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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 

  Ingezonden stuk ‘Eenzaam hout’             blz. 11 

  Samenvatting preek                      blz. 13 

  Bridge to Light/Grace Village/Karin         blz. 17 

  Bericht over Bernard en Susanne     blz. 18 

  Israël&De Bijbel/ Bas&Anne vd Linden   blz. 20 

  Verslag van de broederraadvergadering blz  23 

  Ingezonden stuk ‘Ladies Morning’             blz. 24 

  Ingezonden stuk ‘Namen van God’           blz. 25  

  Taken & Verantwoordelijkheden      blz. 27 

Voorwoord 

Lieve broeders en zusters, 

 
We zijn al weer toegekomen aan de 

derde uitgave dit jaar van ons 

Gemeentenieuws. De komende 

maanden staan nog steeds in het 

teken van de herdenkingen, zoals 

de Meidagen, Hemelvaartsdag en 

Pinksterfeest. We staan nog even 

stil bij de betekenis van het Heilig 

Avondmaal.  Het verslag van de  broederraadvergadering met actuele 

onderwerpen is op veler verzoek opgenomen.  De werkers  op het 

zendingsveld houden u verder op de hoogte van hun resultaten.  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              7 mei 2017 

Spreker            Br Piet vd Lugt 

Dienstleiding  Henk van Groen 

Pianiste           Zang (A,S) 

 

Zondag             14 mei  2017 

Spreker            Br Bas vd Bosch    HA 

Dienstleiding   Siem van Pelt 

Pianiste            Zang (C,T) 

Zondag            21 mei 2017  

Spreker            Br Kees Kruijf               

Dienstleiding  Tom Ammerlaan 

Pianiste           Zang (A,S) 

Zondag            28 mei 2017  

Spreker            Br Jaco van ‘t Sant  

Dienstleiding   Cor Barning  

Pianiste            Zang (A,S) 

 

Zondag             

Spreker            

Dienstleiding   

Pianiste           Zang ( )  

Zondag            4 juni 2017 

Spreker           Br Th.  Meij  

Dienstleiding  Leonard Bloem 

Pianiste           Zang (A,S)       

 

Zondag           18 juni 2017 

Spreker           Br. A. van Andel  

Dienstleiding  Henk van Groen 

Pianiste           Zang (C,T) 

 

Zondag        

Spreker  

Dienstleiding 

Pianiste          Zang (  )    

         

Zondag             11 juni 2017 

Spreker             Br Wim Wendt    HA         

Dienstleiding  Tom Ammerlaan 

Pianiste            Zang (C,J) 

 

Zondag            25 juni 2017 

Spreker            Br. Jeene vd Hoef 

Dienstleiding  Leonard Bloem 

Pianiste           Zang (C,J) 

 

SAMENKOMST 2017 
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Data: Welkom Koffie Kinderwerk Beamer 
   7 mei Thea & Jopy Elma & Leen Thérèse Stefan  

  

  14 mei  Riet & Piet  Ancherida & 

Helena  

Jorike Richard  

 

 21 mei         Helena &Gerrit Bellie & Gerrit  Helena Stefan  

 28 mei     Jannie & Harry Annemarie & 

Jan-Pieter 

 

Janny Richard 

 

   4 juni  

PINK   

Riet & Piet Elma & Leen Thérèse Stefan 

11 juni  

 

Thea & Stefan Ancherida & 

Helena 

Janny Richard 

18 juni Jannie & Harry Jopy & Gerrit Jorike Stefan 

25 juni Jopy & Gerrit Annemarie & 

Jan-Pieter 

Helena Richard 

   

  

     

     

     

Rooster leiding van de bidstonden 

  2 mei   Siem      

  9 mei   Siem    

16 mei   Riet    

23 mei   Thérèse    

30 mei   Henk  

06 juni  Henk   

13 juni  Tom   

20 juni  Siem   

27 juni  Gerrit   

   

 

             

   

Roosters en andere taken 

 

  

Elke dinsdagavond voor gemeenteleden.      Aanvang 19.45uur. 

