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Voorwoord     
Lieve broeders en zusters, 

 

De tijd gaat snel en spoedig zal de lente 

weer aanbreken. We mogen straks het 

Paasfeest vieren en danken dat we 

iedere dag weer met een schone lei 

mogen verdergaan. Laten we onze 

hemelse Vader om wijsheid vragen voor 

een nieuw kabinet. Verder weer veel 

info over onze gemeente gedurende de 

eerste twee maanden. Een mooie preek, 

nieuwtjes van de zendingswerkers en 

een oproep voor belangrijke seminars. 

U leest het allemaal weer en nog meer. In ieder geval 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              5 maart 2017 

Spreker            Br Johan vd Toorn 

Dienstleiding  Tom Ammerlaan 

Pianiste           Zang (A,S) 

 

Zondag             12 maart 2017 

Spreker            Br. Tom Haakma    HA 

Dienstleiding   Henk van Groen 

Pianiste            Zang (J,S) 

Zondag           19 maart 2017  

Spreker           Br. Sjef Verkerk               

Dienstleiding Siem van Pelt 

Pianiste          Zang (C,T) 

Zondag            26 maart 2017  

Spreker            Br. Gert-Jan Pellikaan  

Dienstleiding  Cor Barning  

Pianiste           Zang (A,S) 

 

Zondag            02 april 2017  

Spreker            Br. Meindert Vos 

Dienstleiding   Leonard Bloem 

Pianiste            Zang (C,J) 

Zondag            09 april 2017 

Spreker           Br. Ben Hobrink  

Dienstleiding  Henk van Groen 

Pianiste          Zang (A,S)       

 

Zondag           16  april 2017 

Spreker           Br. Piet vd Wolf  

Dienstleiding Cor Barning 

Pianiste          Zang (A,S) 

 

Zondag          30 april 2017 

Spreker          Br Siem van Pelt 

Dienstleiding Siem van Pelt 

Pianiste           Zang (C,J) 

Vrijdag             14 april 2017        GV 

Spreker            Br. Siem van Pelt  HA    

Dienstleiding  Tom Ammerlaan  

Pianiste           Zang ( ) 

 

Zondag            23 april 2017 

Spreker           Br. Hans Timmers 

Dienstleiding Tom Ammerlaan 

Pianiste           Zang (C,T) 

 

SAMENKOMST 2017 
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Roosters en andere taken  

Data: Welkom Koffie Kinderwerk Beamer 
   5 maart Thea & Jopy Jomaira&Linda Jorike Stefan  

  

 12 maart Jannie & Harry  Jopy & Gerrit  Janny Stefan 

 

 19 maart         Riet & Piet Bellie&Helena Thérèse Richard 

 26 maart     Leonard 

&Tonny 

Elma & Leen 

 

Helena Richard 

 

   2 april     Helena&Gerrit AnneMarie & 

Jan-Pieter 

Janny Stefan 

   9 april  

 

Thea & Henk Tonny &Gerrit 

  

Thérèse Richard 

14 apr GV Jopy & Stefan   Richard 

16 apr PA Riet & Piet Elma & Leen Jorike Stefan 

23 april 

  

Thea&Leonard Bellie&Helena Helena Stefan 

30 april Jannie & Harry Jomaira&Linda Janny Richard 

     

Rooster leiding van de bidstonden 

  7 maart Tom      

14 maart Siem    

21 maart Gerrit    

28 maart Riet    

  

04 april Thérèse   

11 april Henk   

18 april Henk   

25 april Tom   

   

 

             

   

  

    

  

  

Elke dinsdagavond voor gemeenteleden.      Aanvang 19.45 uur. 

Meidoornstraat 9, Den Haag.                            Bidt u mee? 
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VERJAARDAGEN 

  

      Maart 2017                               April 2017 
  02 Jannie Carlier      01  An van Pelt 

  14  Marianne Heeneman     10  Richard Bloem  

  15 Riet Wagter      22 Tom Ammerlaan               

27 Marjo bij de Vaate     24 Thérèse Gilliquet 

31  Piet Wagter                                                             
       

                     

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 maart en 

april 2017. Datums en locatie bekend bij kringleider. 

• Thematische Kring van Harry + Jannie Carlier gaat 

verder in maart en april 2017.                              

Datums en locatie bekend bij kringleider.   

•     Kring van Siem van Pelt gaat verder in maart en april 

2017.  Datums en  Locatie bekend bij de kringleider.  

• Dagkring van Cor Barning gaat verder op 1, 15 en 29  maart 2017 en op 12  

en 26 april 2017, om de 14 dagen. Locatie bekend bij de kringleider.  

Onderwerp: ‘de kleine profeten’.  

• De vrouwenkring ‘Ladies Morning’ gaat verder op 14 maart en 11 april 2017.             

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

 

Gebed gevraagd voor onze zieken: 

• Zuster Ada Vrolijk is overleden op 13 januari 2017.     

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden.  

• Zuster Lucie Barning is weer thuis voor verder herstel.  

Het gaat de goede kant op en zij  bedankt hierbij voor alle 

opgezonden gebeden. 

• Zuster Nel van Wezel is verhinderd wegens ziekte. 

 

Wilt u  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 vòòr  15 april 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. 
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Vanuit de Broederraad      

Beste broeders en zusters, 

Er is in dit redelijk nieuwe 

jaar al het een en ander 

gebeurd. We hebben  als 

gemeente diverse dingen 

gedaan: we hebben ge-

evangeliseerd, gebeden en 

samengewerkt.  

 
De gebedsweek was als eerste aan de beurt en we begonnen als gemeente  

Zondagmorgen. Hier was tijd voor gebed naast  gewone zondagsviering.  

Maandagavond was het bij An en Siem thuis, het was een goede opkomst 

met veel gebed. 

Dinsdagavond in het gemeentegebouw was de drukste avond en er werd 

veel gebeden. Naast de geplande zaken werden er veel gebeden naar God 

opgezonden om de gemeente uit te breiden en te versterken. 

Woensdagavond in de Meidoornstraat was er eerst een pizza-avond voor 

mensen uit de wijk. Hier waren 13 gasten op af gekomen, ook via adverteren 

door ‘Stek’. We hebben aan diverse tafels over leven, geloven en Jezus 

Christus kunnen praten. Hiervan zijn 2 mensen op zondag naar de gemeente 

gekomen. De pizza-avond was een succes, heel gezellig en alle pizza’s waren 

op en iedereen was voldaan, ook omdat we veel gelovige zaken mochten 

delen. Daarna volgde de gebedsavond en er bleven 2 gasten zitten om met 

ons mee te bidden. 

Donderdagavond waren we bij Janny en Harry. Ook deze avond was weer 

goed bezet en werd er niet geschroomd om vele gemeente en wereldse 

zaken voor Gods troon te brengen.  

