12-16
maart 2014 - nummer 7

V r e e md e l i ng
en
v e r b i n d t j o ng e r

Bijbelstudie

Vreemd
Verenigingsblad voor
jongeren van 12 tot 16 jaar
Verschijnt zeven keer
per jaar
Jaargang 13
ISSN: 1568-8844
Redactie
Martijn Dekker
Annemieke Harbers
Abigaïl Janse
Marline Karels
Jaco Pons - eindredactie
Arianne van Rumpt
Marije Wisse
John van Zetten
Abonnementen
Gratis voor leidinggevenden
van aangesloten verenigingen.
Particulier abonnement:
Prijs € 15 per jaar
(inclusief verzendkosten).
Een abonnement kan alleen
aan het einde van een jaargang
worden stopgezet.
Vormgeving
V1 Communicatie, Ermelo

Postbus 79 - 3440 AB WOERDEN
T (0348) 489948
E info@jbgg.nl - I www.jbgg.nl

2

Denk eens aan die keer dat je iemand op straat zag lopen die er vreemd
uitzag of vreemd deed. Hij was misschien wel dronken of stoned. Of
denk eens aan die vrouw die vreemde kleren aan of een raar kapsel had.
‘Wat een vreemdeling’, heb je toen misschien wel gedacht.
Als je zoekt in het woordenboek van Van Dale lees je bij ‘Vreem·de·ling
= buitenlander of onbekende.’ Op Wikipedia vind je vreemdeling ook
onder het kopje buitenlander. Bij een vreemdeling denken we vaak aan
iemand uit een ander land. Hoe is dat eigenlijk gekomen, al die ‘vreemde’
mensen om ons heen? ‘Vreemde’ mensen in een wereld waar we zelf
middenin staat.
Als christenen staan wij ook apart. Wij zijn zelf ook vreemdelingen,
vreemdelingen van God. Heb je dat al geleerd? Wat een groot goed als je
dat al in je leven mag weten!
In deze Treffer denken we na over vreemdelingschap. Wat is de Bijbelse achtergrond? Kunnen
wij als vreemdelingen weer bekend worden met
de Heere? Het wachtwoord der hervormers van
Robert McCheyne is hier een mooie aansluiting
op. Lees en zing dat met elkaar. Als je zo
vreemdeling bent geworden, dan kan je het
ook meezingen:
‘Nu reis ik getroost onder ‘t heiligend kruis
Naar `t erfgoed daarboven, in ‘t Vaderlijk huis.
Mijn Jezus geleidt mij door de aardse woestijn.
‘Gestorven voor mij!’, zal mijn zwanenlied zijn.’

Eindredacteur

Inburgering
in Israel
Wanneer iemand in ons land komt
wonen, moet diegene aan allerlei
voorwaarden voldoen. Om uiteindelijke
Nederlander te worden, moet er een
inburgeringscursus gevolgd worden.
Tijdens deze cursus leer je meer over
Nederland, de taal, de gewoontes en hoe
de Nederlandse samenleving in elkaar
zit. Aan het eind van de cursus volgt het
inburgeringsexamen. Als ze dit examen
halen, dan zijn ze ingeburgerd en krijgen
ze een diploma.

Vraag

Lees met elkaar Jozua 2. Lees het gedeelte
nog een keer voor jezelf door. Schrijf nu op
welke informatie je in dit hoofdstuk leest
over Rachab? Bespreek dit daarna met
elkaar.

Vraag

Welk beeld krijg je van Rachab?

Stelling
Wij zijn veel beter dan Rachab.
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Proselieten:

In de Bijbel staat nadrukkelijk vermeld dat
Rachab een hoer was. Ze verkocht haar
lichaam voor geld. In de Bijbel lezen we nergens van een andere Rachab. Het bijvoegsel
wordt er dus niet bij geschreven om haar
te onderscheiden van anderen, maar om
haar afkomst aan te duiden. Het is alsof de
Heere wil zeggen: Niemand is te slecht of
te zondig. Van onszelf zijn we allemaal even
slecht. Dat zegt Paulus ook in Romeinen 3:
9-20.

