood van Jezus, 
dat is onze eigen levensgeschiedenis. We staan 
allen als een gespleten iemand in het leven. Wij 
hebben twee zielen in onze borst? Wij willen alle-
maal Christus volgen tot in de puntjes maar dat 
lukt niet. Wat dan met al die verkeerde daden, 
woorden en gedachten? Het heeft geen zin te 
beweren dat onze goede daden tegen al ons 
kwaad opwegen! We mogen weten dat Christus 
door aan het kruis te sterven ons karakter veran-
dert. Wij zitten midden in de overgang naar het 
echte leven. Je hoeft niet meer bang te zijn dat je 
met je eigen kwaad geconfronteerd zal worden. 
Er komt een eind aan dat lastige leven met twee zie-
len in onze borst. Ook onze gemeenschap met ons-
zelf wordt hersteld. Ons leven is dat van Christus, 
omdat Hij onze dood is gestorven. We hebben er 
de zekerheid van want Hij is ook nog opgestaan uit 
de doden om het ons op het hart te drukken: het is 
vervuld en het kwaad in jezelf is overmeesterd. 

Guido Biebaut
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”De hoofdman en zij, die met hem Jezus bewaakten, zagen 
de aardbeving ... en zeiden: Waarlijk dit was een Zoon 
Gods. En daar waren vele vrouwen, die uit de verte toe-
schouwden, welke Jezus gevolgd waren uit Galilea, om Hem 
te dienen. ... Toen het nu avond geworden was, kwam een 
rijk man van Arimatea, genaamd Jozef, die eveneens een 
discipel van Jezus geworden was. Deze ging naar Pilatus 
en vroeg hem om het lichaam van Jezus. Toen beval Pilatus 
het hem te geven. ... En daar waren Maria van Magdala en 
de andere Maria, gezeten tegenover het graf.

Jheronimus Bosch (ca. 1450 - 1516)

Kruisdraging 
olieverf op paneel (77 × 84 cm) - ca. 1510 

Museum voor Schone Kunsten, Gent

vAN hET KRuIS ToT DE lEvENDE hEER
”En zij brachten Hem op de plaats Golgota, hetgeen 
betekent Schedelplaats. En zij gaven Hem wijn, met 
mirre gemengd, doch Hij nam die niet. En zij kruisig-
den Hem en verdeelden zijn klederen door het lot te 
werpen, wat ieder ervan krijgen zou. Het was het derde 
uur, toen zij Hem kruisigden. En het opschrift, dat de 
beschuldiging tegen Hem vermeldde, luidde: De Koning 
der Joden.” 

Andrea Mantegna (ca. 1431 - 1506)

Vrouwen bewenen de dood van Christus
Tempera op doek, 68x81 cm - 1490 • Pinacoteca di Brera, Milan.

”En zie, er kwam een grote aardbeving, want een engel 
des Heren daalde uit de hemel neder en kwam nader, 
en hij wentelde de steen weg en zette zich daarop. Zijn 
uiterlijk was als een bliksem en zijn kleding wit als 
sneeuw. En de bewakers werden door vrees voor hem 
bevangen en zij werden als doden.”

Peter Paul Rubens (1577 - 1640)

De opgestane Christus
olieverf op doek - 1616 • Palazzo Pitti, Florence

Caravaggio (1573-1610)

Christus en de Emmaüsgangers  
Olie op doek - ca. 1600 • in National Gallery, London

”En enigen van de onzen zijn naar het graf gegaan en heb-
ben het zo bevonden, ... maar Hém hebben zij niet gezien. 
En Hij zeide tot hen: O onverstandigen en tragen van hart, 
dat gij niet gelooft alles wat de profeten gesproken hebben! 
Moest de Christus dit niet lijden om in zijn heerlijkheid in te 
gaan? En Hij begon bij Mozes en bij al de profeten en legde 
hun uit, wat in al de Schriften op Hem betrekking had.”
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Vroeger was er een populair liedje, waarvan de tekst 
luidde: “Ik zal het nooit meer, nooit meer doen. ‘k 
Zal altijd braaf zijn en nooit meer stout zijn. Ja, ik 
beloof het met een zoen!”. Is dat echt spijt? Het kan 
een uiting daarvan zijn, maar woorden zeggen zeker 
niet alles over oprecht berouw. Soms kunnen we ons 
ook vragen stellen bij het gebruik van dat woord, 
zoals in een ander razend populair liedje uit vervlo-
gen tijd: “Veel bittere tranen die huil ik om jou; mijn 
hart zal nog breken van spijt en berouw”.

Mensen die al wat jaartjes meedraaien, kennen mis-
schien nog de zogenaamde “akte van berouw.” Op 
zich zijn dat stuk voor stuk prachtige woorden, maar 
als het alleen maar een formule is die niet recht uit het 
hart komt, hebben ze niets te betekenen, vooral niet 
tegenover de ‘Opperste Majesteit van God’.

Bij echt berouw schreit het hart. Het is meer dan staan 
snotteren voor camera of microfoon. De mens die écht 
berouw heeft, ziet de ernst van zijn zonde in, is zich 
bewust van zijn schuld. Meer nog, hij begint te weten 
welk leed de Schepper werd aangedaan. De zondaar 
die berouw heeft, ziet zichzelf zoals God hem op dat 
ogenblik moet zien. Hij beseft waar hij staat, wie en 
wat hij is. Hij heeft ervaren dat hijzelf aan zijn toestand 
niets kan veranderen en lijdt daaronder.