Vrijdagavond hebben we bij Helena thuis gebeden. Ook hier kwamen vele 

gebeden bij God de Vader terecht.  

Zaterdagmorgen was bij Carolien en Leonard thuis. Dit was de rustigste keer, 

maar de gebeden waren niet minder intensief.  

 

Op de dinsdagmorgen in de gebedsweek kwam de vrouwengroep bij elkaar, 

met gebed, handwerken, plezier en koffie. De groep komt op Lady’s Morning 

1x per maand samen en dit is een heerlijke tijd. Als ik dit schrijf hebben we 
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gisteren, woensdagavond,  de 2de Pizza-avond achter de rug en hadden we 

weer diverse gasten uit de wijk. Er zijn weer goede gesprekken geweest en 

het was een heerlijke, gezellige avond, die afgesloten werd met gebed en het 

lezen van het bijbelgedeelte over de Goede Herder (joh 10). 

Hierna ging ieder weer zijns weegs.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Voor de broederraad, 

Siem van Pelt 
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Samenvatting preek     

 

 

 

 

‘WAT IS DE MENS, DAT GIJ ZIJNER GEDENKT’   
Ik heb wat keren op koude winteravonden achter op m’n erf naar boven 

staan kijken naar die geweldige sterrenpracht. Misschien kent u dat wel dat 

het je overweldigt! Dat je jezelf opeens heel nietig vindt, en je jezelf 

afvraagt waarom leef ik hier eigenlijk op deze kleine, maar nog mooie 

planeet te midden van die oneindige massa van sterren en planeten. dat er 

vragen opborrelen: 

- wat doen we hier?   

- waarom heeft god mij hier geboren laten worden? 

- wat is Gods plan met dat gigantisch uitgestrekte heelal waarin onze 

planeet maar een heel klein stipje is? 

- wie ben ik dan  als nietig wezentje op deze aarde? 

Allemaal vragen die dan zomaar bij je opkomen en dán is het Gods woord die 

antwoord geeft. Juist ook in deze Psalm. Ik stel me zo voor,  dat David deze 

Psalm heeft gemaakt, op een heldere avond op het dak van zijn paleis,  en  

met dezelfde gedachten en gevoelens naar de grootsheid van Gods 

schepping heeft gekeken zoals ik, dan kan het niet anders dan dat je god gaat 

loven en prijzen. ‘O Here, onze Here, hoe heerlijk is Uw naam op de ganse 

aarde’. Gods naam die zichtbaar wordt in héél Zijn schepping en in het 

bijzonder ook in de majesteitelijkheid van het geschapen heelal waar 

wetenschappers met al hun kennis het hoofd breken over hoe toch dit alles 

tot stand is gekomen en hoe wij in de nabije toekomst verre ruimtereizen 

kunnen maken met onze zwakke aardse lichamen om nieuw leven te 

ontmoeten. Waar een André Kuipers na een half jaar in het ruimtestation te 

zijn geweest, weer terug kwam op aarde en merkte dat zijn spieren dusdanig 

waren verzwakt dat hij niet meer lopen kon, is het gebrabbel van zuigelingen 

en kleine kinderen het bewijs van Gods  scheppingsmacht! 

Wij kunnen een heleboel dingen niet doorgronden!!! Als we zouden weten 

waartoe God de mensheid heeft geschapen en al wat op de aarde leeft, komt  

er een weervolgend ‘waarom’. Beter gezegd ‘waartoe’ heeft God zulke  

gigantische hoeveelheden voor ons nog onzichtbare wezens geschapen, zoals 

de engelen, de machten, krachten, overheden en tronen. Waartoe zijn er 

29 mei 2016                  Broeder  Aart van Rijn 

Psalm 8:5/Ef.2:4-10 Ef.3:8-11 
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sterren en waarom zwarte gaten, waarin hele sterrenstelsels verdwijnen? 

Daar loop je toch als mens op stuk! Daar kan je met je zwakke verstand niet 

bij! En nu wordt vrienden, onze blik in vers vier naar de hemel gericht. Het 

overweldigende heelal, dat, wat  door Gods vingers, zegt David, gemaakt is. 

Bijzonder, dat er hier over Gods vingers wordt gesproken, alsof het over iets 

kleins gaat, maar dat zou je denken! Néé, het is niet iets kleins, maar er is 

hier sprake van Gods oneindige grootheid, als het gaat over het scheppen 

van die ontelbare menigte van sterren en ze hebben van God allemaal een 

plaats gekregen en hij heeft ze allemaal een naam gegeven en kent hun 

getal! Wel vrienden, dat maakt toch je klein! Dan kan het gevoel ontstaan dat 

de mens in zijn geringheid eigenlijk helemaal niets voorstelt, en dan die 

woorden uit onze tekst: ‘wat is de mens dat gij zijner gedenkt, en het 

mensenkind, dat gij naar hem omziet?’ 

En dan gaat het niet om de mens die God schiep in zijn zondeloze staat, want 

de grondtaal kent meerdere woorden voor ‘mens’. Hier staat het woord 

Enos, wat de mens weergeeft in al zijn zwakheid en nietigheid. Je kan dan 

beter spreken over de ‘sterveling.’.  ‘wat is de sterveling dat gij hem gedenkt 

dat u naar hem omziet?’ David denkt verder na over die woorden in Genesis, 

daar zei God: ‘laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons 

lijken;  zij moeten heerschappij voeren over de vissen van de zee en de 

vogels aan de hemel, over het vee, over de hele aarde en alles wat zich daar 

voortbeweegt’. 

De mens kreeg dus het voorrecht toezicht te houden op Gods schepselen op 

aarde. Dat is zijn primaire taak: rentmeester te zijn over heel Gods schepping 

op aarde. Daarom vervolgt David sprekend over de mens: “toch hebt Gij hem 

bijna goddelijk gemaakt, en hem met heerlijkheid en luister gekroond”. En 

dan wijk ik even af van wat de Statenvertaling hier vertaalt met : een weinig 

minder gemaakt dan de engelen. In de oorspronkelijke Hebreeuwse tekst 

staat namelijk: me-elohim, wat duidt op goddelijk. De  Griekse vertaling van 

het OT, de Septuaginta vertaalt het hier met: ‘engelen’. Dit wordt óók in 

Hebreeën 2 geciteerd, waarin het met name in vers 9 gaat over de mens, en 

dan wel te verstaan: de Volmaakte Mens, Christus Jezus, Zoon des mensen, 

Zoon van God, Die in Zijn aardse bestaan een tijdlang beneden de engelen 

geplaatst is vanwege Zijn lijden en sterven. Maar nu met heerlijkheid  en eer 

is bekroond, en ver boven ál wat geschapen is uitsteekt! Met een naam 
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boven alle namen! Hij is  dé Christus, die als  Eersteling uit de doden 

opstond! Hij zal  straks, zo zegt  1 Korinthe 15 vers 24 – 27 aan het einde van 

de door God ingestelde tijdperken, het Koninkrijk dat Hij straks bij zijn komst  

op aarde zal besturen, weer aan God de Vader overgeven! Wanneer Hij álle 

heerschappij en macht en kracht, teniet gedaan heeft, en krachteloos 

gemaakt heeft! En wanneer Hij álle dingen aan Zijn voeten heeft 

onderworpen, dán zal óók de Zoon Zelf, zich onderwerpen aan Diegene (dat 

is God de Vader), Die door Zijn toedoen de Zoon de macht heeft gegeven alle 

dingen te onderwerpen,  opdat God zal zijn: alles in allen!  

