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Voorwoord 
 

Een iegelijk deed… Met deze woorden wordt het boek Rich-
teren afgesloten. Ongetwijfeld kun jij ook deze zin moeite-
loos afmaken. …. Wat recht was in zijn ogen.   
Een iegelijk deed…. Dat geldt ook vandaag. We doen van alles. 
Elke dag weer. Belangrijk is wat we doen en hoe we de dingen 
doen. Deze stille tijd waaier sluit aan bij de Bijbelstudies 
van de Koersvakanties voor 2019 over Gideon. Eén van de 
richters van Israël.  
In deze Stille Tijdwaaier wil ik je meenemen naar de tijd 
waarin Gideon leefde. Ik hoop dat je een indruk krijgt van 
de verwarring in die tijd. Van het ontbreken van God in de 
samenleving. Aangrijpend niet waar? 
Ik hoop ook dat je de parallel zult zien met nu. Individua-
lisme is het “nieuwe” iegelijk deed wat recht was in zijn 
ogen. Het is nog steeds aangrijpend. Nietwaar? 
Daar tegenover staat de trouw van de HEERE. God deed ook 
iets. Toen en nu. Ik hoop dat je die trouw mag zien. Dat je 
die mag ervaren in je eigen leven. Ik bid dat de HEERE deze 
waaier daarvoor wil gebruiken.  
 
Gods zegen toegewenst. 
 
Henk van Eckeveld 
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1. Verbonden 
 
Lezen: Jozua 1: 1 - 9 
 

Ik zal u niet begeven en zal u niet 

verlaten; 
Het volk Israël staat op de grens van het beloofde land. 
Opnieuw verbindt God zich aan Zijn volk. Dat deed Hij al 
eerder op de Sinaï. Ook nu beloofd God met hen te zullen 
zijn.  
De HEERE vraagt ook iets terug van Zijn volk. Een verbond 
bestaat immers uit twee partijen? Hij vraagt van het volk 
om te leven naar alles wat in Gods Woord geschreven is. De 
HEERE is het waard dat het volk dat zou doen. Hij heeft hen 
immers in het beloofde land gebracht?  
Die belofte van God geldt ook vandaag nog. Als je leeft in 
overeenstemming met Zijn Woord mag je zijn zegen en na-
bijheid verwachten. Dat kan geen mens vanuit zichzelf. Daar 
is genade voor nodig. Gods is getrouw aan Zijn eigen woord. 
Hij verbindt Zich ook vandaag nog aan mensen. Ook aan jou?   
 

Vraag 

Leef jij in over-
eenstemming 
met Gods Woord? 
Wat zien ande-
ren daarvan in 
jouw leven? 
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#kapmes 

Opeens was ons dorp vol gewapende mannen. Ik hoorde scho-
ten en zag aanvallers met kapmessen om zich heen slaan. Ik 
zag ook hoe een van hen op mij af kwam rennen terwijl hij 
‘Allah is groot’ riep. Op mijn gezicht zie je nog maar een 
deel van de littekens die ik aan de aanval heb overgehouden. 
Ik ben voorgoed blind en draag ik een katheter. Maar ik heb 
alles in Gods hand gelegd. Weet je wat vreemd is? Als ik aan 
de aanvallers denk, ervaar ik liefde in mijn hart. Ik vergeef 
het hun, want ze weten niet wat ze doen. Als ze de Liefde 
zouden kennen, dan zouden ze zich niet zo gedragen. Ik denk 
dat ik er alleen zo in kan staan vanwege de genade en liefde 
van de Heere.  
 
Ik moedig je aan: welke moeilijkheden je ook tegenkomt in 
je leven. Hij heeft gezegd: ‘Ik zal je niet begeven en ik zal 
je niet verlaten.’ 
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2. Vernieuwen 
 
Lezen: Jozua 24: 14-25 
 

Neen, maar wij zullen den HEERE die-

nen 
Het land Kanaän is bijna veroverd en verdeeld. Jozua is oud 
geworden. Zijn einde komt dichtbij. Het is tijd om afscheid 
te nemen. Indrukwekkend, nietwaar? Een kind van God dat 
heel bewust afscheid neemt van hen die hem lief zijn.  
Jozua stelt het volk voor de keuze. De HEERE dienen of toch 
voor andere afgoden kiezen. Wat zou jij doen? De keuze van 
het volk klinkt helder. ”Wij zullen ook de HEERE dienen, want 
Hij is onze God”. Ondanks de waarschuwingen van Jozua blij-
ven ze overtuigd van zichzelf. Het verbond wordt vernieuwd. 
Een steen wordt opgericht tot een getuigenis. Wat zal er 
van deze keuze terecht komen?  
In eigen kracht kunnen we nooit volharden. Heb jij dat al 
geleerd? Het zal steeds weer van God moeten komen. Hij is 
getrouw. Alleen daarom is er verwachting. Leerde jij al om 
alles van jezelf te verliezen en alles bij Hem te zoeken? 
Dan ben je echt gelukkig! 
 