Als een mens zover komt, dan is de Heer bereid 
onvoorwaardelijk te vergeven. De Bijbel leert ons dat 
God gaarne WIL vergeven. Hij heeft Jezus Christus, 
Zijn Zoon, gezonden om voor onze zonden te sterven 
aan het kruis. Hij heeft in onze plaats de straf op de 
zonde gedragen. Er moet dus niet eerst nog een peni-
tentie worden volbracht alvorens de vergeving een feit 
is; er is voor altijd geboet, ook voor mijn en uw zonden, 
toen Jezus op Golgota Zijn leven gaf.

Sommigen denken wel dat ze te zwaar gezondigd 
hebben en dat God hen niet meer kán vergeven. Toen 
God Israël als volk verkoos, gaf Hij het een wet. Er 
waren daarbij overtredingen waarvoor geen vergeving 
bestond. Het kruisoffer van Christus is evenwel groot 
genoeg, ook voor de zonden waarvan de Israëlieten 
niet gerechtvaardigd konden worden. Gods barmhar-
tigheid is groter dan menselijke zwakheid en zondig-
heid.

Echt berouw heeft nog een ander gevolg. Wie tot het 
besef komt hoe zwaar zonde weegt, zal alles in het 
werk stellen om met die zonde te breken. Ook hierin 
laat God ons niet zomaar op onszelf wat aanmodde-
ren. Christus is niet alleen gestorven voor de vergeving 
van onze schuld; Hij is ook verrezen en woont nu in de 
hemel. Hij zond de Heilige Geest uit om altijd bij ons 

te zijn en ons te helpen leven 
zoals God het van de schep-
ping aan bedoeld had.

Wie zijn leven bouwt op het geloof in 
Christus, staat niet alleen in het gevecht 
tegen de zonde. Van nature heeft de zonde wel 
macht over ons; wij kunnen haar niet weerstaan. 
Christus heeft, in allen die geloven, de zonde over-
wonnen; dankzij Hem zijn ze er vrij van. Zeker, chris-
tenen gaan nog wel eens in de fout; maar ook dan is 
Jezus hun voorspraak bij God de Vader. De eigenlijke 
bedoeling van berouw is echter zonde te bekennen en 
dan na te laten. Alleen zulk berouw wekt de barmhar-
tigheid van onze hemelse Vader.

God roept u vandaag, beste lezer: “Blijf niet zitten 
met berouw, maar bekeer u. Zoek Hem; Hij geeft u 
niet alleen een nieuw leven, maar wil u ook helpen om 
zonde en doelloosheid te overwinnen.

JB

‘Goed Nieuws per Telefoon’, is bereikbaar onder 
nummer 011/28.35.52.

BBBANIERTJE - WAT IS BERouW?
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In het verhaal van de zondvloed ontmoeten we 
enkele personen. Daarover willen we wat zeggen. 
Begrijpen we wie ze zijn dan zullen we ook het 
waarom begrijpen van die catastrofe. 

BEZwAAR ONGELDIG 
Centraal in het zondvloedverhaal staat God als soe-
vereine Heer met zijn genade en met zijn almacht. 
De reden waarom God besluit de goddeloosheid 
van de aarde weg te vagen is duidelijk beschreven in 
het eerste bijbelboek. Genesis 6:5 leest volgens de 
Willibrordvertaling van 1995: ”De HEER zag hoezeer 
de slechtheid van de mensen op de aarde was toege-
nomen, en hoezeer de begeerte van hun hart de hele 
dag naar het kwade uitging.” 
Je hoort beweren dat een universele zondvloed niet 
kan om de theologische reden dat God toch liefde is. 
Een universele zondvloed en de vernietiging van de 
miljoenen goddelozen dat is toch onmenselijk! Waarom 
zou God zo een agressiviteit tegenover zijn schepping 
aan de dag leggen? Is dat niet God onwaardig? Een 
vraagstelling in die zin heeft echter een verkeerd 
uitgangspunt. Want indien de Schrift het lot van die 
ongelovigen beschrijft als ’onmenselijk gedrag en han-
delen’ waar heb ik dan het recht Gods oordeel in vraag 
te stellen? Wie ben ik dat ik ooit de diepte en rijkdom 
van Zijn liefde, maar ook van Zijn gericht zou kunnen 
begrijpen? Moeten we niet dankbaar aanvaarden dat 
God barmhartig en rechtvaardig is in al Zijn daden? 
De verborgen dingen en het goddelijke besluit moeten, 
voor ons gelovigen, een ja en een amen blijven. De filo-
sofie van mensen - al dan niet theologisch geschoold 
- is ondergeschikt aan de geopenbaarde waarheid. 

Dat men zo gemakkelijk over de “liefde” van God 
spreekt en zo weinig over de “toorn” van God kan 
natuurlijk niet. Laat ik een antwoord geven waar we ten 
volle achter staan. Professor J.N. Sevenster schreef 
ooit het volgende: “Mensen zijn van nature onderwor-
pen aan de zonde, vijanden van God. Dat geldt voor 
allen zonder uitzondering... Als wij mensen werkelijk 
behandeld werden naar wat wij zijn, naar onze zonde, 
naar onze vijandschap, dan zou het leven in vrede 
volstrekt onmogelijk zijn. En laat men dan niet zeggen, 
dat wij toch vanzelfsprekend een beroep mogen doen 
op Gods liefde. Want liefde en toorn zijn in God geen 
tegenstelling. Achter dat ganse heilswerk, dat God in 
Christus begonnen is en dat Hij ten einde toe zal voort-
zetten, tot de dag van Christus Jezus, ligt de liefde 
Gods.” (‘Leven en dood in de brieven van Paulus’, 
Uitg. Holland, 1952, p.45,46). 