Maar nu is er vanuit onze tekst: ‘wat is de sterveling, dat Gij zijner gedenkt’, 

nog wel wat meer te zeggen! De mens is niet zomaar een schepsel, een 

toevalsprodukt, van:   je wordt één keer geboren, dan je ga dood, en dan 

houdt je bestaan hier op aarde op, dat is een tendens die véle mensen 

aanhangen, zó van: 

- maak er maar het beste van  

- haal er maar  uit, wat er uit te halen valt 

- carpe diem, pluk de dag! 

Nee! God gedenkt ons! Hij weet wat maaksel we zijn! God besteedt aandacht 

aan u en aan mij! God heeft een geweldig plan met Zijn schepping, een 

heilsplan, een plan waarin Hij in het bijzonder de mens als schepsel betrekt 

om tot Zijn doel te komen. En dat probeer ik u nu uit te leggen: je kan je 

namelijk afvragen: waarom heeft God de mensheid geschapen? Dat is een 

vraag die je best mag stellen. Nú weten we  vanuit Gods woord, dat God 

liefde is, lees 1 Korinthe 13 er maar op na! Ook de apostel Johannes 

benadrukt dit in zijn brieven! God is liefde! Dat is het uitgangspunt van heel 

Zijn schepping! En Gods liefde voor Zijn hele universum moest geopenbaard  

worden aan álle schepselen, opdat God alles in allen worden zou. En Zijn 

geliefde Zoon moest die totale verzoening van het heelal teweegbrengen!   

Alle vijandschap tegen God móest omgezet worden in vriendschap! lees 

Romeinen 5 vers 10! Verzoenen, heeft niet alleen de betekenis van vergeven, 

maar betekent vooral en ten diepste: vijandschap omzetten in vriendschap! 

Hier dus: vrede die ontstaat tussen God en Zijn schepping! En dat heeft 

Christus Jezus gedaan! En waar vinden we dat? in de brief van Paulus aan de 

Colossenzen hfdstuk 1 de verzen 17 t/m 20, waar we lezen: “en Hij (Christus 

Jezus) is vóór alle dingen, en alle dingen hebben hun bestaan in Hém. 

En Hij is het hoofd van het lichaam, namelijk de gemeente. Hij, Die het 

begin is, de Eerstgeborene uit de doden,  zodat Hij onder alles (eigenlijk 

staat er: het al, het ta panta, wat inhoudt de totale schepping!) de eerste 

geworden is want het heeft de Ganse Volheid behaagd in Hèm (Christus 
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Jezus), woning te maken dòòr Hém, zegt Paulus, àlle dingen  weder met 

Zich te verzoenen, door Hem (God de Vader), hetzij  de dingen die op  aarde 

zijn hetzij de dingen die in de hemelen zijn!”. Het woord ‘dingen’ beslaat dus 

alles wat is geschapen: hemelingen, mensen, dieren en ga zo maar door! 

Alles!!! 

Dat is wat Gods woord hier zegt! Dààrom moest de Zoon, in de gestalte Gods 

zijnde het Gode gelijk zijn afleggen! Dààrom moest Hij zichzelf ontledigen, en 

de gestalte van een slaaf aannemen en aan de mens gelijk worden. 

 En  dan moet je je eens voorstellen wat voor  een totale ontluistering dát 

voor de Zoon van God geweest moet zijn ten aanschouwe van de 

hemelingen! Onbeschrijfelijk! Hij moest Zichzelf óók nog laten vernederen en 

gehoorzaam worden tot de dood, ja tot de dood aan het kruis toe! Je kan je 

er misschien een voorstelling van maken, hoe die hemelingen dát hebben 

zien gebeuren nota bene aan een paal (een vloekhout)! Naakt dus zonder 

lendendoek (zoals dat op veel schilderijen is afgebeeld!) en dit alleen maar, 

omdat God d.m.v. het kwaad aan de hemelingen wilde laten zien, wat Hij er 

wel niet voor over had om Zijn liefde, dus niet alléén voor ons mensen, maar 

óók aan hen bekend te maken. En het ergste voor de Zoon was echter niet 

het Hem door mensen aangedane kwaad en het lijden aan het kruis, máár de 

beker, de beker die Hij eigenlijk niet wilde drinken. Het voor Hem  bijna niet 

te dragen leed, dat Zijn God en Vader Hém moest berokkenen door Hem te 

verlaten, omdat Hij tót zonde gemaakt werd, en God  absoluut   géén 

omgang  kán hebben met zonde. En bovendien was Degene, die aan een paal 

hing door God vervloekt (lees dat maar in Deut. 21: 22 en 23). Dáár hing 

Jezus, aan een paal. Naakt en vervloekt! De Vader kon ook niet anders doen, 

dan Hém verlaten. Daar moet je toch van ondersteboven raken vrienden? Ja 

toch? Laat dat maar eens op je inwerken. Daar zitten we hier voor. Máár daar 

bleef het niet bij! God gedacht aan de Mens Jezus, Zijn eniggeboren Zoon, 

Zijn lieveling! God wekte na drie dagen Zijn Zoon op. De volmaakte mens 

Christus Jezus, de verheerlijkte Mens Jezus. Dat paste allemaal in het 

goddelijk plan dat God de Vader  met Zijn Zoon, vóór de grondlegging der 

wereld had beraamd. in de goddelijke sfeer en goddelijke raad En dan komt 

in het begin van het geopenbaarde woord, de aardse mens op het toneel. Er 

moesten wel mensen worden geschapen, alleen al om het feit, dat de Zoon 

van God vernederd moest worden. Hebt u daar wel eens bij stilgestaan? Dát 
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zonder het menselijk geslacht, er ook geen mens Jezus zou zijn, om het 

goddelijk heilsplan te verwezenlijken. En tevens en dat gaat nog veel verder, 

daarom citeerde ik ook dat gedeelte uit de Colossenzenbrief, weet u nog, 

moest de mensheid door God worden ingeschakeld t.b.v. de hemelingen. Ik 

zal proberen  dat vanuit Gods woord duidelijk te maken: 

God heeft mensen vóór de grondlegging van de wereld uitgekozen, dat 

hebben we gelezen in het gedeelte van Efeze 2 vers 10: “want wij zijn Zijn 

maaksel, geschapen in Christus tot goede werken, welke God voorbereid 

heeft, opdat wij in daarin zouden wandelen”. 

