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Inhoudsopgave & voorwoord 

 
Voorwoord                     blz.   2  

  Agenda & mededelingen      blz.   3 
  Roosters en andere  taken      blz.   4 
  Verjaardagen/giften en collecten     blz.   5 
  Kringen/gebed       blz.   6 
  Mededelingen       blz.   7 
  Broederraad          blz.   8 
  Gedicht                 blz.10+12+25 
  Ingezonden stuk  ‘Toeval bestaat niet’   blz. 11 
  Samenvatting preek                      blz. 13 
  Bridge to Light/Grace Village/Karin         blz. 19 
  Bericht over Bernard en Susanne     blz. 20 
  Israël&De Bijbel/ Bas&Anne vd Linden   blz. 22 
  Verslag van het Bezoekersteam                blz  24 
  Taken & Verantwoordelijkheden      blz. 27 
 

Voorwoord                

Lieve broeders en zusters, 
Voor u ligt alweer de vierde editie in 
dit jaar van ons Gemeentenieuws. 
De vakantieperioden zijn inmiddels  
aangebroken. Dit keer leest u een 
interessante uitleg over de werken 
van Gods engelenmacht, in de 

preek opgenomen. Vergeet u zondag 9 juli a.s. niet te noteren want dan zijn 
Bernard en Susanne weer bij ons! Zij zullen dan een presentatie geven tijdens 
de samenkomst. Ons gezamenlijke uitstapje zal plaatsvinden op 16 
september a.s. d.v.  naar Rotterdam. Nadere info volgt nog.  De werkers  op 
het zendingsveld vertellen u  over het verloop van hun belevenissen.  In ieder 
geval nog een fijne vakantie gewenst  met veel leesplezier en een hartelijke 
groet,         
De redactie,  Rita de Jager.                             
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genda & mededelingen diensten 2017 
De diensten beginnen om 10:00 uur. Na afloop van de dienst is er 

gelegenheid om een kopje koffie of thee met ons te drinken. 
 

 A 

Zondag              2 juli 2017 
Spreker           Br S. Verkerk (doopdienst) 

                         Westduinwg 151, Schev. 
Pianiste           Aanvang 14.00 uur 
 

Zondag              9 juli  2017 
Spreker            Bernard&Susanne  
Dienstleiding   Henk van Groen 

Pianiste            Zang (Kadosh) 

Zondag            16 juli 2017  
Spreker            Br Theo Haakma  HA             
Dienstleiding  Cor Barning 
Pianiste           Zang (C,T) 

Zondag            23 juli 2017  
Spreker            Br Barend Bloem  
Dienstleiding   Leonard Bloem  
Pianiste            Zang (A,S) 
 
Zondag            30 juli 2017 
Spreker            Br. Peter Kits              
Dienstleiding  Tom Ammerlaan 
Pianiste           Zang (C,T )  

Zondag            6 augustus 2017 
Spreker           Br Theo  Meij  
Dienstleiding Siem van Pelt 
Pianiste           Zang (C,T)       
 
Zondag           20 augustus 2017 
Spreker           Br. Piet vd Wolf  
Dienstleiding  Cor Barning 

Pianiste           Zang (J) 
 
Zondag        
Spreker  
Dienstleiding 
Pianiste          Zang (  )    
 
         

Zondag             13 augustus 2017 

Spreker             Br Aart van Rijn    HA          
Dienstleiding  Tom Ammerlaan 
Pianiste            Zang (J) 
 
Zondag            27 augustus 2017 
Spreker            Br A. van Andel 
Dienstleiding  Henk van Groen 
Pianiste           Zang (C) 
 

SAMENKOMST 2017 
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Data: Welkom Koffie Kinderwerk Beamer 
   2 juli Helena&Stefan Elma & Leen Thérèse Stefan  

  

   9 juli  Riet & Piet  Caroline  Jorike Richard  
 

 16  juli            Jopy & Thea Bellie & Gerrit  Helena Stefan  

 23 juli      Jannie & Harry Ancherida & 
Helena 
 

Janny Richard 
 

 30 juli     Helena&Gerrit Jopy & Gerrit Helena Richard 

06 aug  
 

Riet & Piet Elma & Leen Helena Stefan 

13 aug Jannie & Harry Bellie & Gerrit Thérèse Stefan 

20 aug Jopy & Thea Annemarie & 

Jan-Pieter 

Janny Stefan 

27 aug  
  

Leonard&Gerrit Ancherida & 
Helena  

Jorike Richard 

     

     

Rooster leiding van de bidstonden 

  4 juli    Riet      

11 juli   Thérèse    
18 juli   Henk    
25 juli   Henk 

 

01  aug  Tom   
08  aug  Siem  
15  aug  Gerrit   
22  aug  Riet   
29   aug  Thérèse 

             9 
   
    

Roosters en andere taken 

 

  

Elke dinsdagavond voor gemeenteleden.      Aanvang 19.45uur. 

Meidoornstraat 9, Den Haag.                                Bidt u mee? 
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VERJAARDAGEN 

  

     Juli 2017                               Augustus 2017 
  14   Muriel Lew      07  Clara Willighagen 

 16  Anne Boukes      18  Jan Pieter Boekhoorn 

  19 Annemarie Boekhoorn    20  Yomaira Cardona Urib              

24 Stefan Geurten     23   Rita de Jager                                            

           25   Siem van Pelt  

                     

Alle jarigen van harte gefeliciteerd & Gods rijke zegen toegewenst! 
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KRINGAVONDEN, LOCATIE, DATA EN TIJD 

 
• Bijbelstudie van Hans Timmers gaat verder in juli en 

augustus 2017. Datums en locatie bekend bij 
kringleider. 

• Thematische Kring van Harry + Jannie Carlier gaat verder in juli en 
augustus 2017.  Datums en locatie bekend bij kringleider.   

•     Kring van Siem van Pelt gaat verder in september 2017.   
 Datums en  Locatie bekend bij de kringleider.  
• Dagkring Cor Barning gaat verder op woensdag  2 en 16 augustus  

2017, om de 14 dagen. Locatie en onderwerp bekend bij de 
kringleider.   