NOACH 
Noach is een getuige en dienstknecht van God. Hij 
was een prediker die waarschuwde voor het komende 
oordeel. Noach is volgens een uitspraak van Petrus in 
het NT, de prediker der gerechtigheid en hij alleen en 
zijn gezin, samen een achttal, zijn bewaard gebleven 
in een wereldomvattende vloed van water (2 Pet.2:5). 
De aarde was verdorven en voor God was er geen 
bekering meer mogelijk van de aardse inwoners. Wie 
vervuld is met een zo groot geweld, waar de scheiding 
tussen goed en kwaad niet meer onderscheiden word 
daar heerst totale wanorde. Alles wegvagen en de 
mens een nieuwe start geven was in Gods ogen de 
énige oplossing. Dat gebeuren zou dan ook een beeld 
zijn van wat latere generaties te wachten stond indien 
met God geen rekening zou gehouden worden. Lucas 
17:26,27 NBG zegt: ”En gelijk het geschiedde in de 
dagen van Noach, zó zal het ook zijn in de dagen van 
de Zoon des mensen: zij aten, zij dronken, zij huwden, 
en zij werden ten huwelijk genomen tot op de dag, 
waarop Noach in de ark ging en de zondvloed kwam 
en allen verdelgde.” 

Noach was al een oude man toen hij voor dit speciale 
werk werd gekozen. De Schrift zegt dat hij tijdens zijn 
leven een getuige op aarde was van God. Onder zijn 
tijdgenoten was hij bekend als een rechtvaardig man. 
Wat ook van Abel gezegd werd. Noach wandelde met 
God net zoals Henoch voordien. God roept Noach op 
om de rechtvaardigheid van hun schepper te verklaren 
aan zijn tijdgenoten. De elementaire beginselen van 
waarheid en recht waren door de aardbewoners met 
voeten getreden. Noach heeft gewezen op hun morele 
verplichtingen. De heiligheid van God kwam niet meer 
aan de orde bij de mensen. De wegen die de kinderen 
Gods bewandelden waren hun eigen wegen. Alleen de 
eigen wil gold. Als een vlag die hoog wappert zegt de 
schrift dan: ”Maar Noach vond genade in de ogen des 
HEEREN” (Gen.6:8).

De zondvloed door Michelangelo Buonarroti,
fresco - 1508-1512 Sixtijnse kapel, Vaticaan

vervolg op p. 14

Elk jaar is er in Vlaanderen een vierdaagse 
conferentie waar iedereen van harte welkom is, 
dus u ook! Deze conferentie is een initiatief van 
BTC in samenwerking met een groep gemeen-
ten die aangesloten zijn bij het Verbond van 
Vlaamse Pinkstergemeenten. Er is voor elke 
leeftijdsgroep, vanaf de crèche t/m de volwas-
senen, een dynamisch programma. Er zijn drie 
grote mogelijkheden:

TEENS TRAINING in Lommel (12 t/m18 j.), 
PLUS CONFERENTIE (alle leeftijden) en 
KIDS CAMP (6 t/m 12 j.) in Kasterlee. 

Er zijn verschillende verblijfsmogelijkheden.

Voor meer info: 
BTC secretariaat: 0032 52 305091
E-mail: secretariaat@btcinfo.be
 www.btcinfo.be
 www.kidscamp.be
 www.teenstraining.be

Jaarlijkse conferentie
in Vlaanderen

17 t/m 20 mei 2007
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De laatste 14 maanden heb ik een reeks vragen 
beantwoord van drie lezers in verband met de 
Heilige Geest. we maken alles als publicatie voor 
u klaar. Dat wil zeggen dat we onze bijdrage over 
Jezus als Schepper of schepsel tijdelijk onder‑
breken maar we komen daar D.V. zeker op terug. 

EEN OVERZICHT 
Eén van de lezers met wie ik hierover mailde langs het 
Internet was verbonden aan een Pinkstergemeente. 
Wat me opviel is dat hij in enkele gevallen een nogal 
onduidelijke visie had op de Heilige Geest. We heb-
ben hem enkele basisbeginselen van de Drie-een-
heid moeten uitleggen en hoe de Bijbel een onder-
scheid maakt tussen de Heilige Geest als persoon 
en als kracht.

Maar ook dit. De mensen die zich Jehovah’s Getuigen 
noemen, trachten hun lezers te misleiden door er op 
te wijzen dat er in de oudste manuscripten van het 
NT géén hoofdletters staan. Dus kan men - zeggen 
ze - niet zomaar bewijzen dat er een persoon is die 
Geest genoemd wordt, die gelijk zou zijn aan de 
Vader en Christus. Dit is misleidende taal. We komen 
daarop terug. U krijgt een tabel in deze bijdrage. Een 
moeilijke start wellicht maar toch uiterst belangrijk.
 
EEN TABEL OVER GEESTEN EN DE GEEST 
1° God als persoon.
 Joh.4:24 / Jes.31:3 / 40:13. God heeft (is!) ook 

geest, afgoden zijn het niet Jer.10:14 / 5 1:17.

 2° Christus als persoon. 
 1 Cor.15:45 / 1 Cor.6:17 / 2 Cor.3:17,18. De groot-

ste fout die men kan maken, zoals onder Jehovah’s 
Getuigen, is zeggen: Christus is thans slechts 
geest. Het is uit de schriftgegevens duidelijk dat 
de opgestane Jezus vanaf de verrijzenis ook nog 
mens is gebleven. Paulus leert zonder omwegen dat 
de opstanding uit de doden door “een mens” is (1 
Cor.15:21 / Hand.17:31). En wellicht moeten we ook 
meer nadruk leggen op “de Geest van Christus” die 
werkzaam is in de profeten van het OT (1 Pet.1:11). 