Meidoornstraat 9, Den Haag.                                Bidt u mee? 
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VERJAARDAGEN 

  

     Mei 2017                                Juni 2017 
  01 Henk van Groen      04  Helena Stembert 

  01 Caroline Bloem      12  Hans van Duivenbooden 

  03 Wim van Amelrooy     15 Leonard Bloem               

03 Tonny Laemers    

07  Roos Heeneman                                                             
14 Janny vd Bos       

                     

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 mei en 

juni 2017. Datums en locatie bekend bij kringleider. 

• Thematische Kring van Harry + Jannie Carlier gaat 

verder in mei en juni 2017.  Datums en locatie bekend 

bij kringleider.   

•     Kring van Siem van Pelt gaat verder in mei en juni 2017.   

 Datums en  Locatie bekend bij de kringleider.  

• Dagkring Cor Barning gaat verder op 10 en 24 mei 2017 en op 7 en 21 juni 

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

• Vrouwenpraatgroep “Ladies Morning” vindt plaats iedere 2e dinsdag in de 

maand om 10.00 uur. Locatie bekend bij deelnemers.           

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

 

Gebed gevraagd voor onze zieken: 

• Zuster An van der Boon is verhuisd naar een 

verzorgingshuis. 

• Zuster Nel van Wezel is overleden na een kort 

ziektebed.  Inmiddels heeft de begrafenis plaatsgevonden.  

 

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. 

 

 

 

 

  

 



7 | gemeentenieuws 

  

   

  

 

 
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 juni 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.  

 

 

 

 

 

 

 



8 | gemeentenieuws  

 

Vanuit de Broederraad      

Beste broeders en zusters, 

 
God kijkt met liefde naar u! 

Het voorjaar is een mooie periode 

waarbij de Christelijke feestdagen 

letterlijk in het zonnetje staan. 

Pasen, Hemelvaart en Pinksteren 

staan in elkaars verlengde en laten 

de echte waarheid in Christus zien.  

 

Jezus’ opstanding bereikt een tweede fase in Zijn Hemelvaart en als cadeau 

tenslotte de uitstorting van de Heilige Geest. Daarna is het aan ons wat wij 

willen en geloven, om de Levende Heer en Zijn waarheid gestalte te geven in 

onze samenkomsten en ontmoetingen. 

Voortdurend zijn wij op zoek naar de vraag van het doel van het leven en wat 

een goed leven is en wat er mis is met de wereld. Enerzijds is de wereld 

verblind, anderzijds snapt onze omgeving niet waar wij als Christenen mee 

bezig zijn. In de ontmoetingen van de Here Jezus met Zijn medemens stelde 

Hij ook vaak prikkelende vragen om hen aan het denken te zetten en een 

keuze te maken voor een volgende stap. Van Zijn resultaat weten wij alles. 

Zeker als wij beseffen dat de Here Jezus daarom en daardoor aan het kruis 

werd gehangen. Het volgende Schriftgedeelte uit Mattheus 26:62 is daar een 

levend bewijs van 

En de hogepriester, opstaande, zeide tot Hem: Antwoordt Gij niets? Wat 

getuigen dezen tegen U? Doch Jezus zweeg stil. En de hogepriester, 

antwoordende, zeide tot Hem: Ik bezweer U bij den levenden God, dat Gij 

ons zegt, of Gij zijt de Christus, de Zoon van God? Jezus zeide tot hem: Gij 

hebt het gezegd. Doch Ik zeg ulieden: Van nu aan zult gij zien den Zoon des 

mensen, zittende ter rechterhand der kracht Gods, en komende op de 

wolken des hemels. Toen verscheurde de hogepriester zijn klederen, 

zeggende: Hij heeft God gelasterd, wat hebben wij nog getuigen van node? 