• Vrouwenpraatgroep “Ladies Morning” vindt plaats iedere 2e dinsdag 
in de maand,  weer verder vanaf september 2017 om 10.00 uur. 
Locatie bekend bij deelnemers.    

         Wilt u een kring bezoeken? Overleg met de desbetreffende kringleider. 
 

Gebed gevraagd voor onze zieken: 

• Broeder Meindert Vos heeft een operatie ondergaan 
en is herstellende daarvan. 

• Broeder Floor Bos moet de komende periode medische 
behandelingen ondergaan in het ziekenhuis. 

• Zuster Adrie vd Leeden heeft haar enkel gebroken na een 
verkeersongeval.  

Wilt u ook  bidden voor 
degenen  in onze gemeente 
die kampen met 
gezondheidsklachten, 
eenzaamheid of zij die 
verdriet hebben?  
Wij bidden hen Gods zegen 
en vertroosting  van harte 
toe! Ook voor hen die wij 
niet met name hebben 

genoemd, maar die het toch moeilijk hebben. 
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Wist u dat wanneer de sprekers van onze zendingsprojecten de spreekdienst 
houden, de opbrengst van de collecte bestemd is voor deze projecten?  
 
Wist u dat u kopij kan inzenden voor het komende gemeentenieuws? Maar 
wel inzenden svp vòòr  15 augustus 2017. U kunt het gemeentenieuws ook 
lezen op onze website www.cghdenhaag.nl  en dan klikken op  ‘over ons’.  
 
Wist u dat u preken kunt beluisteren op onze website? Klik dan op  ‘home’.  
 
Wist u dat  op iedere 3e woensdag van de maand  ‘EAT EN MEET’ plaats 
vindt waarbij u van harte welkom bent om zalige pizza´s te eten met een 
goed gesprek en een bijdrage van 5 euro wordt gevraagd? Vanaf 17.30 uur. 
 
Wist u dat op 5 augustus 2017 zomerstek zal plaatsvinden van 14.00 tot 

16.00 uur in de Meidoornstraat 5 te Den 
Haag. Er treedt een Indisch zangkoor, Suara 
Kita,  op en er zijn Indische hapjes en 
drankjes. Eigen bijdrage € 2,50.  

 
 
 
 
 
 

 

http://www.cghdenhaag.nl/
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Vanuit de Broederraad      

Beste broeders en zusters, 

Daarrrrr zijnnnnnn zij 

weerrrrrr ……… 
“Maak dat jullie wegkomen uit 

mijn land! Jullie en alle andere 

Israëlieten! Ga de Heer 

aanbidden, zoals jullie hebben 

gevraagd.” 
 

Terug van weggeweest en weer op de plek waar het allemaal begon: 
Scheveningen, Enschede. Wij mogen letterlijk een zomerse groet ontvangen 
van Suzanne en Bernard, die op 9 juli onze Gemeente zullen bezoeken. Het 
groeten van verre, via de mail, skype enz.  kunnen we omzetten in een Hug. 
We mogen meehuilen en lachen in hun zorgen, beslissingen, ervaringen en 
mooie en droevige reacties, die zij mochten beleven op het zendingsveld: lees 
op hun fantastische blog: http://bernardensusanne.blogspot.nl/ 
Een zomerse groet ontvangen wij letterlijk van de Oldebroekers die tevens op 
de 9e juli een uitgebreide muzikale acte de présence geven, tijdens de dienst, 
van hun geloofservaringen op de mooie Veluwe. 
Christenen hebben geestelijke vitamine nodig en door dit soort ontmoetingen 
kunnen wij het christen-zijn een mooie wending geven. Ervaringen delen, 
waarin Brazilië en Oldebroek en Den Haag bij elkaar komen en  ons laten  
verwonderen over wie wij zijn, waar wij in geloven en dat wij op weg zijn naar 
een nieuwe (Hemelse)toekomst. 
Het spreekt bijna vanzelf dat God ons leidt en dat Hij uiteindelijk onze weg 
bepaalt. Dat de weg zeer stoffig en menige valkuilen heeft, ervaart een ieder. 
Het leven kent vele uitdagingen om ons op dat rechte pad te houden en 
uiteindelijk de weg te moeten gaan die we moeten gaan. 
Dat de zomer ons nieuwe kansen geeft is duidelijk. De zomer is een ‘Buiten 
kans’ bij uitstek en nodigt ons uit de hut uit te komen en te genieten van Gods 
Schepping. 
De uittocht van Mozes uit Egypte is daarom een prachtig verhaal om de relatie 
te leggen tussen op zoek zijn naar je bestemming en het zoeken van Gods 
leiding in je leven. Het opgeven van de zekerheden en nieuwe uitdagingen 
aangaan gaat alleen lukken met behulp van God, waar u ook gaat en staat. 

http://www.c-cards.nl/christelijke-e-cards/SV/efeze-6-10-262/?knr=336&catId=0
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Daarom is het goed dat de zomer start tijdens onze dienst op 9 juli om te zien 
en te horen, te bidden en te ervaren hoe God werkt in levens en dat God ons 
nooit in de steek laat. 