Anders gezegd: God kiest mensen uit voor een taak. Wij mensen moeten 

geen kennis van goed en kwaad krijgen, dat heeft ieder mens al, sinds Adam 

en Eva  aten van de boom van kennis van goed en kwaad. Wij mensen 

kunnen ook niet alleen voor het goede kiezen, wij kunnen alleen goede 

werken doen, die God van te voren voor ons heeft voorbereid. God heeft dus 

mensen uitgekozen voor bepaalde taken. Dat mag nu duidelijk zijn. 

Nu zijn er taken voor vervelende dingen, en taken voor fijne dingen. Paulus 

schrijft er over in Romeinen 9 vers 22 en 23 , hier wordt gesproken over: 

‘Voorwerpen des toorns’, die tot verderf zijn toebereid, en ’voorwerpen van 

ontferming’ die Hij tot heerlijkheid heeft voorbereid’. En over deze laatste 

groep roept Paulus dan ook in vers 24 van hetzelfde gedeelte uit: ‘en dát zijn 

wij’,  wíj, de gelovigen, die door God geroepen zijn,  u en ik. 

Zie je trouwens, dat Híj roept, en dat het niets met ons kiezen te maken 

heeft? Kunt u het geloven en begrijpen, dat Híj nu juist u  en mij hiertoe 

roept? En voelen we ons  niet een beetje beschaamd, dat niet u en ik voor 

Hém gekozen hebben,  máár dat God nu juist u en mij vóór de grondlegging 

der wereld, voordat er iets geschapen was, op het oog had en u en mij 

geroepen heeft? En dat nog steeds doet? Er valt niets te kiezen: God is het 

Die ons roept,  op dit moment, ook en juist tijdens deze preek! En mijn 

advies is dan ook:  ga je verblijden in de Here en wees dankbaar dat God je 

uitkoos te midden van deze egocentrische, op zichzelf gerichte wereld, die 

niets of nog niets van God en Zijn heerlijke heilsplan wil weten en ik 

garandeer u, dat Hij alle kennis die je nodig hebt vanzelf aan je zal schenken 

in genade, om niet. Zoek rust in de dingen die God je nu al geeft, en aan je 

hart wil bekend maken. We gaan nog even verder: om tot Zijn einddoel te 

komen, heeft God ook weer twee groepen op het oog om die beloofde 

heerlijkheid uit te werken: 
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1e.) Zijn verbondsvolk Israël, om tot zegenkanaal te dienen op deze 

aarde, zoals Daniël 7 vers 27 het aangeeft: 

‘en  het koningschap en de heerschappij, de macht en de grootheid van 

de koninkrijken onder de ganse hemel zal gegeven worden aan het volk 

van de  heiligen van de Allerhoogste. Zijn koningschap is een eeuwig 

koningschap,  en alle machten zullen hét (en dat duidt hier op het volk 

Israël onder leiding van  de Koning der koningen, Jezus) dienen en 

gehoorzamen’. Dit zal pas gebeuren tijdens het  beloofde vrederijk èn 

het tijdperk wat daar op volgt van de nieuwe hemel en nieuwe aarde. 

2e.) En dan nu de groep van uitverkoren gelovigen uit de heidenvolken 

(het lichaam van Christus, de gemeente des Heren, u en ik), waarvan 

Paulus de apostel en leermeester spreekt. Díe gelovigen zullen een 

zegenkanaal zijn voor de hemelingen. En u hoort het: er is dus een taak 

voor de aarde, en er is een taak voor de hemel. Wij zijn door Gods 

onuitsprekelijke genade, vóór de grondlegging van de wereld uitgekozen, 

voorbestemd, om te midden van de hemelingen een taak te krijgen. 

Moet je je eens  voorstellen, dat wíj nietige mensjes, dáár de 

hemelingen, te weten: de overheden, machten en krachten zullen 

benaderen. En u zult begrijpen, dat kan onmogelijk met ons huidige 

lichaam. 

Daarom zal dit aardse lichaam dan ook veranderd worden in een verheerlijkt 

lichaam, gelijk aan dat van de Zoon van God (Filipp. 3 vers 21). En weet u wat 

ik dan zo geweldig vind, dat óók wij nu een ‘vernederd lichaam’   hebben,  

net zoals de Zoon van God kreeg, toen Hij als Mens op aarde kwam. Hij heeft 

nú een verheerlijkt lichaam en onze verwachting is, dat óók wij eenmaal ons 

vernederd lichaam gaan afleggen en het verheerlijkte lichaam ontvangen. 

Is dat niet een fantastisch vooruitzicht? Dáár kan je je tóch op verheugen? 

Dát aardse lichaam met al zijn kwalen, zwakheden en veroudering  is tóch 

niet bestemd voor de eeuwigheid? Dát wens je je zélf toch niet toe? En met 

dit verheerlijkte lichaam  gaan we aan het werk om ons te tonen aan de 

hemelingen, en te laten zien wat God van ons armzalige mensen heeft 

gemaakt. Ze zullen niet weten wat ze meemaken en ze zullen zich uiteindelijk 

onderschikken aan de Zoon des mensen (zegt 1 Korinthe 15 vers 25 en 26) 

Wánt óók zij zullen dan hun knieën buigen voor Hém (de verheerlijkte  
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Christus), en met hun tong belijden dat Hij hun Heer is, tot eer van God, de 

Vader. Dán ga je óók beter begrijpen wat we in Efeze 3 vers 10 lazen:  

“opdat thans door middel van de gemeente aan de overheden en de 

machten in de hemelse gewesten, de veelkleurige  wijsheid van God bekend 

zou worden, naar het eeuwig voornemen, dat God de Vader in Christus 

onze Here, heeft uitgevoerd” 

In Efeze 2 vers 5 en 6 staat, dat we medelevend gemaakt zijn met Christus, 

en dat Hij ons mede opgewekt heeft, en ons mede een plaats gegeven heeft 

te midden van de hemelingen. En waarom? Weliswaar  nu nog strijdend in 

ons zwakke, vleselijke lichaam, maar beschermd door de wapenrusting van 

God, strijdend tegen de geestelijke machten van de duisternis,  en tegen de 

boze geesten om ons heen om straks in de verheerlijkte staat, in de 

toekomende eeuwen, de uitnemende rijkdom van zijn genade te 

proclameren. 

Zó zullen alle dingen in de hemelen en op aarde met God verenigd worden. 