 Maar het is toch weer ook “de Geest” (zie n°3 hier-
onder). 

 Christus en de Geest zijn voor ons soms niet te 
scheiden 2 Pet.1:21 / 1 Cor.12:7.

 3° De Heilige Geest als persoon. 
 Hier gebruikt het NT twee belangrijke, te onder-

scheiden, uitdrukkingen.
 De eerste uitdrukking is “to pneuma hagion” waar 

alleen een lidwoord voor Geest staat.

 “To” = Griekse woord voor “de.” 
 ”Pneuma” = Griekse woord voor ”Geest.”
 “Hagion” = Griekse woord voor “heilig.” 

 De tweede gebruikt tweemaal een lidwoord: dus 
“to pneuma to hagion.” In letterlijke vertaling is dit 
dan: “de Geest, de Heilige.” Zo o.a. Mat.12:32 / 
Hand.1:16 / 5:3,32 / 7:51 / 13:2,4 / 15:8 / 28:25.

  
 De NBG heeft deze Griekse uitdrukkingen zeer 

goed weergegeven. Voor de eerste uitdrukking “de 
heilige Geest”, met één hoofdletter. Voor de dub-
bele Griekse lidwoorden tweemaal hoofdletter als 
“de Heilige Geest.” Dus ook “Heilige” met hoofdlet-
ter. In het NT vinden we ook nog tientallen malen 
gewoon “Geest” zonder adjectief, met of zonder 
lidwoord. Zo o.a. Rom.14:18 / 1 Cor.2:10 / 6:11 / 
14:2 / 2 Cor.5:5 / 2 Thes.2:13. Het gaat dan om de 
“Geest” die in de “Ik”-vorm spreekt en dus een per-
soon is. Dat is duidelijk in Hand.10:20,21 / 13:2 en 
het slot van de brieven aan de zeven gemeenten uit 
het boek Openbaring. Wie gezondigd heeft tegen 
“de Geest, de Heilige” kan géén vergeving ontvan-
gen want dat is een eeuwige zonde (Mat.12:31,32 
en Marc.3:28-30). De zonde begaan tegen Jezus is 
minder erg dan deze tegen de Geest. 

 In het OT vinden we slechts zevenmaal de uitdruk-
king “Heilige Geest” (o.a. Jes.63:10,11). 

 En YaHWeH is te onderscheiden van de Heilige 
Geest in o.a. Jes.48:17. In de Griekse Septuaginta 
wordt (afgekort de LXX) “to pneuma to hagion” 
slechts tweemaal gebruikt. Maar daaruit kunnen 
geen gevolgtrekkingen geanalyseerd worden. In 
alle andere gevallen staat er meestal “de Geest van 
God.” 

 Als er sprake is van de inwoning van de Heilige 
geest, woont God zelf, De Vader, Zoon en Heilige 
Geest, in de gelovige volgens Joh.14:17 en 23.

4° De werkingen van de Heilige Geest.
 Er zijn 50 (of 51 naargelang de manuscripten) van 

dergelijke teksten in het NT. 
 Zo in Mat.1:18,20 / 3:11 / Marc.1:8 / Luc.1:15,35,41,67 

/ 2:25 / 3:16 / 4:1 / 11:13 / Joh.1:33 / 20:22 / 
Hand.1:2,5 / 2:4 / 4:8,31 / 6:3,5 / 7:55 / 8:15,17,18 
(hier is er verschil in de manuscripten), 19 / 9:17 
/ 10:38 / 11:16,24 / 13:9,52 / 19:2:2 / Rom.5:5 / 
9:1 / 14:17 / 15:13,16 / 6:19 / 12:3 / 2 Cor.6:6 / 1 
Thes.1:5,6 / 2 Tim.1:14 / Tit.3:5 / Heb.2:4 / 6:4 / 1 
Pet.1:12 / 2 Pet.1:21 / Judas 20. 

 Al deze teksten spreken over de kracht van de 
Heilige Geest, dus niet over de persoon, maar 
de werking ervan. Dit zijn de teksten waar het NT 
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“pneuma hagion” gebruikt; dus zonder lidwoorden voor 
één van beide begrippen in de Griekse taal. De NBG 
heeft hier meestal als vertaling “de heilige Geest” (1 x 
hoofdletter) maar ook soms “de Heilige Geest” (2 maal 
hoofdletter) in bijvoorbeeld Luc.1:15,35,41,67. Echt 
uitsluitsel van wat we bedoelen kan dan slechts met 
de Griekse tekst in de hand. Voor het OT zie; Ex.31:3 / 
Num.27:18 / Richt.14:6 / 15:14 / 1 Sam.19:20 / Micha 
3:8. De adem van de Almachtige zegt Job 33:4.

5° De kracht die mens en dier levend maakt. 
 Ps.31:6 / Job 14:10 / 34:15 / Marc.15:39. Wat de mens 

betreft is het de geest van God en zal tot God terugke-
ren. Pred.12:7.

6° De nieuwe natuur van de gelovige mens. 
 Rom.1:9 / 1 Cor.2:11 / 1 Sam.10:6 / Eph.3:16 / Ps.51:12. 

Maar de geest van de zondige mens moet gereinigd en 
geheiligd worden 1 Cor.7:34 / 2 Cor.7:1. De gelovige 
leeft dan “in de geest” Rom.8:9,10. Daarom heeft hij 
ook strijd met zijn vlees Gal.5:17 / Rom.8:2. 