Vraag 

Heb jij al een 
keuze gemaakt 
wie je wil die-
nen? Hoe vaak 
maakte je deze 
keuze al? 
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#nieuw-leven 

Op mijn zeventiende bestond mijn leven uit één ding: drugs. 
Het vulde me niet. Op een avond keek ik een programma over 
het christendom. Het ging over zondaren. Ja, dat was ik wel. 
God zou mij wel haten na alles wat ik had gedaan. Maar toen 
ik langer luisterde, ontdekte ik dat de Heere zondaren lief-
heeft! Mijn moslimvader was woest toen hij ontdekte dat ik 
de Heere wilde dienen en sleepte me zelfs naar de rechter. 
“Ik hoop dat ze je ophangen! En als ze dat doen, dan ben ik 
degene die het touw om je nek legt!’ Gelukkig werd ik vrij-
gesproken, maar pas nadat ze mijn vingers en benen hadden 
gebroken. Ik mocht niet langer naar school en al mijn resul-
taten werden gewist. Daar stond ik dan. Ik had niets meer. 
Maar geen van de straffen maakten mij overstuur, behalve 
dat ik nu geen muziek meer voor de Heere kan maken.  
 
Ik moedig je aan: kies voor de Heere! Ja, de wereld zal je 
absoluut haten wanneer je de Heere volgt. Maar Hij is het 
zo waard! Houd daarom vast aan Hem.  
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3. Verslaan 
 
Lezen: Richteren 1: 1-5 
 

En de HEERE zeide: Juda zal optrekken; 

Zie, Ik heb dat land in zijn hand gege-

ven. 
Het begint veelbelovend. Het volk heeft de HEERE nodig. Met 
hun vragen vinden zij de weg naar Hem toe. Dat is een goede 
plaats. Hoe is dat bij jou? De opdracht van de HEERE is dui-
delijk. De Kanaänieten moeten verslagen worden. Juda, de 
koninklijke stam van Israël zal het eerst optrekken en de 
HEERE zal met hen zijn.   
Daar gaan ze, gehoorzaam aan het bevel van de HEERE. Het is 
niet zomaar een gevecht om een stuk land. Het is een strijd 
in de Naam van de HEERE. Het is een strijd tegen de vijanden 
van God.  
Ook van jou vraagt de HEERE dat je strijdt tegen Zijn vijan-
den. Anders zal je nooit kunnen leven zoals Hij dat vraagt. 
Nee, je hoeft niet meer te vechten met het zwaard. Maar ook 
vandaag is er veel dat vijandig is tegenover God. Zijn Gods 
vijanden ook al jouw vijanden geworden? Heb je de grootste 
vijand al gevonden in 
je eigen hart? Als je 
strijden mag in Zijn 
Naam, dan zal Hij ook 
zeker met je zijn. Ge-
loof je dat? 
 

Vraag 

Met welke vijanden 
van God heb jij te 
strijden in jouw le-
ven?  
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#tegen-de-stroom-in 

‘Christenen zijn als zalmen. Ze zwemmen tegen de stroom 
in.’ Mijn opa sprak deze woorden ooit en inmiddels heb ik ze 
zelf ondervonden. Toen ik christen werd, begon ik thuis di-
rect vijandschap te ervaren. Mijn moeder vond mijn Bijbel 
en ranselde me af met en tuinslang terwijl ze ‘Allah Akbar’ 
riep. Het was niet makkelijk om steeds de wind van voren te 
krijgen. Voorzichtig vertelde ik het goede nieuws van de 
Heere Jezus aan mijn broertjes. Toen mijn moeder dát ont-
dekte sloeg ze me met een steelpan. Wat is de stroom soms 
sterk…  
 