Ziet, nu hebt gij Zijn gods lastering gehoord. Wat dunkt ulieden? En zij, 

antwoordende, zeiden: Hij is des doods schuldig. Toen spogen zij in Zijn 

aangezicht, en sloegen Hem met vuisten. En anderen gaven Hem slagen, 

zeggende: Profeteer ons, Christus, wie is het, die U geslagen heeft? 
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Terugkijkend op Pasen is het geweldig te beseffen dat de Heer is opgestaan 

uit de dood en dat ook onze hoop is, het ontvangen van De Heilige Geest in 

ons leven. Het geloof in  de Here Jezus mag en moet zijn uitwerking krijgen in 

ons dagelijks leven. 

De kernvraag in ons persoonlijk leven is natuurlijk hoe wij met het geloof 

omgaan in een supermoderne maatschappij, waarbij Christelijk geloof bijna 

een folklore is geworden. Bemoedigend is het daarom altijd om elkaar te 

blijven ontmoeten in de samenkomsten in de Meidoornstraat om zo 

gescherpt te worden in het geloof. Praten, bidden en elkaar in de ogen kijken 

is het antwoord op de aanwezigheid van Jezus Christus. 

"Geliefde broeders en zusters, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde 

komt uit God voort. Ieder die liefheeft is uit God geboren en kent God. Wie 

niet liefheeft kent God niet, want God is liefde. En hierin is Gods liefde ons 

geopenbaard: God heeft Zijn enige Zoon in de wereld gezonden, opdat we 

door Hem zouden leven." 1 Johannes 4:7-9 

 

Geniet van de feestdagen, maak het waar en laat u niet afleiden van 

storende berichten over………  

 
Namens de broederraad, 

Henk van Groen 
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Gedicht  Van: Nel Benschop      Inzender: AvdB 

HEMELVAARTSDAG      

Een wolk nam U weg voor hun ogen:  
Uw werk voor het volk was gedaan; 
Hun hart was onrustig bewogen,  
Toen zagen ze de engelen staan.  
 
Zij zagen Uw zeeg’nende handen,  
De lucht leek een lichtende poort;  
Ze voelden Uw stem in zich branden: 
‘Ga heen en verkondig Mijn Woord’. 
 
 
Wel staarden zij lang nog naar boven: 
(de liefde houdt vast tot het eind) 
Maar wie in een weerzien geloven 
Zien licht, als de zon niet meer schijnt. 
 
En ik, Heer, hoewel ik mag weten 
Dat Gij mij een woning bereidt, 
Dat Gij op Uw troon zijt gezeten, 
Dat Gij mijn verdediger zijt, 
 
Ik ben vaak zo klein van vertrouwen; 
Gij zijt zo verheven, zo hoog; 
Toch mag ik U eenmaal aanschouwen 
Als Koning en Vriend – oog in oog! 
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Ingezonden stuk   ‘ EENZAAM HOUT ’      Van: RdJ 

Een man die regelmatig naar de kerk ging, bleef opeens thuis. 

Na een paar weken besloot de predikant bij hem langs te gaan. Het 

was een gure avond. De dominee trof de man thuis aan voor een 

knapperend haardvuur. De man, die wel kon raden waarom de 

dominee langskwam, heette hem welkom, bood hem een 

gemakkelijke stoel bij de haard aan en wachtte. De dominee ging 

lekker zitten, maar zei niets.  Tijdens de plechtige stilte sloeg hij de 

vlammen gaande die rond de brandende houtblokken speelden.                               

Na een paar minuten nam de dominee de tang, pakte voorzichtig een 

stukje gloeiend hout en legde het aan de kant van de haard waar 

geen vuur was. Daarna ging hij weer zwijgend zitten. De gastheer 

keek geboeid toe. Het eenzame stukje hout brandde steeds zwakker, 

gloeide even op en doofde toen. Al snel was het helemaal koud.  

Sinds de begroeting was er geen woord meer gesproken. Vlak 

voordat de dominee wegging, pakte hij het koude stukje hout en 

legde het weer midden in het vuur. Door het licht en de warmte van 

de blokken eromheen, begon het direct weer te gloeien. Toen de 

dominee de deur wilde opendoen, zei zijn gastheer: ‘Heel erg 

bedankt voor uw bezoek en met name voor de vurige preek. Zondag 

ben ik weer in de kerk.’ 
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Gedicht van: Jo van Veen-Nusmeijer           Inzender: AvdB 

‘OP HET HOOGST VERHOOGD’   

God heeft Hem op het hoogst  

Verhoogd en opgenomen. 