 En zal zijn begeerten niet meer gehoorzamen 
(Rom.6:12). Door deze wordt het denken vernieuwd 
(Rom.12:2). Door de Geest is de gelovige begonnen 
aan een verjongingskuur (Eph.4:23). We worden “ver-
nieuwd” naar kennis en begrip Col.3:10. God is “de 
Vader der geesten” (Heb.12:9) ook van deze nieuwe 
schepping. Natuurlijke mensen, t.t.z. wie niet bekeerd 
zijn, hebben deze Geest niet (1 Cor.2:14 / Jac.3:15 / 
Judas 19). 

 Wij, de gelovigen, dienen God in onze geest volgens 
Rom.1:9. 

7° Engelen.
 Hand.23:9 / Heb.1:7 / Ps.104:4. Verblijven met God in 

de hemel Opb.5:11 / Heb.12:22. 
 In het OT vb.1 Kon.22:21. Ze hebben evenals demo-

nen géén lichaam van vlees en beenderen (Luc.24:39). 
God heeft ze bij hun schepping een “geest” gegeven 
Ps.33:6. Ze hebben dus “geest” en zijn zelf lichamelijk 
“geesten” (onzichtbare personen). Ze zijn “dienende 
geesten” zegt Heb.1:14 en ze hadden een aandeel in 
het doorgeven van de wet van Mozes aan Israël vol-
gens Hand.7:53 / Gal.3:19 / Heb.3:19.

8° Demonen zijn onreine geesten. 
 (Marc.1:23 / 5:2,8) of boze geesten (Hand.19:16). Deze 

beide uitdrukkingen vinden we vooral in de evangeliën. 
In het OT vb. Job 1:6 / 4:15. Enkelen zitten nu al in ver-
zekerde bewaring tot de dag van het oordeel 2 Pet.2:4 
/ Jud.6.

9° Geestesgesteldheid die goed of slecht kan zijn. 

 geest van leugen 1 Kon.22:22.     
 geest van bedwelming Jes.19:14.    
 geest van hoererij Hos.4:12.   
 geest van onreinheid Zach.13:2.     
 geest van zachtmoedigheid 1 Cor.4:21. 
 geest van zoonschap Rom.8:15 en 11:15. Er bestaat 

dus zoiets als de onheilige geest = geestesuitingen, 
dit zijn er de belangrijkste van; “De geest van lafhartig-
heid” (2 Tim.1:7) 

 “Een waarzeggende geest” (Hand.16:16) 
 “De geest van slavernij” (Rom.8:15) 
 “De geest van de Antichrist” (1 Joh.4:3) 
 “De geest van de wereld” (1 Cor.2:12) 
 “De geest van diepe slaap” (Rom.11:8) 
 “De geest der dwaling” (1 Joh.4:6) 

10° Geestesvervoeringen.
 Een profeet of gelovige die in visionaire toestand 

komt, daarover zegt de Schrift letterlijk dat hij “in 
de geest” is. Zie o.a.; Opb.1:10 / 4:2 / 17:3 voor de 
apostel Johannes en 1 Cor.14:14 / 2 Cor.12:2 voor 
Paulus. Maar dat kan men ook al vinden in het OT bij 
Zach.12:1. En de profeten voorzeggen daar een uit-
barsting van Gods Heilige Geest wanneer de Messias 
komt (Jer.31:31-34 / Ezech.36:26-29 / Joël 2:28-34 
/ Hand.2:16-21). De verhalen met betrekking tot de 
geboorte van de Messias maken dit ook duidelijk. 

 Sinds Ezra en Nehemia was Gods Geest niet meer 
werkzaam geweest in de profeten. Enkele apocriefe 
boeken wijzen hier op (1 Mac.4:46 / 14:41). Vanaf 
Pinksteren is de Hei- lige Geest in volle werking in 
de gemeente en in elke gelovige afzonderlijk. De 
Almachtige is soeverein over deze geest. Hij geeft 
hem en neemt hem geheel of gedeeltelijk terug. Zie 
als voorbeelden; Num.11:17,25 / 2 Kon.2:9 / Ezech.2:2 
/ 3:24. In het NT is dan sprake van het ‘uitdoven’ en 
‘bedroeven’ van de Geest (1 Thes.5:19 / Eph.4:30).

11° Als synechdoche waar spreekwoordelijk een deel de 
voorstelling is van het geheel. Voor de gehele mens 
Luc.1:47 / 1 Joh.4:1-3 (Mijn geest = ik) Ps.77:3,6 / 
106:33 / Dan.2:1,3. Zo worden vele dingen die aan 
de geest toegeschreven worden ook gezegd van de 
ziel t.t.z. de mens. Men is bedroefd van geest of ziel 
(Jes.54:6 / 1 Sam.1:10). De geest heeft kennis (de ziel 
heeft kennis (Ps.77:7 / Ps.139:14). De mens sterft = 
de geest gaat terug naar God = de ziel sterft (Ps.31:6 
/ Gen.35:18). 

Guido Biebaut 
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Agendapunten en zoekertjes zijn gratis. Gelieve uw inbreng voor de 13de 
van elke maand door te sturen naar de redactie van uw provincie of de 
eindredactie.