Ik moedig je aan: als je de Heere volgt, dan krijg je met 
strijd te maken. Thuis of op school. Het hoort erbij. Gelukkig 
zwem je niet in eigen kracht tegen de stroom in. Hij geeft 
je daarvoor de kracht. 
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4. Verdreven 

 
Lezen: Richteren 1: 17 – 21 
 

Doch de kinderen van Benjamin hebben 

de Jebusieten, te Jeruzalem wonende, 

niet verdreven; 
Wat een verschil. Juda vecht en verdrijft de inwoners van 
het gebergte. Vanwege de ijzeren wagens van de Kanaänieten 
lukte het hen niet om verder te gaan. De stam van Benjamin 
neemt het gemakkelijker op. Ze verdrijven de inwoners van 
Jeruzalem niet maar gaan samen met hen in één stad wonen. 
Dat is niet naar de opdracht van de Heere.  
Jeruzalem was al ingenomen (vs 8) maar is blijkbaar niet 
definitief veroverd. Zij mogen nog niet stoppen met de 
strijd. Toch doen ze het. Dat kan niet goed gaan! 
Hoe is dat bij jou? Strijd jij tegen de zonde? Blijf je strij-
den? Of geef je jezelf al snel gewonnen. Ben je al snel te-
vreden. Daar kan geen zegen op rusten. 
De Heere geeft Zijn zegen aan diegenen die daadwerkelijk 
strijden en ook in de strijd volharden. Zonder strijd geen 
overwinning, geen kroon. Ben jij al verlegen om die zegen?     
 

Vraag 

Op wie lijk jij 
het meest in de 
strijd tegen de 
zonde? Juda of 
Benjamin? Kun 
je ook aange-
ven waarom?  
 
 



11 

#houd-vol 

Als zestienjarige ontmoette ik de Heere in Zijn Woord. Ik 
ontdekte dat de wetten die in de Bijbel staan een mens niet 
rein maken. God is een heilige God, die onze gedachten kent. 
Alles in mijn leven heb ik te danken aan de Heere Jezus. Ik 
leidde een aards leven maar Hij gaf me een hemels en gees-
telijk leven. Na mijn bekering zei mijn vader: “Je bent mijn 
zoon niet meer.” Dat brak mijn hart. Ik begon anderen te 
vertellen over de Heere Jezus. Ik had steeds het gevoel dat 
ogen op mij waren gericht. Soms kreeg ik te horen dat de 
regering naar mij op zoek was. Toch ging ik door. Toen vrien-
den van mij werden opgepakt vanwege hun geloof, besloot ik 
mijn thuisland te verlaten.  
 
Ik moedig je aan: het dienen van Christus is als een sport-
wedstrijd. Doe er alles aan om de hoofdprijs te behalen. 
Richt je daarbij je blik op Jezus, de Voleinder van het geloof 
(Hebreeën 12).  
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5. Vergeten 
 
Lezen: Richteren 1: 28 - 33 
 

En het geschiedde als Israël sterk 

werd, dat hij de Kanaänieten op cijns 

stelde; 
Niet alleen de stam van Benjamin doet niet wat de Heere 
opgedragen heeft. Ook van de andere stammen lees je dat ze 
niet voldoen aan de opdracht. De inwoners van Kanaän wor-
den niet verslagen maar zij moeten Israël belasting gaan 
betalen. Om het geld en het gemak vergeten de Israëlieten 
wat de Heere hen had opgedragen.  
Hoe anders was het bij het afscheid van Jozua. ”Wij zullen 
de Heere dienen” hebben ze geroepen. Wat komt daar nu van 
terecht? Ze vergeten eenvoudig wat ze daar beloofd hebben. 
Wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen.  
Hoe is dat bij jou? Vergeet jij de Heere ook zo vaak? Weet 
dan dat God daar eens op terug komt. Dan is het te laat. Kom 
terug! Mag je dicht bij de Heere leven? Heb jij Hem iedere 
dag nodig? Wie op Hem vertrouwt ziet zich omringt met Zijn 
weldadigheên. Dan pas ben je echt rijk! 
 