Vraag

Hoe beschrijft Paulus in Romeinen 3 de
mensen?

Waar kwam ze vandaan?
Ze woonde in de stad Jericho. Achterin veel
Bijbels vind je een aantal landkaartjes. Zoek
Jericho maar eens op. Nadat de Israëlieten het
Overjordaanse hadden veroverd was dit de eerste stad die ze tegen kwamen. De stad lag dus
net over de Jordaan. Het was een belangrijke
stad. De stad nam een sleutelpositie in om het
verdere land in te komen. Ook lag de stad in een
vruchtbare omgeving. Regelmatig overstroomde de Jordaan, waardoor er leven mogelijk was
voor de gewassen.

Vraag

Op welke plaatsen in de Bijbel kom je
Jericho nog meer tegen?
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Vraag

Waarom moest Rachab eerst buiten het
leger van de Israëlieten blijven? (zie Deuteronomium 21:10)

Vraag

Lees Jozua 6:22-25.
Vat in eigen woorden samen wat er in deze
verzen beschreven wordt?

Rachab was toegezegd dat ze niet om zou
komen met de inname van Jericho, maar
dat zij met haar familie in het leven zouden
gehouden worden. Als teken moest ze een
scharlaken (rood) snoer uit haar raam zou
laten hangen.

Vraag

Waarom werd Rachab gespaard tijdens de
val van Jericho? (Zie Jozua 2)

Vraag

In de Bijbel lezen we hoe we met een
vreemdeling om moeten gaan. Lees met
elkaar de volgende Bijbelgedeelten en
bespreek met elkaar wat de Bijbel in dat
gedeelte zegt over vreemdelingen. Probeer het in één kernwoord te omschrijven.

Welke proselieten ken je uit het Oude en Nieuwe
Testament?

• Leviticus 19:33: ______________________
• Numeri 9:14: _______________________
• Deuteronomium 24:14: _______________
• Ruth 2:10: __________________________

• Ezechiël 47:23: ______________________

Lees Jozua 6:23. Wat valt op als je het laatste
gedeelte van deze tekst leest?

Vraag

• Exodus 23:9: ________________________

• Job 31:32: ___________________________

Vraag

Als een heiden toe wilde treden tot het volk
van Israël, werd er altijd een grondig onderzoek
gedaan waarom hij Israëliet wilde worden. Daarnaast moesten mannen besneden worden. Als
iemand daar de mogelijkheid voor had, moest er
ook een offer gebracht worden. Nadat iemand
eenmaal aan alle regels had voldaan, werd hij/zij
een proseliet genoemd. Het woord proseliet is afgeleid van het Griekse προσηλυτος (prosèlutos),
dat ‘erbij gekomene’ of ‘nieuwkomer’ betekent.
Het woord komt verschillende keren voor in het
Nieuwe Testament. Tegenwoordig wordt de term
proseliet ook gebruikt voor iemand die vrijwillig
overstapt naar een ander geloof, dus ook als dat
het christendom of de islam betreft.

• Mattheüs 25:31-46: __________________

Vraag

Welke les neem jij vandaag mee uit deze
Bijbelgedeelten?

Als iemand tegenwoordig tot het Jodendom wil
toetreden, moet hij/zij aan de volgende regels
voldoen:
• De Joodse geloofsprincipes moeten volledig
worden geaccepteerd en andere godsdiensten
verworpen.
• De bekeerling moet zoveel mogelijk de bijeenkomsten in de synagoge bijwonen.
• De bekeerling moet thuis alle spijswetten
houden en zich aan de sabbatsheiliging houden.
De uiteindelijke toetreding tot het Jodendom
moet worden geaccepteerd door een college van
Rabbijnen en gaat vergezeld van de besnijdenis
en een onderdompeling. Dit hele proces duurt
ongeveer zes jaar.
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Vreemdelingen
in de Bijbel
In de tijd dat de Heere Jezus op aarde
was, waren de Romeinen de baas in Israël. Dat zal ongetwijfeld voor de nodige
problemen gezorgd hebben bij de Joden:
(hogere) belastingen, mensen die een
andere taal spraken en met harde hand
het volk regeerden. Paulus is ook geboren tijdens deze Romeinse overheersing.
Hij werd zelfs geboren als een Romeins
staatsburger. Hij had daardoor dezelfde
rechten als een Romein. Hij mocht
zich beroepen op de Romeinse keizer.
Hiervoor moest hij naar Rome gaan. De
laatste jaren van zijn leven heeft hij daar,
in een vreemd land, doorgebracht.
Als we terugkijken in de geschiedenis
van het volk Israël, komen we nog veel
meer voorbeelden van vreemdelingen
tegen. Het bekendst is wel het verblijf
van het volk in Egypte en de daarop
volgende reis door de woestijn. Maar
ook mensen uit het volk Israël hebben
langer of korter tijd ergens als vreemdeling doorgebracht.
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Vraag