WEGWIJZER

NIET TE MISSENNIET TE MISSEN
Za 7 april	 Conflict of competitie	 -	 Organ.:	 Kontaktpunt	 -	 Spreker:	

Marc	Beltman	-	Locatie:	In	één	van	de	zalen	boven	in	de	taverne	'Het	
Martinushuys'	 in	het	centrum	van	Genk	 (bij	 trein-	en	busstation	en	
tegenover	het	Cultureel	Centrum),	Dieplaan	5-7	-	Tijdstip:	20.00	uur	
-	Prijs:	€	3

11-13 april	 Refocussing	-	een	hulpverleningsmethode	die	het	moge-
lijk	maakt	dat	mensen	in	hun	verwondingen	en	trauma’s	de	‘Levende’	
God	ontmoeten	-	Organ.:	Groep	Ammi	-	Spreekster:	Pauline	Skeates	
-	Doelgroep:	mensen	die	reeds	actief	zijn	in	de	christelijke	hulverle-
ning,	die	het	belang	van	‘actief	luisteren’	onderkennen	en	zich	hierin	
willen	 verder	 vormen	 -	 Locatie:	Theologisch	 en	 Pastoraal	 Centrum,	
Groenenborgerlaan,	 149,	Antwerpen	 -	 Prijs:	€	 200	 -	 Inschrijvingen:	
Mme	Michelle	De	Bock,	 rue	Paul	Pastuer	8,	 La	Louvière	 -	 tel.	 064/	
84	20	22,	E-mail	:	crac.formation@hotmail.com	-	Inlichtingen:	Wilms	
Jules	en	Gilberte,	Terwilgenstraat	60,	tel:	016/60	73	57,	e-mail	:	groe-
pammi@hotmail.com,	www.refocussing.nl	of	www.refocussing.com

Za 14 april	 Pastorale dag	 -	 Thema:	 Afwijzing	 -	 Spreker:	 Gerrit	
Houtman,	 van	 het	 Christelijk	 Centrum	 Bethesda	 te	 Genk	 -	 Organ.:	
Internationale	 Baptisten	 Kerk	 “De	 Pelgrim”,	 Thomas	 Van	 Loostraat	
30,	8400	Oostende	-	Tijdstip:	van	10	u	-	16	u	-	Inschrijving	gewenst	
-	Meer	 info:	Mevr.	Tanghe	Martina,	Stationsstraat	68,	 Jabbeke,	Tel.:	
050/	81	54	70,	E-mailadres:	hugo.vanwaetermeulen@	skynet.be

Za 21 april	 Huwelijksverdiepingscursus	 -	 Organ.:	 CPC	 -	 Thema:	
Meer	 dan	 verliefd	 -	 Locatie:	 Centrum	 voor	 Pastorale	 Counseling,	
Tervuursesteenweg	 192,	 Heverlee	 -	 Tijd:	 10.00	 tot	 16.00	 -	 Prijs:	€	
150	per	echtpaar	-	Info:	tel:	016/20.09.27	-	e-mail:	info@pastoraat.be	
-	website:	www.pastoralecounseling.be

Za 21 april	 Samen bouwen aan morgen	-	cursus	voor	jonge	koppels	
die	aan	trouwen	denken.	De	volgende	onderwerpen	komen	aan	bod:	

Voor	meer-activiteiten	zie	www.evangelischekalender.be
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communicatie,	 engagement,	 vriendschap	 ontwikkelen,	 conflicten	
oplossen,	seksualiteit,	gelijkwaardigheid,	de	balans	tussen	samen	
en	 apart	 -	 Organ.:	 Bethesda	 -	 Locatie:	 Chr.	 centrum	 Hamont,	
Transistorstraat	1	-	Folder/nadere	informatie	en	opgave:	Bethesda,	
Dieplaan	 29	 bus	 17,	 3600	 Genk.	 Tel	 0031(0)89-36.32.69,	 info@
bethesda.be

Za 28 april	 Gebedsdag	 -	 Organ.:	 Gebedsnetwerk	 Vlaanderen	 -	
Locatie:	 het	 middelste	 punt	 van	 België	 (Walhain,	 ten	 zuiden	 van	
Waver)	-	Tijdstip:	10.00u	-	14.00u	-	Info:	gebedsnetwerk.vlaande-
ren@scarlet.be

Za 5 mei	 Opendeurdag	 in	 de	 school	 met	 de	 bijbel	 de	Ark-Mijn	
Oogappel	 -	 Locatie:	 Bruyningestraat	 56a,	 8510	 Marke-Kortrijk	
-	Tijdstip:	namiddag	-	info:	tel:	056/240440

Za 5 mei	 Ontmoetingsdag	-	Organ.:	Different	Vlaanderen,	chris-
telijke	 hulpverlening	 en	 voorlichting	 rond	 homoseksualiteit	 -	
Thema:	‘Op	weg’	-	Voor	christenen	met	homoseksuele	gevoelens,	
familie,	vrienden	en	pastorale	werkers	-	Spreker:	Reitze	Siebesma	
-	Locatie:	Heverlee	-	Tijdstip:	10	-16.30u.	-	Meer	info:	tel.	012/24	
11	32,	different@pandora.be

Zo 6 mei	 Jaarlijkse dag van gebed	 voor	de	Europese	Unie:	 zie	
voor	gebedsonderwerpen	www.pray4belgium.be

Za 12 mei	 Feest op de school	 met	 de	 Bijbel	 Den	 Akker	 -	 Een	
gebeuren	waar	ouders	genieten	van	het	optreden	van	hun	kinde-
ren	en	elkaar	ontmoeten	samen	met	familie	en	vrienden	-	Locatie:	
Sint-Janstraat	16A	Lommel	(Kerkhoven)	-	Tijdstip:	vanaf	14uur	-	U	
bent	ook	welkom!	-	Info:	www.schoolmetdebijbel.com

Za 12 mei	 Huwelijksverdiepingscursus	-	Thema:	Meer	dan	jezelf	
-	zie	za	21	maart

17 - 26 mei	 tien dagen	van	24-uurs-gebedskettingen	(één	per	pro-
vincie)	als	aanloop	naar:	27	mei

17 - 18 mei	 EuroChrist Conference.	Christus	als	beeld	van	eenheid	
-	 Spreker:	 Bisschop	 Edem	 Hopeson	 van	 Togo:	 West-Afrika	 (Joh.	
17:	 20	 -	 23)	 -	Tijdstip:	 14.00u	 tot	 16.00u	 -	 17.00u	 tot	 19.00u.	 -	
Gemeente	Het	Levende	Brood	,	J.H.Vanhullestraat	3,	8820	Torhout,	
Tel:	 051/56.92.69;	 Gsm:	 0476/	 77.91.19,	 website:	 www.ezv.fly.to	
en:	www.edemhopeson.com

Za 19 mei	 Samen bouwen aan morgen	-	zie	za	31	maart

Za 19 mei	 EuroChrist Conference	 -	 zie	 17-18	 mei	 -	 Tijdstip:	
14.00u	tot	17.00u.