Het volk Israël vertrekt uit Egypte Exodus 12 

34 De Israëlieten deden het brooddeeg (waar nog geen gist in zat) in 
bakpannen. Die wikkelden ze in kleren en zo zetten ze die op hun schouders. 
35 Verder deden de Israëlieten wat Mozes en Aäron hadden gezegd: ze 
vroegen aan de Egyptenaren om zilveren en gouden voorwerpen en om 
kleren. 36 En de Heer zorgde ervoor dat de Egyptenaren goud, zilver en kleren 
aan hen meegaven. Zo beroofden de Israëlieten de Egyptenaren. 37 Daarna 
trokken ze van Raämses naar Sukkot. Het waren ongeveer 600.000 mannen 
te voet. De vrouwen en kinderen waren daar nog niet bij meegeteld. 38 Ook 
trokken er nog allerlei andere mensen met hen mee. Verder heel veel 
schapen, geiten en koeien. 
39 Ze bakten broden van het deeg dat ze uit Egypte hadden meegenomen. 
Die waren gebakken van deeg zonder gist. Want er was geen tijd geweest 
om het deeg te laten gisten. Want ze hadden haast, doordat ze uit Egypte 
waren weggejaagd. Ook was er geen tijd geweest om eten voor onderweg 
klaar te maken.      Gezegende zomer, namens de broederraad, Henk van Groen 
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Gedicht  Van: Ina van der Welle    Inzender: AvdB 

‘MIJN ZWAKHEID, UW KRACHT’    

Buiten schijnt de zon  

Het zou mij vrolijk maken 
Als ik maar vergeten kon  
Moeiten die mijn leven raken.  
 
Ik bid geeft U mij moed  
Ik leg mijn leven neer  
Bij U is ’t immers goed 
dat zegt U telkens weer. 
 
Dan voel ik  Uw armen 
Veilig om mij heen 
Ze willen mij verwarmen 
Zeggen, je bent niet alleen. 
 
Mijn zwakheid is Uw kracht 
Die zichtbaar in mij wordt 
Uw genade is de macht 
Door Uw geest in mij gestort. 
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Ingezonden stuk  ‘ TOEVAL BESTAAT NIET ’  Van: RdJ 

Na de aanslag op 11 september had een bedrijf de overgebleven leden van 
andere bedrijven, die niet waren omgekomen tijdens de aanslag op de Twin 
Towers, kantoorruimte aangeboden, om die met elkaar te delen. Tijdens een 
vergadering sprak het hoofd van de veiligheid over ieders verhaal waarom 
ze nog in leven waren. Allen waren gered door ‘iets kleins’.   
Het hoofd van dit bedrijf zelf, overleefde die dag, omdat zijn zoon een 
kleuterschool was begonnen. Een andere man leefde nog omdat het zijn 
beurt was geweest om die dag op oliebollen te trakteren.                               Een 
vrouw was laat omdat haar wekker niet op tijd was afgegaan. Iemand was 
laat omdat hij op de hoofdweg in de file had gestaan, doordat er een auto 
ongeluk was gebeurd. Een ander kwam laat omdat hij de bus had gemist. Een 
vrouw had eten op haar kleren gemorst en moest terug om zich te verkleden. 
Van een ander wilde de auto niet starten. 
Iemand ging terug om zijn telefoon te antwoorden.                                                                    
Iemand kon niet op tijd zijn omdat haar kind zo had getreuzeld. Een ander 
miste de taxi. Een man kon niet verder omdat hij die morgen nieuwe 
schoenen had aangetrokken. Hij deed zijn best om op tijd te komen op zijn 
werk, maar kreeg een blaar op zijn voet en was vlug bij de drogist gestopt 
om een pleister te kopen.                                                                                             
Door al dit soort kleinigheden overleefden deze mensen deze dag.                Dus 
wanneer we vastlopen in het verkeer of de lift missen of als we terug moeten 
om de telefoon te antwoorden, dan zijn we geneigd om ons te ergeren aan 
al dit soort kleine dingen. Op zulke tijden moeten we dan maar denken, dat 
dit precies is wat God op dat moment voor ons wil hebben. Lijkt het of de 
dag verkeerd gaat omdat de kinderen niet willen opschieten met aankleden 
of we kunnen onze autosleutels niet vinden of alle stoplichten staan op rood, 
dan moeten we niet boos of gefrustreerd worden. Dan kan het zijn dat God 

aan het werk is en voor ons aan het zorgen is. “Worden niet vijf musjes 
voor twee penninkjes verkocht? En niet een van die is bij God 
vergeten. Ja, ook de haren van uw hoofd zijn alle geteld. Wees dan 
niet bevreesd: u gaat vele musjes te boven.”   
    Lukas 12:6-7 
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Gedicht van: Elizabeth Reitsma           Inzender: AvdB 

 ‘GIJ, DIE MIJ IN VREUGD LIET BLOEIEN’   

Gij, Die mij in vreugd liet bloeien  
En in blijdschaps lieve zon, 
Leer mij, dat ik zacht en stille,  
Met dezelfde goede wille 
Ook de smart drink’ uit Uw bron.  
 

 
Want hoe zal ik voor ’t 
ene danken 
Als het andere mij 
krenkt? 
Laat mij nimmermeer 
verlangen 
Maar alleen met dank 
ontvangen 
Alles wat Uw hand mij 
schenkt. 
 
 
 

Ach, zo klein is nog mijn harte, 
Dat het al te vaak vergeet 
Dat de zon het zou verschroeien, 
Dat het niet zou kunnen groeien 
Zonder koelte van het leed. 
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Samenvatting preek     

 
 
 

 

ENGELEN. 
Engelen ….. zijn zij niet allen dienende geesten, die uitgezonden worden 

ten dienste van hen, die het heil zullen beërven? 

Engelen, bestaan zij, helpen zij mensen in nood echt? Het Bijbelvers dat 

wij net gelezen hebben, zegt twee interessante en belangrijke dingen over 

engelen. Ten eerste: dat zij God dienen; dit ligt besloten in “Zijn zij niet 

allen dienende geesten”. En dan ook dat zij mensen dienen: ‘die uitgezonden 

worden, ten dienste van hen, die het heil zullen beërven. 

In de hemel woont God. Daar is Zijn paleis en staat Zijn troon. In de hemel 

wonen ook de engelen. Opmerkelijk is het, dat de Bijbel ons vertelt, dat 

deze engelen vaak op aarde gezien zijn. Een groot deel van hun taak blijken 

zij op aarde uit te voeren. Hierdoor reizen de engelen heen en weer tussen 

de hemel en de aarde. Hoewel wij juist rond de geboorte van de Here Jezus 

veel over engelen lezen, is dat ook in andere tijden het geval geweest.  