Op deze bladzijden vind je een aantal vreemdelingen uit de Bijbel. Welke andere voorbeelden
van vreemdelingen ken je uit het Oude en
Nieuwe Testament?

Abram

‘En er was honger in dat land; zo toog Abram
af naar Egypte, om daar als een vreemdeling te
verkeren, dewijl de honger zwaar was in dat land.’
Genesis 12:10

Elia

‘Maak u op, ga heen naar Zarfath, dat
bij Sidon is, en woon aldaar.’
1 Koningen 17:9

Hoe komt het nu eigenlijk dat mensen
vreemden voor elkaar geworden zijn? Om
dat te ontdekken moeten we terug naar de
torenbouw van Babel in Genesis 11: 1 en 2:
‘En de ganse aarde was van enerlei spraak
en enerlei woorden. Maar het geschiedde, als
zij tegen het oosten togen, dat zij een laagte
vonden in het land Sinear; en zij woonden
aldaar.’
De hele wereldbevolking woonde op één
plek en iedereen sprak dezelfde taal. Ze
besloten een enorme toren te bouwen om
te voorkomen dat ze elkaar kwijt zouden
raken. Maar God had hen juist het bevel
gegeven dat zij over de hele aarde moesten
gaan wonen: ‘Zijt vruchtbaar en vermenigvuldigt, en vervult de aarde!’ (Genesis 9: 1b).

Ruth

‘En zij kwamen te Bethlehem in het
begin van den gersteoogst.’
Ruth 1:22

Stelling
Zoveel talen op de wereld,
dat is een oordeel van God.
De toren van Babel werd gebouwd met
tichelstenen en leem. Leem is een soort klei,
dat gebruikt werd als cement, en een tichel
was eigenlijk een baksteen. De familienaam
Tichelaar is ervan afgeleid en betekent eigenlijk
steenbakker. Ook zijn er diverse straten in
Nederland die Tichelaar in de naam hebben.

Weet jij het?

Hoeveel talen zijn er op de wereld?

Met het bouwen van die toren, gingen ze
tegen het bevel van God in! God strafte hen
daarvoor en stuurde de spraakverwarring:
‘Kom aan […] laat Ons hun spraak aldaar
verwarren […]. Alzo verstrooide hen de HEERE
van daar over de ganse aarde.’ (Genesis 11: 7
en 8). Mensen konden elkaar niet meer ver-

staan. Daardoor verplichtte God de mensen
om zich over de hele wereld te verspreiden.
Daardoor werden mensen vreemdelingen
voor elkaar.

Daniel en zijn vrienden

David

‘Onder dezelve nu waren uit de
kinderen van Juda: Daniël, Hananja,
Misael en Azarja.’
Daniël 1:6

‘Haast u, om weg te gaan, opdat hij niet
misschien haaste, en ons achterhale, en een
kwaad over ons drijve, en deze stad sla met
de scherpte des zwaards.’ - 2 Samuël 15:14
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Vreemdelingschap n U