Zo 27 mei	 Global Day of Prayer:	op	Pinksterdag	wordt	er	wereld-
wijd	 door	 christenen	 en	 gemeenten	 gebeden.	 Men	 streeft	 naar	
de	grootste	gebedsdag	ooit,	met	200	miljoen	christenen	die	mee	
zullen	doen	 in	240	 landen!	 In	België	zal	er	 in	elke	provincie	één	
gezamenlijke	 gebedsavond	 zijn.	 Zie	 www.globaldayofprayer.com	
en	www.pray4belgium.be

Vr 1 juni	 Nacht van gebed	voor	de	vervolgde	kerk	(Open	Doors)	
op	verschillende	plaatsen

Vr 1 juni	 Opendeurdag	-	Locatie:	School	met	de	Bijbel	Den	Akker	
te	 Lommel	 (Kerkhoven)	 Sint-Janstraat	 16A	 -	 Tijdstip:	 8u45	 tot	
15u15	-	Info:	www.schoolmetdebijbel.com

Za 9 juni	 Huwelijksverdiepingscursus	 -	Thema:	Meer	dan	seks	
-	zie	za	24	maart	

Za 30 juni	 Gebedsmars te Brussel	 (zie	 www.pray4belgium.be)	
-	Locatie:	Justitiepaleis	 -	Tijstip:	15.45u	-	met	gebedsconcert	op	
het	Muntplein	18.00u	-	21.00u.	

DE ZONEN GODS
De zonen Gods zegt het verhaal van Genesis trouw-
den met de dochters van de mensen. 
Genesis 6:1,2 SV 77 zegt: ”En het geschiedde, toen 
de mensen op de aardbodem begonnen te verme-
nigvuldigen, en hun dochters geboren werden, dat 
Gods zonen de dochters der mensen aanzagen, dat 
zij schoon waren, en zij namen zich vrouwen uit allen, 
die zij verkoren hadden.” 
Wie zijn die zonen? De uitleg van de Statenvertalers is 
deze: de gelovige mannen en de ongelovige vrouwen 
hebben elkaar seksueel opgezocht en zo kinderen 
verkregen die geestelijk anders waren. Er wordt dan 
verwezen naar het Nieuwe Testament waar ‘zonen 
van God’ in de brieven van Paulus wordt gebruikt om 
mensen aan te duiden die ’in Christus’ zijn (Romeinen 
8:14,19 / Galaten 3:26). Het is voor ons duidelijk dat 
dit geen bevredigende uitleg is. Ik denk dat we geen 
uitzondering moeten maken met de andere uitdruk-
kingen ‘zonen Gods’ in het Oude Testament, het gaat 
altijd om engelen. De term komt voor in Job 1:6 NBG: 
”Op zekere dag nu kwamen de zonen Gods om zich 
voor de HERE te stellen, en onder hen kwam ook de 
satan.” (Zie ook Job 2:1) En ook met een variatie in 
Job 38:7: ”terwijl de morgensterren tezamen juichten, 
en al de zonen Gods jubelden.” 

De tijd na Adam kenmerkt zich door een periode 
waar het geloof in een God geloochend werd. Men 
wist dat God ver weg bestond, maar hij hield zich 
niet bezig met de mensen. En ook ”de zonen Gods”, 
de afgevallen engelen redeneerden op die wijze. Hun 
uitleg zal geweest zijn; God strafte Adam niet de dag 
dat hij zondigde hoewel Hij dat voorzegd had. Ook 
wij die nog op een hogere trap staan in de schep-
ping dan de mensen, zal God niet straffen wanneer 
we de mooie mensendames achternalopen. Maar die 
verkeerde redeneringen waarop ze hun zondigheid 
willen stoelen klopt niet. De vloek van God rust op 
Adam en zijn Eva ook als je dat niet hier en nu kan 
aanduiden. We weten dat Adam uiteindelijk toch stierf 
als negenhonderddertigjarige. Deze eigenzinnigheid 
en morele ineenstorting van deze engelen zal hen nog 
duur te staan komen. 

DE ‘NEPHILIM’, DE GEVALLENEN 
De zonen Gods die zich vrouwen kiezen uit de 
dochters der mensen hebben ook afstammelingen 
voortgebracht. Ze hebben een naam in de Schrift: 
de ‘nephilim’, letterlijk vertaald uit het Hebreews ‘de 
gevallenen.’ ’Nephilim’ kunnen we dus ook aanduiden 
als ’de gevallenen, de afvalligen.’ Zij beschikten waar-