De Bijbel heeft veel verhalen, waarin engelen voorkomen, die boodschappen 

van God doorgeven, mensen hielpen of Gods straffen uitvoerden. In het 

Oude Testament treft u veel verhalen over verschijningen van engelen aan;  

het eerste is het verschijnen van twee hoge engelen, Cherubim, die het 

paradijs met een flikkerend zwaard sloten voor de in zonde gevallen mens 

(Genesis 3:24) 

De Bijbel vertelt ons veel over de engelen. Bijna 300 keer wordt er in de 

Bijbel over de engelen gesproken. Deze engelen worden in de Bijbel 

omschreven als de speciale dienaren van de Here God, die daarnaast ook 

een bijzondere taak hebben voor de gelovigen. Hun taak is dus tweevoudig. 

Hun taak richt zich op het dienen van God én op hun dienst aan de gelovigen. 

Het woord ‘engel’ in de Hebreeuwse en de Griekse taal betekent ‘gezondene’ 

, ‘bode’ of ‘boodschapper’. Hieruit blijkt een belangrijke taak: zij brengen 

boodschappen van God aan de mensen en van de mensen aan God. Dat zien 

6 maart 2016               Broeder Hans Timmers 
Hebreeën 1: 14  
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wij ook al meteen de eerste keer als er in de Bijbel sprake is van een engel. 

Toen Hagar voor Sara gevlucht was, kwam er een engel met een boodschap 

van God, dat Hagar naar Sara moest terugkeren. (Genesis 18:7) “En de 

engel des Heren trof haar aan bij een waterbron in de woestijn, bij de 

bron aan de weg naar Sur’. 

Er zijn veel engelen. In de Bijbel wordt het aantal engelen als volgt 

omschreven: Daniël 7:10: ‘Duizend maal duizenden dienden Hem, 

tienduizend maal tienduizenden stonden voor Hem’. Duizend keer een 

aantal duizenden is meerdere miljoenen. Tienduizend keer tienduizenden is 

honderden miljoenen. Dat wil dus zeggen, dat het aantal engelen eigenlijk 

niet te tellen is, zóveel zijn het er! Al deze miljoenen en miljoenen engelen 

staan in de hemel allemaal rond de troon van God. Wat moet het een 

geweldig gezicht zijn als wij eenmaal in de hemel God mogen zien, omringd 

door al die engelen. 

Daarnaast is er in de Bijbel nog sprake van serafs en cherubs, die niet 

verward mogen worden met de ‘gewone’ engelen. Van al die honderden 

miljoenen engelen kennen wij er slechts een paar, maar dat zijn dan ook heel 

belangrijke engelen, ‘aardsengelen’: Gabriël en Michaël. Gabriël leren wij 

kennen als de boodschapper die de geboorte van de Here Jezus 

aankondigde. Michaël leren wij kennen als de grote verdediger van het 

Joodse Volk. De engelen in de hemel hebben niet, zoals wij mensen, last van 

de zonde. Er zijn geen zieke of zwakke engelen, er zijn geen bejaarde 

engelen en er sterven geen engelen. Zij kennen dus ook niet het 

verouderingsproces. Overigens zijn er ook geen baby-engelen. Alle engelen 

zijn heel lang geleden tegelijk geschapen. Er zijn later geen nieuwe engelen 

bijgekomen. Gevallen engelen kunnen kinderen krijgen zoals dat in Genesis 

8 het geval was! Ik ga hier niet dieper op in, maar ik wil dit wel op een ander 

tijdstip uitleggen hoe dat zit. 

Er zijn alleen volwassen engelen. Deze engelen hebben niet te maken met 

de gevolgen van de zonden, zodat wij nooit horen over zieke of zwakke 

engelen of engelen die sterven. Engelen kennen dus ook het 

verouderingsproces niet. Hoe lang geleden de engelen ook geschapen zijn, 

er bestaan geen  ‘bejaarde’ engelen. 

De engelen worden in de Bijbel nooit als vrouwen beschreven, maar altijd 

als mannen. Velen denken, op grond van enkele teksten die zij verkeerd 

uitleggen, dat engelen geslachtloos zijn. Engelen zijn echter niet 

geslachtloos. Ik verwijs weer naar Genesis 6. Engelen worden in de Bijbel 
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altijd beschreven als mannen. De Bijbel zegt echter, dat zij niet trouwen. 

Trouwens met wie zouden zij moeten trouwen, als u weet, dat er geen 

vrouwelijke engelen bestaan, maar alleen mannelijke engelen. Op grond van 

Mattheüs 22:30 denken velen, dat engelen geslachtloos zijn. In deze tekst 

staat: ‘Immers, in de opstanding huwen zij niet, en worden zij niet ten 

huwelijk genomen, maar zijn zij als engelen in de hemel’. Deze tekst 

zegt niet dat engelen geslachtloos zijn. Deze tekst zegt, dat engelen niet 

trouwen, net zoals sommige mensen op aarde ook ongehuwd door het leven 

gaan, terwijl deze mensen ook niet geslachtloos zijn. 

De Bijbel leert ook niet, dat de engelen geen lichaam hebben. Zij worden in 

de Bijbel ‘dienende geesten’ genoemd (Hebreeën 1:14) maar als zij zich 

openbaren is dit nooit zonder lichaam. 

Voor hen zal gelden, waarover Paulus spreekt, als hij zegt, dat er hemelse 

lichamen en aardse lichamen zijn (1 Korinthe 15:40). De engelen zullen 

hemelse lichamen hebben. De Bijbel noemt ons een groot aantal feiten, die 

door engelen verricht zijn. Veel van deze feiten zijn bij menigeen bekend. 

Ik noem een paar minder bekende: 

Éen engel ging als de engel des verderfs, of kort gezegd: als de verderver, 

door Egypte en doodde alle eerstgeborenen, waar geen bloed aan de 

deurposten was (Exodus 12:23). Het is niet voor te stellen hoeveel 

slachtoffers hier gevallen zijn. De Bijbel beschrijft het in Exodus 12:29-

30. Éen engel met getrokken zwaard ging rond door het land Israël, nadat 

David gezondigd had met de volkstelling en deze engel doodde in korte tijd 

70.000 man van de Israëlieten. (2 Samuël 24:16, 1 Kronieken 21:16 en 2 

Koningen 19:35) Één engel doodde in één nacht 185.000 Assyriërs. 