Racisme
Je kent ze vast wel: de grappen en moppen
over Turken, Marokkanen, Polen etc. Mensen
die hierheen gevlucht of gekomen zijn, zijn
vaak het onderwerp van racisme. Het imago
van deze groepen mensen wordt bepaald
door de minderheid die zich misdraagt.Maar
wat is racisme eigenlijk? Racisme betekent
dat bepaalde (groepen) mensen als minderwaardig gezien of behandeld worden op
basis van hun huidskleur of afkomst. Het is
een vorm van discriminatie. Discriminatie
is het ongelijk behandelen van mensen op
basis van kenmerken die er helemaal niet
toe doen. Discriminatie is verboden volgens
Artikel 1 van de Nederlandse Grondwet.
Discriminatie of racisme begint vaak met
vooroordelen. Mensen kunnen denken dat
bij een bepaalde huidskleur of afkomst
bijzondere eigenschappen horen. Soms positief, bijvoorbeeld hard kunnen rennen. Vaak
ook negatief, zoals lui zijn of gierig zijn.

Stelling
Je mag niets zeggen over
mensen die je niet kent.
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Hoe zijn de ‘vreemdelingen’ eigenlijk ons
land binnen gekomen? In 1964 sloot de Nederlandse regering een akkoord met Turkije.
In dit akkoord werd afgesproken dat Turken
naar Nederland gehaald werden om zwaar
industrieel werk te gaan verrichten. Werk
dat wij als Nederlanders te zwaar of te vies
vonden. In 1969 werd ook een zelfde akkoord
gesloten met Marokko. Het systeem waarin
mensen in een ander land gingen werken
is echter al veel ouder. Al in de 16e eeuw
werden (veelal zwarte) slaven uit Afrikaanse
landen gehaald om ergens anders voor rijke
mensen te gaan werken. Zij waren vaak
slachtoffer van uitbuiting en mishandeling.

“Wat eten we vanavond? Nee hè, alweer
broccoli? Waarom eten we geen macaroni?”
Je zult zo een gesprekje vast wel herkennen.
Macaroni is bijna niet meer weg te denken.
Toch is het eten wat niet altijd in de Nederlandse keukens gemaakt werd. Zo zijn er nog
meer voorbeelden te bedenken. Er zijn tegenwoordig talloze Chinese, Griekse, Turkse, Japanse en Egyptische restaurants. En kijk eens
in de Nederlandse supermarkt. Daar staan
allerlei gerechten van over de hele wereld.

Artikel 36 - Nederlandse Geloofsbelijdenis
Van het ambt der overheid

Voorts, een ieder, van wat kwaliteit, conditie of staat

‘Wij geloven dat onze goede God, uit oorzaak der

schattingen te betalen, hun eer en eerbied toe te

verdorvenheid des menselijken geslachts, koningen,

dragen, en hun gehoorzaam te zijn in alle dingen die

prinsen en overheden verordend heeft; willende

niet strijden tegen Gods Woord; voor hen biddende in

dat de wereld geregeerd worde door wetten en

hun gebeden, opdat hen de Heere stieren wille in al

politiën (verordeningen/regelgeving), opdat de

hun wegen, en dat wij een gerust en stil leven leiden in

ongebondenheid der mensen bedwongen worde

alle godzaligheid en eerbaarheid. En hierin verwerpen

en het alles met goede ordinantie onder de mensen

wij de wederdopers en andere oproerige mensen,

toega. Tot dat einde heeft Hij de overheid het zwaard

en in het gemeen al degenen die de overheden en

in handen gegeven tot straf der bozen en bescherming

magistraten verwerpen en de justitie omstoten

der vromen. En hun ambt is, niet alleen acht te nemen

willen, invoerende de gemeenschap der goederen,

en te waken over de politie (het staatsbestuur), maar

en verwarren de eerbaarheid, die God onder mensen

ook de hand te houden aan den heiligen kerkendienst;

gesteld heeft.’

om te weren en uit te roeien alle afgoderij en valsen
godsdienst, om het rijk van den antichrist te gronde
te werpen, en het Koninkrijk van Jezus Christus te
doen vorderen, het woord des Evangelies overal te
doen prediken, opdat God van een iegelijk geëerd
en gediend worde, gelijk Hij in Zijn Woord gebiedt.