Vraag 

Hoe komt het dat 
we de Heere zo 
vaak vergeten? Wat 
heb jij nodig om 
Hem te zoeken? 
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#ik-leefde-ver-van-God 

Het gebeurde allemaal erg onverwachts. Ik was toeschouwer 
van een christelijke betoging en opeens was het grote 
chaos. Het laatste dat ik mij herinner is het kapmes dat op 
mijn hoofd neerkwam. Alles werd zwart… De dokters noemden 
het een wonder dat ik nog leefde. Op het ziekenhuisbed kwam 
ik tot inkeer. Je moet weten dat, hoewel ik ben opgegroeid 
in de kerk, God geen plaats in mijn leven had. Ik leefde ver 
van Hem, in zonde. Hij redde niet alleen mijn lichaam, maar 
ook mijn ziel! Ik ontdekte in het ziekenhuis hoe groot Gods 
genade is. O, ik ben zo dankbaar! Voor de aanval nam ik nooit 
tijd om te bidden of Bijbel te lezen. Nu doe ik niet anders.  
 
Ik moedig je aan: Ken 
jij de Heere al? Zoek 
Hem nu, voor het te 
laat is. Pak die Bijbel 
van je, bid. Ontdekt dat 
Zijn genade heel, ja on-
eindig groot is!  
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6. Verbroken!? 
 
Lezen: Richteren 2: 1 - 5 
 

Maar gij zijt Mijn stem niet gehoor-

zaam geweest; Waarom hebt gij dit ge-

daan? 
Wat een schrijnende tegenstelling. God blijft trouw aan Zijn 
woord en het verbond dat Hij met Israël heeft gemaakt. Is-
raël keert God de rug toe, verbreekt het verbond en sluit 
allerlei andere verbonden met de heidense volken in Kanaän. 
De straf zal niet uitblijven. De afgoden van Kanaän zullen 
en valstrik zijn voor Israël.  
Vreselijk is dat. Je zult het maar te horen krijgen. Gods 
bedreiging maakt diepe indruk op het volk. Hier hebben ze 
niet mee gerekend. In Bochim breekt het volk in huilen uit. 
Om God gunstig te stemmen worden offers gebracht aan de 
Heere. 
Herken je dit in je eigen leven? Zolang het goed gaat kun je 
het zelf. Als het verkeerd gaat heb je de Heere weer nodig. 
Een reformatie vindt plaats. Maar dat is geen terugkeer naar 
de Heere zoals Hij het bedoelt. De Heere vraagt ons hele 
hart. Ook dat van jou. Hij is het waard! 
 

Vraag 

Houd jij er reke-
ning mee dat God 
eenmaal terug-
komt op de din-
gen die jij doet? 
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#overtuigd-door-daden 
Praat jij met vrienden over de Heere God? Vooral met mijn 
vriend Eshan had ik veel gesprekken. Eigenlijk wilde hij het 
goede nieuws niet horen. Steeds weer als ik er over begon, 
kwam hij met een dozijn aan tegenargumenten. En als ik die 
dan beantwoordde, haalde hij zijn schouders op. Het inte-
resseerde hem niet. Tot de dag waarop ik hem vroeg om ons 
te helpen om voedselpakketten uit te delen aan vluchtelin-
gen die waren neergestreken in onze stad. Na afloop vroeg 
hij verbaasd: “Wat is dat voor liefde die jullie bezitten?” 
Hij was verbaasd. Na een lang gesprek vroeg hij om een Bij-
bel. Nu was ik degene die perplex stond. Nog meer toen hij 
later vertelde dat hij de Heere had leren kennen…! 
 
Ik moedig je aan: laat in je daden zien wie de Heere is. Heb 
Hém lief boven alles en je naaste als jezelf. Dat zegt soms 
meer dan duizenden argumenten… 
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7. Verlaten 
 
Lezen: Richteren 2: 6 – 13 
 

En zij verlieten den HEERE, hunner va-

deren God. 
Israël heeft nagelaten de heidense volken te verdrijven. Ze 
wonen met hen samen in het land. Uiteindelijk dient Israël 
de afgoden van de Kanaänieten. Ze doen wat God verboden 
heeft. Eerder leefden ze naast de zonde. Nu leven ze in de 
zonde.  
Terwijl God voor hen wil zorgen. Voor het voorgeslacht 
hééft gezorgd. Wonderen heeft gedaan. Het volk keert Hem 
de rug toe en leeft zich uit in de zonde. Wat is dat ver-
schrikkelijk. En wat doe jij? 
Wat is het erg als je geen rekening houdt met God. Als je 
echt doet wat verkeerd is in Gods ogen. Actief in de zonde 
leven. Doen wat niet mag. De grens wordt steeds verder op-
gerekt. Wat eerst nog niet 
kon kan nu wel. Steeds ver-
der en steeds sneller keer 
je je dan van de Heere af. 
Steeds eenzamer word je 
dan! Terwijl God nodigt om 
tot Hem te komen. Hij 
roept ook jou. 
 