Meerdere keren lezen we in de Bijbel over engelen als gewapende militairen. 

We geven een opmerkelijk voorbeeld van een man die een engel niet zag, 

terwijl zijn ezel de engel wèl zag. (Num. 22: 22-23) 

Num. 22:27 : ‘Toen de ezelin de Engel des Heren zag, ging zij onder 

Bileam liggen; toen ontbrandde de toorn van Bileam en hij sloeg de 

ezelin met de stok’. Jozua had ook eens een ontmoeting met een militaire 

engel. (Jozua 5: 13-15) 

Twee engelen stonden bij de discipelen toen zij de Here Jezus natuurden, 

Die zojuist van hen vertrokken was, opgevaren naar de hemel. Petrus werd 
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bevrijd uit de gevangenis. Uit een zwaar bewaakte cel geloodst, deuren 

gingen vanzelf open. Er zaten geen elektrische deuropeners in met 

sensoren, die op beweging reageerden, zoals we in onze warenhuizen 

hebben. De engelen liepen zelfs enkele straatjes met Petrus mee, die nog 

steeds dacht dat hij droomde. Cornelius, een Romeinse hoofdman uit 

Handelingen 10:1-3, kreeg een engel op bezoek, die hem vertelde dat hij uit 

Joppe een zekere Petrus moest halen, want die had hem iets zeer 

bijzonders en belangrijks te vertellen. Paulus op een schip in een storm op 

de Middellandse Zee, kreeg een engel op bezoek, Handelingen 27:23, die 

hem instructies gaf hoe iedereen aan boord behouden zou kunnen worden – 

en dat gebeurde ook. 

Een heel bijzonder vers in de Bijbel vinden wij in het kleine boekje Judas 

9. Hier staat het volgende: ‘Maar Michaël, de aartsengel, durfde, toen hij 

met de duivel in twist gewikkeld was over het lichaam van Mozes, geen 

smadelijk oordeel uit te brengen, doch hij zeide: ‘’De Here straffe u!’ Hier 

hebben wij iets uit de geschiedenis van Mozes dat niet in het Oude 

Testament vermeld was. Toch wist Judas hiervan. Hij wist dit uit de 

‘mondelinge’ wet, dat is de uitleg die de geestelijke leiders vanaf Mozes en 

Jozua aan het volgende geslacht hebben doorgegeven. Wat is er aan de 

hand? Mozes was gestorven en God had zijn lichaam begraven en verborgen. 

Niemand wist waar Mozes begraven was en niemand kon hem nog vinden. 

Maar satan wist het klaarblijkelijk wel. Hij ging naar die plaats en wilde het 

lichaam van Mozes hebben. De aartsengel Michaël verhinderde echter dat 

de duivel de beschikking kreeg over het lijk van Mozes. In het boek Daniël 

lezen wij, dat de engelen ook speciaal betrokken zijn bij ons gebedsleven 

en dat zij onze gebeden voor Gods troon brengen en Gods antwoord weer 

bij ons brengen. In Daniël 10: 12-14 lezen wij, dat één van de belangrijkste 

gevallen engelen in staat was om een engel van God gedurende 3 weken tegen 

te houden, zodat hij het antwoord van God op het gebed van Daniël niet bij 

Daniël kon brengen. De aartsengel Michaël kwam deze engel van God echter 

te hulp, waarna deze engel alsnog naar Daniël verder kon reizen. Engelen 

zijn dus de ‘transporteurs’ van onze gebeden naar God en van Gods antwoord 

naar ons. Vaak worstelen de mensen c.q. de profeten om duidelijk te maken 

wat zij hadden ervaren in die andere bestaansdimensie, zijn woorden en 

begripsvermogen vaak niet toereikend. De intellectuele prediker Paulus 

kende dit probleem ook.  Wie het boek Openbaring van Johannes met zijn 

hart leest, voelt onmiddellijk aan dat Johannes af en toe ook moeite had 
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om adequaat met menselijke woorden te beschrijven wat hij aan hemelse 

geheimenissen zag en hoorde. Ook Daniël had moeite om te beschrijven wat 

hij zag. (Daniël 9:21). Ook de gelovige Psalmdichter wist van Gods engelen 

af. Zie Psalm 91: 9-12. Lees hoe hij in Psalm 18:11 iets met moeite 

beschreef: ‘Hij reed op een cherub en vloog en zweefde op de vleugels van 

de wind’. 

En dan zwijg ik over de visioenen van Ezechiël. Hij zag de troon, raderen en 

raderen in raderen met ogen en vuur en ogen. Je voelt het aan dat hij geen 

woorden kon vinden om het adequaat te beschrijven. Ik wijs op Jezus 

Christus. Hij is de Heer van de engelen. De engelen staan rondom Zijn 

goddelijke troon, we lezen dit in Openbaring. Zij dienen Hem en zwermen 

uit over de aarde om hen bij te staan, die in nood zijn en tot God roepen om 

hulp. In Openbaring 5: 8 en 8: 3 en 4 lezen wij, dat de gebeden van de 

gelovigen door de engelen als reukwerk op het altaar voor de troon van God 

gebracht worden. Dat is een prachtige gedachte. Wij kunnen soms het 

gevoel hebben dat onze gebeden simpel of gebrekkig zijn. Zodra zij echter 

in de hemel bij God gebracht worden blijkt echter, dat die eenvoudige 

gebeden van ons voor God heerlijke ruiken! Ze worden als een offer aan 

Hem gebracht. Uit de geschiedenis van de arme Lazarus leren wij, dat 

engelen de taak hebben om de overleden heiligen in de eeuwige heerlijkheid 

te brengen. Velen denken dat dit stukje in de Bijbel ‘maar’ een gelijkenis is. 