Het zal gaan, zegt Paulus in  2 Korinthiërs 3 vers 18: van heerlijkheid  tót 

heerlijkheid, door de geest van God. Dat is toch haast niet te geloven dat God 

ons nú al ziet alsof wij te midden van de hemelingen geplaatst zijn. ‘In de 

toekomende eeuwen’ dus. Er komen ná dit tijdperk (want dat betekent het 

woord aaioon in het Grieks voor wat hier vertaald wordt voor eeuw), nog een 

aantal tijdperken. Het vrederijk: waar zoveel oudtestamentische profeten 

over geschreven hebben, en de volgende fase: de nieuwe hemel en de 

nieuwe aarde. En hoe lang die laatste fase van de nieuwe hemel en aarde 

duurt, is niet op te maken uit Gods woord. In ieder geval héél lang, en 

gedurende díe tijd zijn wij te midden van de hemelingen bezig. Kun je nagaan 

hoeveel hemelingen er wel niet zijn, als wij er zolang over doen om ze onder 

de voeten van christus te brengen. En laat ik er direct bijzeggen:  tijd is hier 

natuurlijk wel menselijk gezien, want zodra de kinderen Gods verheerlijkt 

zijn, leven zij niet meer tijdgebonden, dan ben je uit de tijd! 

Al in 1 Korinthiërs 15 vers 23-28 wordt  een tipje van de sluier opgelicht, als 

Paulus daar spreekt van  een rangorde,  nl.: Christus als eersteling, 

vervolgens die van Christus zijn,  bij Zijn komst en daar heeft Paulus het over 

ons. En als je dan verder leest, en je mag beseffen dat het geheimenis het 

lichaam van Christus, dus de gemeente,  één is met Christus (Hij het hoofd en 

wij het lichaam, als één organisme, onlosmakelijk met elkaar verbonden) 

dan ga je  ook méér en méér verstaan, dat als Christus alle heerschappij, alle 

macht en kracht onttroond heeft,  en Hij als Koning zal heersen tot alle 

vijanden onder Zijn voeten zijn geplaatst,  wij daar ook bij zullen zijn. 
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Lieve mensen wat een bijzonder vooruitzicht! Dát geeft heel wat om over na 

te denken. En nu moet er toch echt  iets van m’n hart, en ik bedoel het echt 

niet denigrerend: wat is dan wat zich noemt: de kerk der eeuwen, als we dit 

alles nu hebben aangehoord, in de afgelopen eeuwen niet afgedwaald van 

dat heerlijk evangelie van wat met name Paulus hier verkondigt. Wat zijn 

Gods ’kroonjuwelen’ toch lang onder het stof blijven liggen. Máár let op, juist 

in deze tijd zullen we gaan merken, dat Gods plannen niet falen, maar God 

zal Zelf deze kroonjuwelen weer tevoorschijn halen, en ze in al hun 

heerlijkheid weer laten flonkeren. En ik zeg het met verdriet in m’n hart:  

vaak buiten kerkverbanden en evangeliekringen om. En wij vrienden?  Teveel 

denken wij aan onszelf, en aan wat de mens hier allemaal overkomt, en óók 

wat we met onze ogen zien. Maar Paulus vraagt  niet of wij willen bedenken, 

hoe God het allemaal met de mensheid naar ons idee zou moeten doen. Hij 

zegt in Kolossenzen 3 vers 1 en 2: ‘zoekt de dingen die boven zijn, waar 

Christus is gezeten aan de rechterhand van God. Bedenkt de dingen, die 

boven zijn, en niet op aarde zijn’ 

U en ik, hebben nogal eens de neiging om naar beneden te kijken, op de 

omstandigheden, naar wat zich hier op aarde afspeelt. Maar wat doet de 

Zoon van God? Híj zit gewoon, en wordt ( met alle eerbied gezegd) echt niet 

zenuwachtig als Hij ziet wat er hier op aarde allemaal gebeurt. Paulus roept 

ons als het ware op: ‘ga nou eens lekker zitten en kijk nou eens naar bóven,  

en wat zie je dan: Híj,  Christus Jezus, de verheerlijkte Zoon van God’: Hij zit, 

én pas als wíj gaan zitten, krijgen we rust en vrede in ons hart, en kan God 

door Zijn geest, (die al in  ons woont vanaf het moment dat wij gelovig 

werden en waarmee wij verzegeld zijn), Zijn werk in ons volbrengen. Dán 

gaan óók de woorden van onze kerntekst vanuit Psalm 8 helder oplichten 

gemeente “ wat is dan de sterveling, dat U aan hem denkt, en het 

mensenkind, dat U naar hem omziet?” Dán mogen wij met David 

meejuichen en God verheerlijken: “o Here, onze Here, hoe heerlijk is Uw 

naam op de ganse aarde”.  Halleluja,  amen. 

 

 



18 | gemeentenieuws  

 

Gedicht  Van: Jelly Verwaal Uit: ´Open Vensters´   Inzender: JvdB

  ‘HEB JE MIJ LIEF’ 
 Heb je mij lief, vraagt Hij 
 En ik, o Heer, verloochende U, 
 Duizend keer. 
   
 Heb je mij lief, daar klinkt  
 Opnieuw die stem, en ik, 
 Weiger weer de weg met Hem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Heb je mij lief, tot drie maal toe 
 En ik, ik ben het vechten moe, 
 Ik denk alleen maar: 
 Golgotha ….. en geef dan 
 Fluist’rend antwoord:  Ja. 
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Ingezonden stuk    ´WAKE UP! SEMINARS´  Van: Kees Kruif  

  
Vier dinsdagavonden met de schrijvers van het boek WAKE UP!  

Arno Lamm & Emile-Andre Vanbeckevoort  

 

In een serie van 4 intensieve studieavonden zullen de auteurs van 

Wake Up! ons meenemen in de volgende onderwerpen: 

• De Voorjaarsfeesten als repetities voor de komst 

van Christus. 

• De Najaarsfeesten als voorbereiding op de 

Wederkomst van Christus.  

• Wat is de nieuwtestamentische betekenis van deze 

feesten voor christenen? 

• Hoe komt het dat deze informatie (in de kerken) zo 

lang bedekt is gebleven? 

• Actualiteit in de eindtijd 

Plaats: Filadelfia Centrum 

Espelo 99, Rotterdam-Zuid (bij metrostation Slinge) 

Dinsdagavond 21 maart, 4 en 18 april en 2 mei 2017. 

Aanvang: 19.30 uur 

 

* GEEF HET DOOR!  * MIS DIT NIET!  * TOEGANG VRIJ! 
              Stichting Exodus               Kantooradres 

          Evangelist: C. Kruijf 
                Wolphaertsbocht 343 b 

            3081 KG Rotterdam 
                                  Telefoon 010 - 485 55 57 

            e-mail  info@st-exodus.nl 
            Internet        www.st-exodus.nl 
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NIEUWS UIT ETHIOPIE.  
Er is de laatste tijd veel gebeurd in en rond Grace Village. Karin en haar team 

hebben afscheid moeten nemen van hun (oud)-leerling Anwar, nog maar 19 

jaar oud. Hij overleed aan de gevolgen van een maagbloeding ,die hem fataal 

werd, mede door onvoldoende aanwezige zorg- en behandelmogelijkheden. 