Vraag 

Merk je in eigen leven dat 
je de afstand tussen God 
en jou groter maakt door 
je levensstijl? Wat kun je 
doen om dat te keren? 
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#op-de-vingers-getikt 
Ooit was ik moslim, nu ben ik christen. Ik was dankbaar voor 
het werk van de Heere in mijn leven, maar daar bleef het 
bij. Hij riep mij om gehoorzaam te zijn en meerdere keren 
moedigde Hij me aan om alles in mijn leven in Zijn dienst te 
stellen. Ik negeerde deze roep een beetje. Ik had een goede 
baan, een mooi huis en een stoere auto en, als ik heel eerlijk 
ben, vond ik het prima zo. Tot ik een keer in het water viel. 
Ik zonk naar de bodem en raakte in paniek: ik kon helemaal 
niet zwemmen. Ik spartelde en bad tot de Heere: ‘Heere, geef 
mij een tweede kans! Als U mij redt, zal ik alles doen wat U 
vraagt!’ Hoe weet ik niet meer, maar ik werd gered. Nu dien 
ik de Heere en ik ben Hem dankbaar voor deze tweede kans.   
 
Ik moedig je aan: laat je niet misleiden door alle mooie din-
gen van deze wereld. Ik heb het ondervonden: het dienen van 
de Heere geeft veel meer vreugde! 
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8. Vergelden 
 
Lezen: Richteren 2: 14 – 15 
 

Overal waarheen zij uittogen, was de 

hand des HEEREN tegen hen ten kwade.  
God doet wat Hij zegt. Dat geldt als Hij iets beloofd. Maar 
het geldt ook als Hij met een bedreiging komt. Omdat Israël 
de afgoden dient ontsteekt de toorn van God over hen. Zij 
worden overgegeven in de hand van de vijanden. Niet zomaar 
een beetje. Nee, zo erg dat ze niet meer bestaan kunnen. 
Het komt zo ver dat alles wat het volk onderneemt, mislukt. 
De vijanden onderdrukken hen. Precies zoals de Heere het 
heeft gezegd. Het volk is enorm bang. Een uitzichtloze si-
tuatie. Door eigen schuld. 
Wat ben je arm als je zonder God leeft. Als je alleen je weg 
moet gaan. Dan kun je bang zijn. Bang voor mensen. Bang om 
niet mee te tellen. Bang om te falen. Bang om …. van alles. 
De Heere Jezus was eens ook alleen. Verlaten door God en 
mensen. Eenzaam. Hij was zonder schuld maar droeg de 
schuld van Zijn volk. Droeg Hij ook jouw schuld? 
 

Vraag 

Wat doe jij om 
niet buiten de 
groep te vallen? 
Wat is je eigen-
lijke drijfveer 
om zo te doen?  
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#gepest-vanwege-kruisje 

Ik zou jouw broertje kunnen zijn, ik ben namelijk nog maar 
negen jaar. Toen mijn ouders tot geloof in de Heere kwamen, 
wilden ze het geheim houden. Ze waren dan ook heel boos 
toen ik met een kruisje om mijn nek naar school ging. Mijn 
vader zei: “Vertel nóóit aan iemand dat we christen zijn!” 
Een tijdje later kwam mijn vader bij mij op de kamer. “Hus-
sein, we zaten fout. Het was juist gehoorzaam en moedig van 
je. We willen je vergeving vragen. Je hebt ons een belang-
rijke les geleerd.” Yes, ik mocht mijn kruisje weer dragen! 
Ik mocht anderen weer vertellen dat ik in de Heere Jezus 
geloof.  
 