U moet er echter op letten, dat de Bijbel dit niet beschrijft als een 

gelijkenis, maar als een ware gebeurtenis. De Heer noemt zelfs de naam van 

de bedelaar: ‘Lazarus’ . Dat betekende, dat zij die naar de Here Jezus 

luisterden, de man gekend moeten hebben. Zij wisten over wie de Here 

Jezus sprak. Lees in  Lukas 16:22. In deze verzen wordt antwoord gegeven 

op de vraag hoe de ziel van de overledene in de hemelse heerlijkheid komt. 

Hij wordt er naar toe gebracht door de engelen. Hierbij wordt hij niet 

‘geëscorteerd’ door de engelen, maar ‘gedragen’. Hij gaat niet op eigen 

kracht naar de heerlijkheid, hij wordt gedragen. Voordat een mens gaat 

sterven, stuurt God Zijn boden om de ziel van zo’n mens op te halen. Daarbij 

komen de engelen niet na het sterven, maar voor het sterven.  Zij kwamen 

bij de stervende Lazarus en brachten hem in de eeuwige heerlijkheid. Het 

is een enorme troost voor de gelovigen, dat God niet alleen tijdens ons 
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aardse leven voor ons zorgt, maar dat Hij ook zorgt dat Zijn kinderen na 

hun sterven veilig in Zijn hemels huis aankomen. Wie dat weet en gelovig is, 

hoeft toch geen angst meer te hebben voor de dood. Sterven betekent dan 

heel mooi, dat de engelen je ophalen en je veilig in Gods huis brengen. 

Opmerkelijk is het in dit verband om te horen, hoe sommige mensen vóór 

hun sterven één of meer engelen gezien hebben. Mooi is het om iemand op 

zijn sterfbed te horen zeggen: ‘Ik wacht op de engelen die mij komen halen 

in de hemelse heerlijkheid zullen brengen’. (Openbaring 19: 11-16) Engelen 

worden door God ook ingezet bij het eindoordeel. Als de Here Jezus 

terugkomt, dan zal Hij Zijn rechtvaardige oordeel uitspreken, en de engelen 

zullen Zijn bevelen uitvoeren. We moeten niet heel makkelijk gaan denken: 

‘Nou, de engelen helpen ons wel, altijd en overal. Als wij dicht bij God leven, 

dan stuurt Hij Zijn engelen om ons te beschermen en te dragen, maar als 

wij ons van God afkeren, als wij vijanden van God worden, dan worden Zijn 

engelen óók onze vijanden. Want dan zijn de engelen huiveringwekkend. 

Zie Mattheüs 13: 41-43. De engelen, zij geven ons een voorbeeld van 

volstrekte dienstbaarheid aan de Here, helemaal, totaal! En door hun 

werk kunnen we alleen maar stil worden, vol ontzag voor de levende 

God. 

Want God leeft, God is er, wat ze ook tegen u zeggen, op uw werk of 

in uw familie of in de straat, wat ze ook beweren in jouw klas, God 

leeft! onthoudt dat je leven lang, en laat je nooit van de wijs brengen! 

De engelen, ze worden uitgezonden om hen bij te staan die deel zullen 

krijgen aan de redding. Het gaat in dit leven niet altijd zoals wij dat 

willen. Maar onderweg naar de eeuwigheid is de Here bij ons, heel dicht 

bij ons, en Hij stuurt Zijn engelen, om ons te beschermen, om ons te 

bemoedigen, om ons te leiden, en om ons te dragen, door alle gevaren 

heen, naar het vaderhuis.  

Die God, Die zó goed zorgt voor Zijn kinderen, is ook uw, jouw Vader. 

Vertrouw u toe aan Hem. Helemaal! Want als Hij vóór je is, wie is er 

dan tegen je? Dan ben je op reis naar het Vaderhuis, en om je heen 

waken de engelen.       Amen   
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NIEUWS UIT ETHIOPIE. 
Bas van den Bosch heeft met zijn echtgenote  in juni, voor het eerst na zijn 
hartoperatie, weer een bezoek gebracht aan  Grace Village.  Hoogtepunt 
tijdens dit verblijf was de doopdienst, tevens een reünie voor veel kinderen 
die eerder in het dorpje verbleven.  Henoch is gedoopt en ook Carlos, bijna 
afgestudeerd in de theologie, was aanwezig. Hij is inmiddels al zover, dat hij 
tijdens de eredienst Karin assisteert. 
Inmiddels verblijven 65 kinderen in Grace Village. Zij krijgen naast gezonde 
voeding en medische begeleiding een liefdevol thuis met geestelijke vorming 
en goed onderwijs. Er worden nog eens 150 lokale weeskinderen door middel 
van een kinder-sponsorprogramma geholpen om uit de armoede te blijven en 
een hoopvolle toekomst op te bouwen.  Dit alles in een goede samenwerking 
met de plaatselijke overheidsinstanties. 
Ondanks de nog steeds van kracht zijnde noodtoestand in Ethiopië en de 

onverminderde 
spanningen tussen de 
stammen, is er  relatieve 
rust in Grace Village.  
Goed voor de kinderen 
en zuigelingen. De 
kleintjes doen het 
wonderwel goed: heel 
bijzonder, dat ze het 

gered hebben. De zware inspanningen in de beginperiode zijn ruimschoots 
beloond!Veel dank voor uw gulle gaven voor dit bijzondere werk.  

Namens de zendingscommissie, Marianne Heeneman. 
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Persoonlijk bericht van Bernard en Susanne.       