schijnlijk over bovenmenselijke machten ze waren 
mannen van naam, in menselijk opzicht ”reuzen.” 
Het is waar dat volgens de Bijbel er twee perioden 
geweest zijn waarin er reuzen op de aarde waren. 
In Genesis 6:1-4 is beschreven wie ze zijn, voor de 
zondvloed. En er staat: “De reuzen waren in die dagen 
op aarde, en ook daarna.” De algemene opvatting die 
aan ‘en ook daarna’ gegeven word is dat het gaat om 
dezelfde soort reuzen. Maar dat is niet mogelijk wan-
neer we de Bijbel zelf laten antwoorden op die vraag. 
Toen de twaalf verspieders, door Mozes uitgezonden, 
het hele ‘Beloofde land’ doorkruisten om te zien hoe 
het er was hebben ze er mensen gezien die ze ”reu-
zen” genoemd hebben. Numeri 13:33: ”Ook zagen wij 
daar de reuzen, Enakieten, die tot de reuzen behoren 
en wij waren als sprinkhanen in onze ogen en ook in 
hun ogen.”
In Genesis 14:5 en in Deuteronomium 2:10 worden 
de Emieten genoemd als behorende tot een reuzen-
geslacht. Deuteronomium 2:20,21 spreekt over een 
ras: ”lang als de Enakieten, maar de Here had hen 
verdreven en verdelgd.” Het is God Zelf die deze reu-
zen verdelgd. Dus zoeken we nu niet meer naar zulke 
reuzengeslachten. 
Velen zien de reuzen na de vloed als afstammend 
van engelen maar dat is absoluut niet zo! Met de 
vloed stierven al die reuzen. Het zijn niet meer dan 
een speciaal mensenras en alle mensen stierven in 
de vloed behalve de acht die in de ark overleefden. 
De afvallige engelen zijn sinds die tijd gevangen en 
wachten op de Wederkomst van Christus die ze 
definitief naar de hel (Gehenna) zal verwijzen. De 
tekst die dat allemaal zegt is 2 Petrus 2:4-6 SV 77: 
”Want indien God de engelen, die gezondigd hebben, 
niet gespaard heeft, maar, die in de hel geworpen 
hebbende, overgegeven heeft aan de ketenen der 
duisternis, om tot het oordeel bewaard te worden; En 
de oude wereld niet heeft gespaard, maar Noach, de 
prediker der gerechtigheid, zijn achttal bewaard heeft, 
toen Hij de zondvloed over de wereld der goddelozen 
heeft gebracht.” 
Er is geen enkele aanwijzing zowel in het OT als het 
NT, dat er na de vloed nog engelen met vrouwen 
kinderen gehad hebben. Dat er sommigen reuzen 
genoemd worden hoeft niets te bewijzen dan, dat ze 
groot van gestalte waren. Zo zijn er nu ook nog grote 
mensen. Woorden als ”reuzen” hebben meerdere 
betekenissen. Dat was al zo in vroegere tijden. We 
moeten ons bewijs niet gaan zoeken in een apocrief 
geschrift als het boek van Henoch om hier ons gelijk 
te halen. 

Guido Biebaut

ERTS PRoGRAMMA’S

na nieuws van 19u op radio 1

Vervolg 'Was er een universele zondvloed?' (2) 



1�

KRuISBANIER

Vrije giften voor evangelisatie zijn altijd welkom
 Abonnementen: 15 euro per jaar

Fotomateriaal : Corel Stock, ImageLibrary tenzij andere bronvermelding

colofoNcolofoN
administratie:  Postbus 10002
 Berchem-Pulhof 3
 2600 Berchem
 Postreknr. 000-0845670-24 
 info@kruisbanier.be.tf 
 www.kruisbanier.be.tf
Burelen:  Tel.: 03-288 79 35

Nederland:  Postbus 538 - 4645 ZW Putte 
 Postrekn.  202511 
Redactie adres:  Dambruggestraat 165
 2060 Antwerpen

Eindredactie:  Th. Le Jeune (v.u.)
 K. De Leenheer
 eindredactie@kruisbanier.be.tf

Redactie per provincie:
 antwerpen@kruisbanier.be.tf 03 - 230 87 78  (K. Teuwen)
 limburg@kruisbanier.be.tf  089 - 30 51 38  (J. Bos)
 vlaamsbrabant@kruisbanier.be.tf  0474 - 65 63 50  (K. De Leenheer)
 oostvlaanderen@kruisbanier.be.tf 
 westvlaanderen@kruisbanier.be.tf 0474 - 65 63 50  (K. De Leenheer)

Overdenkingen: G. Biebaut
 Zwaluwstraat, 17 A 1 - 9340 LEDE 
 Tel. 053 - 80 00 94 - guidobiebaut@skynet.be

advertenties: Prijzen op aanvraag

Layout: Jehtron - Wervik - info@jehtron.be 

✃

✃

A
A

N
D

A
c

h
T

 .
..

"Help ons om de uitgave van evangelisatiemateriaal mogelijk te 
maken. Alleen met uw steun kunnen wij deze veelkleurige folders 
blijven uitgeven. Alvast bedankt voor uw gift."

Wie overwint 
Ik zal zijn naam belijden 
voor mijn Vader 
en voor zijn engelen.

Openbaring 3:5

De vrijzinnig humanistische stel-
ling: ‘God bestaat niet en elke reli-
gieuze waarheid is daarom relatief, 
is een onbewijsbaar dogma.’

Deze stelling is zelf  noodzakelijk 
relatief; zij zegt dus niets en leidt 
naar nihilisme.

Nihilisme werkt maatschappijont-
bindend.

Op het kantoor van Kruisbanier hebben we nog duizenden gratis kaartjes met bijbelteksten. Ben je geïnteres-
seerd ? Neem kontakt op. Enkele voorbeelden van de gebruikte teksten:

De vrijgekochten deze Heren 
zullen wederkeren en  
met gejubel in Sion komen,  
eeuwige vreugde  
zal op hun hoofd wezen,  
blijdschap en vreugde  
zullen zij verwerven.

Jesaja 51:11

FFfolDEREN ...

* de kaartjes hebben niet de hier gebruikte layout.