Ik moedig je aan: laat anderen zien dat je in de Heere God 
geloofd. Wees niet bang om voor Hem uit te komen. Ook niet 
als je daardoor buiten de groep valt… 
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9. Verlossen 
 
Lezen: Richteren 2: 16 – 18 
 

En wanneer de HEERE hun richters ver-

wekte, zo was den HEERE met den rich-

ter 
Het was verdiend dat Israël bang was. Het zou ook verdiend 
zijn als God hen daarin zou laten. Maar wat een wonder. God 
vergeet Zijn volk niet. Hij roept richters. En Hij zegent het 
werk van de richters zodat het volk verlost wordt. Wat is 
God barmhartig. Vind je niet? 
Je zou denken dat het volk zijn lesje heeft geleerd. Niets 
is minder waar. Zolang de richter leeft en het volk leidt 
gaat het goed. Daarna keert het volk weer terug naar oude 
zonden en gewoonten. Zo dwalen ze steeds verder van de 
HEERE af. Het is een terugkerend refrein. God die steeds 
weer een richter roept om het afgedwaalde volk te verlos-
sen. Misschien herken je dit wel uit je eigen leven. Steeds 
weer probeer je netjes te leven en te doen wat God vraagt. 
Maar ook steeds weer mislukt het en val je terug in oude 
gewoonten en zonden. Wat val je jezelf dan tegen. Je kunt 
er moedeloos onder worden. Weet dan dat de Heere ook nu 
verlossen kan en 
wil. Hij roept jou 
door Zijn woord. Heb 
je dat al gehoord? 
 

Vraag 

Hoe roept de Heere 
jou? Welk effect 
heeft die roeping in 
jouw leven? 
 



21 

#droom 

Ik kwam thuis uit school en deed de keukendeur open. Ik rook 
brandlucht. Het was weer zover: mijn moeder had voor de 
negende keer mijn Bijbel in de fik gestoken. Mijn ouders zijn 
moslim en zo groeide ik ook op. Tot ik een keer bad: ‘God, 
laat me weten of u de God bent van de moslims of van de 
christenen. Ik zal altijd in U geloven, al wordt het mijn 
dood.’ Die nacht hoorde ik in een droom een stem zeggen: “Ik 
ben de Weg, de Waarheid en het Leven.” Ik zocht lang tot ik 
de woorden in de Bijbel vond. Sinds die tijd begon ik te zien 
hoe de Heere aan het werk is in mijn leven, hoe Hij mij be-
schermt en bemoedigt door Zijn Woord. 
 
Ik moedig je aan: de Heere roept je door Zijn Woord. Brengt 
tijd door met de Bijbel en bid dat je Zijn stem zult ver-
staan.  
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10. Verharden 
 
Lezen: Richteren 2: 19 – 23 
 

Alzo liet de HEERE deze heidenen blij-

ven…. 
Het gaat van kwaad tot erger met het volk Israël. De zonden 
van het volk worden steeds erger. Ze verdierven het meer 
dan hun vaderen, lees je. Hardnekkig en zonder enige 
schroom dienen zij de afgoden. De HEERE is zo verbolgen 
over de zondigheid van Israël dat Hij besluit de overgeble-
ven heidenen in het land Kanaän te laten wonen. 
Israël zal door deze heidenen blijvend worden beproefd. God 
gebruikt hen om te kijken of Israël Hem trouw blijft. Wat 
een oordeel voor Israël. Aangrijpend om te lezen dat niets 
lijkt te helpen. In het laatste hoofdstuk lees je een iegelijk 
deed wat recht was in zijn ogen. 
Hoe is dat bij jou? Geldt ook van jou dat je doet wat goed 
is in je eigen ogen? Dan leef je nog buiten God en zonder 
hoop. Of laat jij je leiden door God en Zijn woord? Dan ben 
je werkelijk gelukkig. Want God zal niet laten varen wat Hij 
begon. 
 

Vraag 

Probeer eens op je 
in te laten werken 
wat het verschil 
in uitkomst is van 
een leven zonder 
God en het leven 
met God? Wat be-
tekent dit voor de 
keuzes die je nu 
maakt? 
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#vier-kogels 

Mijn neef Hassani vertelde je al eerder over zijn omkeer. 
Daar mag ik ook van getuigen. Op dezelfde manier als hij 
leefde ik eerst in zonde, ver bij de Heere vandaan. Toen ik 
bij de betoging stond, had ik niet kunnen bedenken dat een 
paar uur later de dokters voor mijn leven zouden strijden. 
De vier kogels hadden mij makkelijk kunnen doden. Terwijl 
ik genas, vroeg ik elke keer weer aan de Heere om me te 
veranderen, om ook mijn hart te genezen. Nu ik Hem dien, 
heb ik ook meer te maken met vervolging. Maar ik verheug 
me in wat de Bijbel zegt. Hij heeft de wereld overwonnen, 
ik hoef alleen Zijn voetsporen te volgen… 
 