 
Het semi-internaat loopt ontzettend goed. Op dit moment ontvangen we 80 
kinderen tussen de 4 en 12 jaar oud. Hier hebben ze de ruimte en vrijheid om 
te spelen, maken ze hun huiswerk, krijgen ze een gezonde maaltijd en horen 
ze het evangelie. Wekelijks vragen ouders ons hoe ze hun kinderen kunnen 
aanmelden. Helaas kunnen we niet iedereen toelaten en moeten we 
regelmatig nee verkopen. Waarom laten we de één wel toe en de ander niet?  
Hieronder bespreken we een aantal factoren. 
In eerste instantie kijken we vooral naar de thuissituatie. Bij wie woont het 
kind? Meestal gaat het om een alleenstaande moeder. Soms is er een 
(stief)vader in het spel. Maar dan is het nog de vraag of hij een stabiele factor 
is. Komt hij zo nu en dan thuis? Werkt hij of zoekt hij werk? Of zit hij vooral in 
de bar? Een paar kinderen woont bij hun opa of oma, omdat de ouders in de 
gevangenis zitten of niet voor hun kinderen kunnen of willen zorgen. 
Daarnaast hebben we ook zes kinderen die bij hun alleenstaande vader 
wonen, omdat moeder het gezin in de steek gelaten heeft of overleden is. 

Een andere factor is werk. Heeft 
moeder werk? Of is ze werk aan 
het zoeken? Heeft ze een 
familielid of buurvrouw die op 
haar kinderen kan passen? Is 
diegene betrouwbaar en stabiel? 
Toch zegt dit niet alles over het wel 
of niet toelaten van een kind. Een 
kind mag nooit het slachtoffer 
worden van het niet willen werken 
van een alleenstaande moeder.  
Soms krijgen we commentaar van 

andere ouders dat we bepaalde kinderen toelaten waarvan de moeders te lui 
zijn om te werken. Ze vinden dat die moeders dat niet verdienen. Maar het 
gaat niet om de ouders. Vaak is dit een reden om het kind juist wel toe te laten, 
zodat het kind ook andere voorbeelden en waarden in zijn leven ziet. 

http://bernardensusanne.blogspot.nl/
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Daarnaast kijken we naar armoede. Hoe ziet het huis eruit? Is het van hout of 
van steen? Hoe zijn de muren? Hoe is de vloer? Aangestampte aarde, beton of 
tegels? Allemaal factoren die iets zeggen over de financiële situatie van het 
gezin. Is het huis, ondanks de armoede, opgeruimd of is het er ontzettend vies, 
omdat er bijna nooit wordt schoongemaakt? Toch zegt armoede niet alles. In 
eerste instantie zou je denken: Hoe armoediger, hoe noodzakelijker. Maar hier 
moeten we voorzichtig mee zijn. Sommige moeders zijn al jaren bezig met het 
opknappen van hun huisje. Ze werken hard en sparen geld om tegels op de 
vloer te leggen, om de muren te laten stuken en om wat meubels te kunnen 
kopen.  Zo’n moeder kan juist een zetje in de rug gebruiken.  
De vierde factor is de psychologische en emotionele situatie van het kind. 
Door labiele (stief-)ouders of andere omstandigheden kunnen kinderen 
emotioneel behoorlijk uit balans zijn. Juist dan is het goed dat ze drie dagen in 
de week ergens anders zijn. Zo hebben we kinderen die thuis te maken hebben 
met een agressieve stiefvader. Regelmatig worden ze verbaal vernederd of 
lichamelijk mishandeld. Thuis staan ze continu onder spanning. Andere 
kinderen hebben een labiele moeder die haar frustratie op de kinderen uit. 
Voor beide partijen is het dan goed dat ze even niet samen zijn. Het kind kan 
weer kind zijn en moeder kan even op adem komen.  
 
Als laatste noemen we de evangelisatie-factor. We willen heel graag dat alle 
kinderen de Here Jezus leren kennen. Juist de kinderen die nergens het 
evangelie horen, laten we soms eerder toe dan de kinderen die iedere zondag 
naar de kerk gaan. Uiteraard zijn er nog meer factoren die meespelen, zoals 

het gevaar om af te glijden in de 
wereld van drugs, criminaliteit en 
prostitutie, maar dit geldt voor alle 
kinderen uit de wijken waar wij 
mee werken. 
 
Hartelijke groeten en Gods Zegen 
Bernard en Susanne Cloosterman 
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GEBED VOOR 
 

ANNE EN BAS VAN DER LINDEN 
 

Belevenissen van Anne en Bas v.d. Linden Pred.11: 6 

 

Zaai uw zaad in de morgen en trek uw hand in de avond niet terug. U 
weet immers niet of dit zal slagen of dat, of dat het allebei goed zal 
zijn. 
 
Zo mogen we zaaien en het Woord terug geven aan het Joodse volk, wetend 
dat het Zijn werk is . 
Met Pesach waren de eerste toeristen weer in Nederland en mochten we vele 
door God geleide ontmoetingen hebben. Bij aankomst stond er een bus die 
juist op het punt stond te vertrekken en mochten we de eerste Bijbels 
weggeven, de blijdschap was groot en enkelen vroegen of we iets in de Bijbel 
wilden schrijven ter herinnering. 
De volgende ontmoeting was met een jong gezin met twee kinderen. De 
moeder vertelde ons dat haar kinderen de dag ervoor gevraagd hadden 
waarom de Heere jezus gekruisigd was en ze het antwoord schuldig moest 
blijven. Kunt u mij helpen, vroeg ze. Wat een mogelijkheid gaf de Heer ons om 
te vertellen dan Jeshua speciaal gekomen was voor het Joodse volk om hen te 
redden en dat Hij tegen Zijn discipelen gezegd had eerst te gaan naar de 
verloren schapen van het huis Israëls, wat beschreven staat in Matth. 10. 
En dat wij ( heidenen) dankzij Hem daarin mogen delen, dat is onze vreugde 
en vrede elke dag. Ze was verbaasd !! 
We vertelden haar dit ze dit al kan lezen in de Tenach . In Jesaja 53 wordt 
verwezen naar Jeshua maar dat is het verborgen hoofdstuk waar men in Israël 
niet over wil horen. 
We gaven haar een kaartje met Jesaja 53 en Psalm 22 om thuis verder te lezen. 
Een half uur later kwamen we hen weer tegen en hebben we nog samen het 
geslachtsregister van Mattheüs 1 gelezen, waaruit blijkt hoe Joods het N.T. is. 
Een andere bijzondere ontmoeting mochten we hebben met een orthodox 
gezin. Ze was zo blij ons te hebben ontmoet en wij konden getuigen dat het 
een wonder van God is. Een andere bijzondere ontmoeting mochten we 
hebben met een orthodox gezin. Meestal ligt het wat moeilijker om over de 
Heere Jezus te spreken, maar ook hier kregen we een mooi gesprek. We 
vertelden hen geen pijn te willen doen maar lieten het N.T. zien en vertelden 
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dat dit boek Joods is en behoort bij de Tenach. Het is niet het boek van de 
christenen wat velen denken maar het hoort bij jullie! Het gesprek ontpopte 
zich verder en hij vertelde dat hij David heette. Niets bijzonders natuurlijk ware 
het niet dat hij de rechtstreekse afstammeling was van koning David en 
Salomo, de 94e generatie.  We mochten toen samen het geslachtsregister 
lezen van Mattheüs 1, Jeshua, Ben David, Ben Avraham. Dankbaar hij het N.T. 
in ontvangst. 
En wat is het dan mooi als je op een andere manier mag horen dat ze blij zijn 
met het Woord. Andere vrijwilligers van de stichting zaten in het vliegtuig naar 
Israël en knoopten een gesprek aan met een Joodse man. Aan het eind van het 
gesprek wilden zij hem een N.T. aanbieden, maar wat was het antwoord : “ Die 
hebben we al gekregen in Giethoorn.   
 