Een groot en verdrietig verlies. De wetenschap, dat hij een kind van God is zal 

hen bij het verwerken van dit verlies tot troost zijn. 

In een riool werden twee pasgeboren baby’s, verpakt in een tas,  door een 

voorbijganger gevonden. Karin’s hulp werd ingeroepen. Zij heeft de kinderen 

direct naar het ziekenhuis gebracht.  Wonder boven wonder gaat het nu iets 

beter met hen. Zij liggen in een couveuse.  De medewerkers van het 

ziekenhuis hebben niet veel tijd om hen intensief te verzorgen. Karin zorgt 

ervoor dat er dagelijks een van haar teamleden bij de baby’s  aanwezig is 

voor extra zorg.   

Enige dagen later werd er weer een baby gevonden, die inmiddels, tot grote 

vreugde van de reeds aanwezige kinderen, is opgevangen in Grace Village. 

Voor deze drie baby’s zijn dringend 

babykleertjes gewenst. Als u 

kleertjes over heeft  kunt u deze 

opsturen naar het volgende adres: 

Catharina van den Bosch 

“Grace Village” 

P.O.Box 64 

Shire Indaselassie 

ETHIOPIA. 

Ander nieuws kunt u vinden op de 

website :   www.bridgetolight.nl                               
namens De Zendingscommissie:                                              

Marianne Heeneman 
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Persoonlijk bericht van Bernard en Susanne.      Van: Siem van Pelt 

 
 

Lieve broeders en zusters, 

In januari was het in Brazilië zomervakantie en lag het semi-internaat stil. 

Maar dit betekende niet dat er geen kinderen bij ons op het terrein te 

vinden waren. Zeer regelmatig nodigden we kinderen uit die bij ons in huis 

mochten logeren. In totaal hebben we meer dan 40 kinderen te gast gehad. 

Begin februari gingen we weer verder met het semi-internaat. Nu de bus is 

aangeschaft, kunnen we veel meer kinderen ophalen. Niet alleen uit Cava 

Grande, maar nu ook uit de sloppenwijk Esplanada. In deze wijk hadden we 

nog geen contacten. De vakantie was een ideaal moment om een aantal 

keer Esplanada in te gaan. Hieronder een verslag. 

 

De wijk Esplanada is tegen een heuvel opgebouwd. De straten bestaan uit 

zandweggetjes. Ontzettend stijl en onbegaanbaar met de auto. Bij ons eerste 

bezoek had het de dag ervoor flink geregend. Overal lag modder en 

regelmatig gleden we bijna uit. We zagen veel armoede. Meer armoede dan 

we eerder in Brazilië hadden gezien. De elektriciteit wordt illegaal afgetapt 

en de huisjes zijn provisorisch op de riolering aangesloten. Sommige 

bewoners hebben geen stromend water en hebben hun voorraad water in 

tientallen flessen staan. 

Een jonge vrouw uit onze 

kerk woont aan de voet van 

deze heuvel en kent veel 

mensen uit Esplanada. 

Sowieso van gezicht en soms 

ook bij naam. Voor Netty en 

ons was zij de ideale persoon 
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om ons te introduceren bij de bewoners. Ook haar elfjarige zoontje ging mee. 

Al vrij snel kwamen we een jongeman tegen. Hij zij ons vriendelijk gedag. 

Later hoorden we dat hij een van de grootste drugscriminelen van de wijk is.  

Een half uur lang werden we min of meer onopvallend door een tiener 

gevolgd. We werden duidelijk in de gaten gehouden.  

Bij ons eerste bezoek vertelden we vooral over ons werk. Het tweede bezoek 

zouden we gebruiken om de inschrijvingen te doen. Over het algemeen 

waren de reacties positief. Veel moeders, meestal alleenstaand, zagen ook 

wel in dat het voor hun kinderen niet goed is om veel op straat te zijn. Een 

moeder vertelde ons dat veel jongeren gewapend rondlopen en dat er overal 

op straat drugs wordt gedeald en gebruikt. Sommige ouders waren, zoals 

begrijpelijk, een beetje wantrouwend, maar zijn later toch bijgedraaid. 

Veel moeders gaven aan graag te willen werken, maar hun kinderen niet 

alleen te willen laten. Dit is een probleem dat we continu tegenkomen. Jonge 

vrouwen, als tiener zwanger geworden, kinderen van verschillende mannen, 

weinig tot geen opleiding. En als ze wel een baan hebben, dan is dat met een 

minimum inkomen of minder. Oftewel onmogelijk om opvang voor hun 

kinderen te betalen. Soms is er wel een tante of oma die wil oppassen, maar 

dan woont er een agressieve of verslaafde oom of opa in huis. Het grote 

dilemma is: werken of voor je kinderen zorgen. 

 

Op dit moment (half februari) 

zijn we een paar weken verder 

en hebben we ruim 60 

kinderen op het semi-

internaat, waarvan bijna 30 uit 

Esplanada. Inmiddels stromen 

de aanvragen binnen. Bijna 

dagelijks komen er ouders op 

ons af met de vraag hoe het 

semi-internaat functioneert en 

hoe ze hun kinderen kunnen 

aanmelden. Bij ieder kind gaan we eerst op bezoek om te kijken hoe de 

thuissituatie is. We hebben het verlangen om juist die kinderen te helpen 

waar de nood het grootst is. En helaas moeten we daardoor soms kinderen 

afwijzen. De komende maand zal het aantal kinderen waarschijnlijk oplopen 

tot de honderd. 

Lees meer op bernardensusanne@blogspot.com 

         In Hem verbonden, Bernard en Susanne 
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GEBED VOOR 
 

ANNE EN BAS VAN DER LINDEN 
 

Belevenissen van Anne en Bas v.d. Linden  

“Heute ist für Israël ein Schabbath der Rühe” zongen Anne en ik afgelopen 

vrijdagavond in een dokterspraktijk wat een nieuw opgerichte synagoge 

moest voorstellen. Voor deze nieuwe synagoge had men ons om Russische 

en Duitse Tenachs gevraagd, die zij zelf niet konden bekostigen.  

Met de voorzitter, die grote bekendheid geniet in meerdere synagogen, 

hadden wij al een aantal jaren goed contact. Hij kon wel werkzaam zijn voor 

de stichting Israël en de Bijbel, want door hem hebben diverse synagogen het 

Woord inmiddels ontvangen.  