Ik moedig je aan: alleen in de Heere is ware vreugde. Ver-
laat daarom de zonde en nader tot Hem, volg Zijn voetspo-
ren… 
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11. Verharden 
 
Lezen: 1 Samuel 2: 1 - 11 
 

Er is niemand heilig gelijk de HEERE, 

want er is niemand dan Gij, en er is 

geen rotssteen gelijk onze God 
De laatste richter wordt geboren. Een bijzonder geschenk. 
Hij is van den HEERE gebeden. Samuël. Met de komst van Sa-
muël wil God zijn volk vertroosten. Allereerst de moeder 
van Samuël, Hanna. In haar lofzang maakt zij God groot voor 
Zijn goedheid. Ondanks de sombere tijd gaat God door met 
Zijn werk. Ook al keren mensen Hem de rug toe. Hij houdt 
getrouw Zijn woord. De zaligmaker zal komen. Hanna mag al 
van Hem zingen. God zal de hoorn Zijns Gezalfden verhogen. 
In die zaligmaker ligt de mogelijkheid om zalig te worden 
vast. Tegenover alles van mensen wat niet is naar Gods 
woord. Ken jij die zaligmaker? Zoek je Hem? Wie Hem vindt 
die vindt het leven. Die heeft een zekere toekomst. Ook in 
de tijd waarin jij leeft. Wanhoop nooit aan de HEERE. Hij zal 
Zijn volk vertroosten. Als jij Hem mag kennen dan mag jij, 
net als Hanna, verheugd zijn in Zijn heil. Dan krijgt Hij de 
eer en jij de zaligheid. 
 

Vraag 

Welke voorstel-
ling heb jij bij 
de woorden: Mijn 
hart springt op 
van vreugde in 
den HEERE?  
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#bont-en-blauw 

Ik was ongeveer zo oud was als jij toen ik ontdekte ik dat 
Allah geen vervulling gaf. Rachel, mijn vriendin, gaf me rond 
die tijd een Bijbel. Al lezend ontmoette ik de Heere. Ik kan 
niet onder woorden brengen wat er toen gebeurde. Een on-
bekende vreugde stroomde mijn hart binnen… Toen ik het 
thuis vertelde, werd mijn broer boos, nee, woedend. Hij sloeg 
me bont en blauw. Wat deed dat pijn! Hij sloot me drie weken 
op in mijn kamer. En toen ik daarna weer ‘los’ mocht, werd ik 
regelmatig opnieuw toegetakeld. Hoe ik dit kon volhouden? 
Daar heb ik maar één antwoord op. Niets op de wereld – ook 
geen vijand – kan mij scheiden van de liefde van Christus.  
 
Ik moedig je aan: vertrouw je aan Hem toe. De vreugde die 
Hij geeft is meer dan genoeg… 
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Aantekeningen 
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Toelichting 
 

In deze stille tijd waaier vind je, naar aanleiding van het 
thema van de Bijbelstudies over Gideon, 11 stukjes voor per-
soonlijke bezinning over ‘Leven in een verwarrende tijd’. 
Vanuit een Bijbelgedeelte, een korte uitleg en een verhaal 
van een vervolgde leeftijdsgenoot word je uitgenodigd om 
het gedeelte te overdenken. Dit kan niet zonder gebed. 
Vraag de Heere of Hij het onderwijs wat Hij je Zelf geeft 
wil zegenen, zodat je Hem voor het eerst of steeds meer 
persoonlijk mag leren kennen. 
 
De verhalen van de vervolgde leeftijdsgenoten staan in ver-
binding met het kampproject dat Koers samen met Bijzon-
dere Noden en Stichting De Ondergrondse Kerk heeft opge-
zet. Dit wordt tijdens je vakantie verder toegelicht en we 
halen met elkaar geld op om enkele projecten voor vervolgde 
christenen mogelijk te maken.  

Deze stille-tijd-waaier is een eenmalige uitgave van de Jeugdbond 
Gereformeerde Gemeenten ten behoeve van de Koers-vakanties 
2019, www.jbgg.nl/koers, In samenwerking met Bijzondere Noden, 
www.bijzonderenoden.nl en Stichting de Ondergronds Kerk (SDOK) 
https://www.sdok.nl/. Teksten: Henk van Eckeveld, verhalen: Arco 
van Doleweerd, vormgeving: Martijn Natzijl, eindredactie: JBGG. 

http://www.jbgg.nl/koers
http://www.bijzonderenoden.nl/
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