Vreemde culturen
Er zijn heel veel verschillende culturen
in ons land. Niet alleen de buitenlanders
die we zelf binnen hebben gehaald,
hebben zich hier gevestigd. Ook andere
nationaliteiten zijn ruim vertegenwoordigd.
Dat levert een gevarieerd straatbeeld op
met bijvoorbeeld moskeeën, synagogen,
hoofddoekjes, keppeltjes en baarden.
Ook onder de “gewone” Nederlanders
zie je andere culturen. Zo gaan niet alle
Nederlanders op zondag naar de kerk en
degenen die naar de kerk gaan hebben niet
allemaal een hoedje op.

Vraag

Kan je nog andere dingen bedenken die
niet ‘Nederlands’ zijn, maar nu wel ‘gewoon’
zijn geworden?

hij zij, is schuldig zich den overheden te onderwerpen,

Vraag

Wat zegt dit artikel over hoe de regering om
moet gaan met andere godsdiensten?
Hoe kan je dit in deze tijd doen?

Feiten over racisme
1. De hoeveelheid incidenten tegen Joden
(antisemitische incidenten) stijgt. Hieronder
valt bijvoorbeeld het bekladden van synagogen.
2. Per jaar worden er ongeveer 1100 aangiftes
gedaan van antisemitische scheldpartijen.
3. Racistisch schelden komt per jaar 1400 keer
voor.
4. Jongeren tussen de 23 en 27 schelden vooral
racistisch, discriminerend gedrag vinden we
vooral bij mensen tussen de 30 en 32 jaar.
5. De meeste incidenten vinden plaats in de
Randstad.
6. Veel incidenten met racistisch schelden zijn
onderdeel van taalverruwing, waardoor
het vaak door de dader niet als racistisch is
bedoeld.

Vraag

Op welke manier praat jij over ‘vreemdelingen’?
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Vreemdeling van God
dat dat niet meer kan. Ze trekken schorten
van bladeren aan en verstoppen zich voor
de Heere. Hij stuurt hen uit de hof. Ze raken de kennis van God kwijt! Ze kennen de
Heere niet meer en zo worden zij dus een
vreemdeling van God.

Bij vreemdelingen denk we al snel aan
mensen die anders zijn en doen of uit een
ander land komen. Toch zijn dat niet de enige
vreemdelingen. Ook jij bent een vreemdeling.
Een vreemdeling van God. Lees maar mee…

De Heere heeft de aarde geschapen. Op de
zesde dag schiep Hij de mens, het pronkstuk
van de hele schepping. Adam en Eva kenden de Heere aan de wind des daags. Dat
betekent dat zij aan de wind konden horen
dat God in het Paradijs was. Ze konden ook
met Hem spreken zoals mensen met elkaar
praten. Maar dat veranderde na de zondeval. Als Adam en Eva na de zondeval God
in het paradijs horen komen, dan voelen ze
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Maar God laat Adam en Eva niet los. Hij
zoekt hen in het Paradijs op en doet een
belofte: En Ik zal vijandschap zetten tussen
u en tussen deze vrouw, en tussen uw zaad
en tussen haar Zaad; Datzelve zal u den
kop vermorzelen, en gij zult Het de verzenen vermorzelen (Genesis 3: 15). De Heere
belooft dat Zijn Zoon op deze wereld zal komen om de dood, de zonde en de duivel te
overwinnen en voor Gods kinderen de eeuwige zaligheid te verdienen. God blijft zich
verbonden voelen met de mens. Hij weet
zelfs wat hij van de mens kan verwachten.
Psalm 139 spreekt daar ook van.

Psalm 139:1
Niets is, o Oppermajesteit,
Bedekt voor Uw alwetendheid.
Gij kent mij; Gij doorgrondt mijn daân;
Gij weet mijn zitten en mijn staan;
Wat ik beraad’, of wil betrachten,
Gij kent van verre mijn gedachten.

Vraag

Waarom kan deze psalm voor de kinderen
van de Heere tot troost zijn?