Met een auto vol Bijbels vertrokken wij de dag ervoor naar het noorden van 

Duitsland om bij de aflevering ervan tevens, op zijn uitnodiging, de 

Sabbatviering mee te maken. Op weg er naartoe hebben we eerst een 

Israëlisch ziekenhuis bezocht en daar mochten we een tas vol Bijbels 

achterlaten. Maar naast het ziekenhuis bevond zich ook een hospice waar we 

een tas vol Oude en Nieuwe Testamenten af mochten geven. Vervolgens 

kwamen wij aan bij een zwaar bewaakte synagoge waar een portier stond te 

praten met iemand aan de andere kant van het hek. De portier accepteerde 

een Russische Tenach, waar hij direct in begon te lezen. Maar ook de man 

waarmee hij stond te praten was geïnteresseerd. Het was een type ‘zwerver’, 

die ons vertelde dat hij katholiek was en zich zeer bekommerde om Joodse 

mensen. Want zei hij: “de Heere Jezus is ook Joods”. Ook hij wilde graag een 

Duitse en Russische Tenach waar hij een bestemming voor bleek te hebben.  

 

Later denk je, is het niet wonderlijk dat je uit de mond van zo’n iemand hoort 

dat hij zich bekommert om Joodse mensen, en het maakt je tegelijk klein dat 

God zonder de persoon aan te zien iedereen kan gebruiken om tot Zijn doel 

te komen. Laten we ook voor deze man bidden. Wij kregen daarna zin in 

koffie en bezochten een Joods restaurant annex bibliotheek waar wij 6 jaar 

geleden een aantal Russische en Engelse Tenachs in de boekenkast mochten 



24 | gemeentenieuws  

 

plaatsen. En, ja hoor, ze stonden er nog, maar wel eenzaam, en omdat we 

nog 4 N.T.’s  bij ons hadden, hebben wij die er maar gauw naast geplaatst.  

In die zelfde straat bevond zich een grote school met op de gevel de 

woorden: “Talmud en Torah” school, waar wij 6 jaar geleden geen ingang 

konden krijgen. Maar nu opnieuw naar de poort, en ja hoor, we mochten 

verder komen en kwamen in contact met een Joodse vrouw die hevig 

geïnteresseerd diverse Tenachs in ontvangst nam. Toen er ook nog een jonge 

Rabbijn bij kwam was het ijs helemaal gesmolten en werden wij zelfs 

uitgenodigd om ook daar de Sabbatviering mee te maken. Maar ja, we 

hadden een afspraak met onze vriend, de voorzitter van de nieuw opgerichte 

synagoge, dus moesten wij verder. Toen wij daar arriveerden werden we 

hartelijk ontvangen en al gauw kregen wij de nodige hulp bij het uitpakken 

van de auto. Het was namelijk een grote hoeveelheid die ook voor andere 

synagogen in de regio bestemd was. Alsof we elkaar al jaren kenden, zo was 

de sfeer. Een journalist van de plaatselijke krant was uitgenodigd om deze 

dienst bij te wonen en ook wij werden geïnterviewd.  

 

Blijkbaar wilde men voor de verdere groei van deze nieuwe synagoge er de 

nodige bekendheid aan geven. Toen het officiële gedeelte begon werden er 

nuit een gebedenboek Psalmen gezongen in het Hebreeuws (w.o. Ps. 92 t/m 

99) en ook de nodige lofliederen. Dit gebeurde voornamelijk staande met het 

gezicht gericht naar Jeruzalem. En bij het zingen van enkele liederen werd de 

deur opengezet om de Sabbatsrust binnen te laten. Tussendoor werden wij 

toegesproken en bedankt voor de geweldige gift van deze hoeveelheid 

Tenachs. En de voorzitter benadrukte de aanwezigen om vooral thuis de 

Tenachs te lezen, want zei hij: “het is niet alleen voor Russische Joden maar 

voor ons allemaal, omdat wij te weinig van het Woord weten”. En dat is nou 

juist de wens van ons hart; want het geschreven Woord getuigt van het 

vleesgeworden Woord. En: “Hoe kunnen zij Hem nou aanroepen in Wie zij 

niet geloofd hebben? En in Hem geloven van Wie zij niet gehoord hebben? 

(Rom. 10:14)  

Nadat wij aan het eind van de dienst de woorden van Ruth, de Moabitische, 

hadden aangehaald: “Uw God is onze God en Zijn Woord is ons Woord”, 

volgde er een hartelijk afscheid.  

 

Namens de Zendingscommissie, 

Lucie Barning 
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Ingezonden stuk  ´DAGTEKST ´   Uit: ‘ Lichtstralen uit het Woord’ 

GOD ANTWOORDT ALTIJD OP GEBED            Van: Lucie Barning 

Een vrouw bleef volhardend bidden voor drie personen uit haar 

kennissenkring opdat ze de Heer zouden leren kennen. Vijf jaar later liet 

iemand van die personen de Here Jezus toe in zijn hart. Het was voor 

haar een bevestiging dat bidden helpt, maar ondanks dat ze bleef bidden, 

bleven de andere twee mensen onverschillig voor God.  

Op de dag dat de vrouw stierf, werd een van die personen zodanig 

geraakt door haar heengaan,  dat hij zich tot God keerde. De vrouw heeft 

niet meer kunnen ervaren dat haar gebed verhoord werd. Ook niet wat 

de derde persoon betrof, want het duurde nog maar liefst twintig jaar 

voordat deze persoon het Evangelie begreep en zich aan de Heer gaf. 

Was het drievoudig gebed van  deze vrouw verhoord tijdens haar leven 

op aarde? Nee. Maar daar gaat het niet om. Haar gebeden werden wel 

verhoord. Haar gebed was dat deze drie mensen God persoonlijk zouden 

leren kennen en zonder uitzondering kwamen ze allen tot de Heer. 

Deze geschiedenis leert ons dat tijd voor God heel relatief is: een dag is als 

duizend jaar en duizend jaar is als een dag. 

Maar vooral maakt deze vrouw duidelijk dat volharden in gebed zeker 

zijn uitwerking geeft.       God antwoordt altijd .......... 
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Ingezonden stuk    ´Namen van God´        Van: Siem van Pelt 

JAHWEH of HEERE, als de Zijnde, 

het begin van alle leven. Daar 

zijn we geëindigd.  

In Ex 3:14,15 komt deze naam 

bijzonder naar voren in 

betrekking tot het volk Israël 

Mozes vroeg, toen hij naar de 

Israëlieten moest gaan, aan God 

in welke naam hij gezonden 

werd. Gods antwoord was: Gij zult tot de Israëlieten zeggen J.H.W.H. de 

God van Abraham, Isaak en Jacob heeft mij gezonden. Ga en vergadert de 

oudsten en zeg dat Ik u verschenen ben. Verder lezen we in Ex 6:2,3: “Ik 

ben JAHWEH, Ik ben aan Abraham, Isaak en Jacob verschenen as God de 

Almachtige (EL SHADDAI), maar met mijn naam JAHWEH ben Ik hun niet 

bekend geweest. Deze naam houdt voor Mozes en het volk Israël een 

belofte in. Het is alsof God daarin tot het slavenvolk, dat zonder hoop 

leefde, zei :”Ik zal zijn , Die Ik zijn zal; daarin ligt alles wat je nodig hebt”.  