Wat is het een zegen te mogen zaaien en te weten dat de wasdom voor 
Hem is.   

Namens de zendingscommissie: Lucie Barning 
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VERSLAG  BEZOEKERSTEAM OP 25 APRIL 2017    
De leden van het bezoekersteam komen met regelmaat bij 
elkaar om de stand van zaken, voortgang, plannen en 
andere zaken te bespreken. Hoewel u tijdens de jaarlijkse  
gemeentevergadering hiervan op de hoogte wordt gebracht 
leek het ons een goed idee om ook tussentijds eens iets van 
ons te laten horen via het gemeenteblad. 

Hoewel het aantal verzoeken voor bezoek gering is wordt een vast aantal  door 
de leden van ons team bezocht. Daarentegen is het aantal telefonische 
contacten  stijgende. Velen vinden het ook heel prettig om op deze manier 
tussentijds contact te houden.  Het team probeert zich te houden wanneer het 
noodzakelijk is contact te zoeken of te onderhouden (bezoek of telefonisch) 
en is ook blij met signalen hieromtrent van alle gemeenteleden . 

Wij willen  graag een oproep doen aan allen, om daar 
waar nodig, contacten te onderhouden of nieuw leven 
in te blazen op  wat voor manier dan ook.  En hierbij 
geldt natuurlijk,  dat het heel leuk is om gebeld te 
worden , maar,  dat men het ook waardeert om eens 
teruggebeld te worden. Communicatie is altijd een 

tweezijdig gebeuren. Het team is van plan om  in voorkomende gevallen zo 
nodig daarvoor in aanmerking komende berichten 
(met name ziekenhuisopnamen of andere soortgelijke 
berichten ), uiteraard  met toestemming van de 
betrokkenen, aan alle gemeenteleden via de mail 
sturen, zodat  men ook individueel sneller kan 
reageren. Het team is erg blij met de recent gestarte 
activiteiten: de ladies-ochtend en de pizza-maaltijd. Zij 

dragen  evenals de kringen en de bidstond  bij aan de onderlinge 
verbondenheid. Mogelijk is een zangmiddag, een paar keer per jaar, voor de 
leden die graag zingen, ook nog een mooie aanvulling op de reeds bestaande 
activiteiten. Er is vast wel een enthousiaste zanger of zangeres in onze 
gemeente, die dit kan of wil organiseren. 
Tot zover ons tussentijds verslag. Het bezoekersteam wenst u een mooie 
zomer met veel plezierige contacten toe. 

Namens het bezoekersteam : Marianne Heeneman. 
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Ingezonden gedicht ´Een straf van God´ Uit: ‘De kindermond’  

Ingezonden: Clara Willighagen     van: Annie de Neef-Top 

 

 

EEN STRAF VAN GOD 
 

Benjamin houdt niet van pruimen, 

Ook al zijn ze erg gezond 

Moeder denkt: hij móet ze eten,  

Maar ze zal het nooit vergeten, 

Wat een drama er ontstond. 

 

Op een zondagavond waren 

Blauwe pruimen het dessert,  

Bennie nam ze in zijn handen, 

En hij at met lange tanden, 

Zodat het een kwelling werd. 

 

De twee laatste blauwe pruimen, 

Bleven liggen op zijn bord, 

Bennie weigerde de vruchten,  

Op te eten en hij zuchtte 

Daarop zei zijn moeder kort; 

 

‘God wordt boos’, Dat was het laatste 

Redmiddel van haar gezag. 

‘Ga nu maar meteen naar boven’ 

Maar zijn kamer leek een oven: 

‘t was een drukkend hete dag. 
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Nauwelijks was ‘t knaapje boven  

Of een lichtflits schoot opzij, 

Het gerommel dat tevoren  

In de verte was te horen 

Kwam nu plots’ling dichterbij. 

 

Hele zware donderslagen 

Wisselden het weerlicht af, 

En het ventje, wiens geweten, 

Sprak vanwege het niet-eten, 

Bracht dit in verband met straf. 

 

Moeder, denkend dat haar jongste 

Angstig zich in bed bevond, 

Kwam gehaast zijn kamer binnen, 

Maar daar stond haar Benjaminne 

Bij het raam, dat open stond. 

 

‘Doe het raam dicht’, zo beval ze, 

‘kijk nou toch, je bent al nat.  

‘k dacht: ‘die ligt er al lang onder’. 

Maar hij zei: ‘wat een gedonder 

Om twee pruimen die ‘k niet at’. 
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