God vervult zijn beloften! Alle preken
die we horen, elk gebed dat we doen of
elk stukje uit de Bijbel dat we lezen is
een mogelijkheid om Hem weer te leren
kennen. Als we Hem door Zijn Woord
leren kennen, zullen we geen vreemdeling van God blijven!

Opdracht

Bespreek dit lied met elkaar.
a) Wat lees je over een vreemdeling?

b) Wat veranderde er in het leven van deze
vreemdeling?

c) Hoe veranderde dat?

R . M. McCheyne
Wachtwoord der hervormers – R.M. McCheyne
Eens was ik een vreemd`ling voor God en mijn hart.
Ik kende geen schuld en ‘k gevoelde geen smart.
Ik vroeg niet: ‘Mijn ziele doorziet gij uw lot?
Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God?’
Al sprak daar een stem uit de Heilige Blaân
Van ‘t Lam, met de zonden der wereld belaân,
Ik zocht bij de kruispaal geen veilige wijk:
‘k Stond blind en van verre, in mij zelven zo rijk.
Ik deed als Jeruzalems dochters weleer;
Ik weend’ om de pijn van mijn lijdende Heer’,
Maar dacht er niet aan , dat ik zelf door mijn schuld
Zijn kroon had gevlochten, Zijn beker gevuld.
Maar toen mij Gods Geest aan mijzelf had ontdekt,
Toen werd in mijn ziele de vreze gewekt.
Toen voeld’ ik wat eisen Gods heiligheid deed;
Daar werd al mijn deugd een wegwerpelijk kleed!
Toen vlucht’ ik tot Jezus! Hij heeft mij gered!
Hij heeft mij verlost van het vonnis der wet!
Mijn heil en mijn vreugd’ en mijn leven werd Hij.
Ik boog m’, en geloofd’, en mijn God sprak mij vrij!
Nu ken ik die waarheid, zo diep als gewis,
Dat Christus alleen mijn gerechtigheid is.
Nu tart ik de dood, nu verwin ik het graf.
Nu neemt mij geen satan de zegekroon af!
Nu reis ik getroost onder ‘t heiligend kruis
Naar `t erfgoed daarboven, naar ‘t Vaderlijk huis.
Mijn Jezus geleidt mij door d’ aardse woestijn .
‘Gestorven voor mij!’ zal mijn zwanenzang zijn.
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Vreemd

Vreemde gewoonten
• In Rusland mag je niet rondrijden in een vieze auto. In Moskou kun je al snel een boete van 100
dollar krijgen als je auto volgens de inspecteurs niet schoon genoeg is.
• In Japan moet je juist slurpen van je soep om te tonen dat het lekker is en dus beleefd te zijn.
Vreemde uitvindingen
Er worden veel dingen uitgevonden. Sommige daarvan zijn nuttig, andere misschien minder.
• In 1929 combineerden ze een badpak met een reddingsvest. Het resultaat: een houten badpak.
• De Engelse verkeerspolitie kreeg in de jaren 30 van de vorige eeuw jassen met ingebouwde
radiatoren. Fijn tegen de kou!
• Een opvouwbare brug zodat je elke sloot over zou kunnen steken.
• Een pijp met twee stelen. Roken verbroedert!
Vreemde records
• David Alexander is de man die de meeste T-shirts tegelijk aan had. Hij
was meer dan 2 uur bezig om de 121 shirts aan te krijgen, die bij elkaar
bijna 40 kg wogen.
• De langste nagel is ongeveer 80 cm. De vrouw die deze nagel heeft, heeft
sinds 1979 haar nagels niet geknipt. In 2009 zijn haar nagels afgebroken
toen ze betrokken was bij een auto ongeluk.

Vreemd eten
• In Colombia is geroosterde marmot een favoriet gerecht en staat bij
veel restaurants op de menukaart.
• In Noorwegen eten ze rond de Kerst vaak Smalahove (schapenkop).
De schapenkop wordt eerst ontdaan van wol, vel en hersenen en
daarna in ongeveer drie uur gekookt. Het wordt geserveerd met wat
aardappelen en koolraap, maar wordt meestal in zijn geheel op een
bord gelegd.

Vraag

Waarom vinden we
deze voorbeelden
vreemd?