 

Het plan van Israëls verlossing leefde in Gods hart en Hij alleen kon het 

ontvouwen. Zonder Hem kon het nooit verwezenlijkt worden; Hij moest het 

voor, in en door hen uitwerken en zo steeds dichter tot hen komen. God 

wilde meer voor hen zijn dan tegenwoordige en toekomende. De 

onbegrensde inhoud van deze Naam opende voor hen de schatkamer van 

Zijn hart! En hoewel in de vertaling van deze naam verschillende 

tijdsvormen worden gebruikt, tegenwoordige en toekomende, zijn deze 

verschillen uit het Hebreeuws toch ook werkelijk af te leiden: God is de 

Eeuwige, gisteren, heden en tot in eeuwigheid dezelfde. Uit Ex 3:14 leren 

we, dat er ook een bepaalde tijd was gesteld voor de openbaring van iedere 

naam. Abraham en zijn zonen hadden genoeg aan de namen ELOHIM en EL  

SHADDAI, de almachtige God en EL ELJON, de Allerhoogste; echter met 

Israel begon een nieuw tijdperk, waarin zij konden terugblikken op hetgeen 

EL SHADDAI voor Abraham geweest was en wat Jahweh in het tijdperk voor 

de zondvloed was geweest en nu ook voor hen in de toekomst zou zijn.  
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Van nu aan toch zou Israel zien, wat God als Jahweh zou vermogen te doen. 

Hij zou zich als verlosser openbaren, juist in een tijd, dat alles zo hopeloos 

scheen voor het volk. Zo zien wij in de namen: ELOHIM, EL SHADDAI, EL 

ELJON en JAHWEH, die wij in de eerste helft van Genesis ontmoeten ,  

zowel een aanvulling van elkaar ten opzichte van Gods eigenschappen, als 

ook een opklimming in betekenis. De verbinding van deze namen Gods, 

zoals JAHWEH-ELOHIM, ADONAI-JAHWEH, verdiept deze betekenis. Deze 

doen ons zien, dat Hij de Eeuwige is in het Zijn en in Bestaan, in Richten en 

in Redden; in het tot zich trekken en verstoten, in het liefhebben en 

kastijden, om zo in alles tot zijn eeuwig doel te komen. Alle wetten en 

geboden inzake e offers, e.d. gaan uit van de Jahweh naam en het bloed is 

daarvan steeds het middelpunt. Nimrod trachtte uit dode stenen zich een 

toren naar de hemel te bouwen n zich zo een naam te maken. God vestigt 

in de harten van hen, die zich voor Hem buigen, Zijn naam en maakt de 

Zijnen tot levende stenen. 

 

 

De grote toren van Babel – Pieter Bruegel de Oude, 1563 
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Ingezonden stuk  ´TEL UW ZEGENINGEN´            Van: RdJ   

Een vrouw van rond de vijftig wandelt met een paar kinderen door het 

park. De kinderen rennen naar het klimrek en de vrouw ploft neer op een 

bankje, naast een wat oudere vrouw. Ze kijkt naar de oudere vrouw en 

zegt: ‘’Mijn leven is een routine. ‘s Ochtends komt mijn dochter haar twee 

kinderen brengen, ik maak het ontbijt klaar en samen zitten ze dan te 

smullen. Daarna wassen we af en maken we een wandeling in het park. 

Precies om 12:00 uur lunchen we voor de TV, of gaan we picknicken als het 

weer het toelaat. Wanneer we terug zijn, begin ik meteen met het 

avondeten. Rond vijf uur is de tafel dan gedekt en als mijn dochter dan van 

haar werk terug komt, gaan we met z’n allen aan tafel. En zo is er dan weer 

een hele dag voorbij gegaan. Mijn leven is echt saai, ik lijk wel een slavin.  

 De andere vrouw bleef voor zich uit kijken, zonder iets te zeggen. De eerste 

vrouw zei: “En u, heeft u ook zo’n routinematig leven? Uw leven kan toch 

nooit zo mooi zijn, als u hier ook zo moederziel alleen in het park zit?”         

Toen begon die oudere vrouw te praten: “Eigenlijk heb ik niets om over te 

klagen. Ik heb een lieve verpleegkundige die me elke dag hier naar het park 

toe rijdt, zodat ik deze kinderen kan zien spelen. Ik heb zelf namelijk geen 

kleinkinderen en als ik deze kinderen hoor lachen, dan doet me dat veel 

goed. Later komt een taxi me ophalen en die brengt me naar het 

ziekenhuis. Daar bezoek ik zieke mensen, zodat die mensen en ikzelf ook 

iemand hebben om mee te praten. Familie heb ik zelf namelijk niet. ‘s 

Avonds komt de taxi me weer ophalen om me mee te nemen naar mijn 

tehuis waar ik woon. En zo gaat mijn gezegende dag weer voorbij. Ik heb 

niets om te klagen, ik heb alleen maar veel om voor te danken, namelijk dat 

mijn ogen nog steeds al deze mooie dingen kunnen zien.” En inderdaad, 

daar was de taxi om de dame op te halen. De man reed haar weg in haar 

rolstoel, richting auto. De eerste vrouw dacht nu heel diep na. “Dit kan niet 

waar zijn. Ik kan lopen, ik heb een dochter, mijn kleinkinderen, een eigen 

huis en ik zit te klagen.’ ’Is jouw leven net als van die eerste vrouw, of van 

die tweede? Moeten anderen jouw zegeningen voor je tellen, of kun je het 

zelf? Dank je God voor alles, of moet God elke dag jouw klachten weer 

aanhoren? Tel je zegeningen en vergeet ze niet. Dank God voor al het goede dat 

Hij je geeft.             JdH 256     
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Gedicht  Van: Co ‘t Hart Uit: ´Tegenwind´   Inzender: JvdB 

HET KRUIS 

 

Het kruis was pijn, vernedering 

En ook de geselslagen.  

Maar hoe hebt U Uw levenslang, 

Ons om U heen verdragen? 

 

U keek door onze maskers heen, 

Uw schuldeloze ogen, 

Doorzagen elke dag opnieuw, 

Dat wij U steeds bedrogen. 

 

U was bij ons zo eenzaam, Heer, 

Wij waren als verdoemden. 

Hoe groot moet wel Uw liefde zijn, 

Dat U ons broeders noemde? 

 

Zelfs in de Godverlatenheid,  
Heeft U voor ons gebeden. 

Niet één van ons heeft U getroost. 

U hebt alleen geleden,  

 

Het leed, dat niet te peilen is, 

Dat wij niet konden dragen. 

Vergeef ons Heer, de zware schuld, 

dat wij Uw smart niet zagen.  
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