Hem Die om onze schuld ten diepste werd veracht, 

Die voor ons leed en stierf, Die alles heeft volbracht, 

Zijn grote dag, de dag der kroning is gekomen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu is Hij thuis, nu is Hij in Zijn Hemelwoning. 

Nu is Hij daar waar Hij de Zijnen plaats bereidt, 

En waar Hij voor hen bidt en waar Hij voor hen pleit, 

Waar Hij Zijn Kerk regeert 

Want Hij is Heer en Koning. 

 

De hemel lijkt zo ver voor ons die achterbleven. 

Toch brengt Hij, Die daar troont, 

Hem ons heel dicht nabij want niemand kan ons 

Dichter naderen dan Hij Die in de hemel zit 

Maar toch in ons wil leven. 
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Samenvatting preek     

 

 

 

 

HET AVONDMAAL. 
‘Hem, Die ons liefheeft en ons uit onze zonden verlost heeft 

door Zijn bloed’. 

Vandaag willen we hierover nadenken bij brood en wijn. 

Vorige keer deelden wij met elkaar brood en wijn en heb ik u 

vanuit de brief aan de Korinthiërs uitgelegd dat we met elkaar 

feestvieren als ongezuurden (gelovigen). De oproep was en is: 

‘doet het oude zuurdeeg weg’. En de tweede oproep was en is: 

‘Laten we feestvieren met het ongezuurde brood en reinheid en 

waarheid. We hebben ook nagedacht over het onderscheid 

tussen de tafel des Heeren en de maaltijd des Heeren. Bij de 

tafel des Heeren is onze aandacht gericht op elkaar: we zijn 

één lichaam. Bij de maaltijd des Heeren is onze aandacht 

gericht op Jezus Christus alleen. Dit keer wil ik u meenemen 

naar Lucas 22: 14-20.  
Lezen we nog eens vers 17: ‘En Hij, Jezus, nam een beker op, sprak de 

dankzegging uit en zeide: Neemt deze en laat hem bij u rondgaan. Dus Jezus 

nam een beker. Lezen we nu vers 20: ‘Evenzo de beker, na de maaltijd, 

zeggende, deze beker is het nieuwe verbond in Mijn bloed, die voor u 

uitgegoten wordt’. Dus Lucas schrijft over tenminste twee bekers. 

De eerste beker waar hij over spreekt is ‘een beker’, zie vers 17. Een beker is 

er één van meerdere.  De tweede beker waar hij over spreekt is ‘de beker na 

de maaltijd’,  vers 20. Dus kunnen we opmaken dat er meerdere bekers zijn 

en een beker na de maaltijd.  

Nu is bekend dat reeds vijf eeuwen voor Christus een liturgie  (een inrichting 

van een eredienst) door rabbi’s is ingesteld voor het pesachmaal, waarin vier 

bekers tijdens de maaltijd werden gebruikt en na de maaltijd, een vijfde: 

8 november 2015               Broeder  Wim Wendt 

Openbaring 1: 5  
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De beker van Elia. 

De vier bekers hebben een naam. Daarvoor gaan we lezen in Exodus  6: 5-6. 

De eerste beker is ‘IK zal u uitleiden’. De tweede beker is ‘IK zal u redden’.  

De derde beker is ‘IK zal u verlossen’. En de vierde beker is ‘IK zal u 

aannemen’. Lezen we nu eerst Hand. 26:18: GOD verkiest Paulus en zendt 

hem tot de heidenen ‘om hun ogen te openen uit de duisternis tot het Licht 

en van de macht van satan tot GOD, opdat zij vergeving van zonden en een 

erfdeel onder de geheiligden zouden ontvangen door het geloof in MIJ. 

En wat zien we nu als we deze twee verzen (deze vier bekers) vergelijken: 

 

IK zal u uitleiden   IK zal u redden      IK zal u verlossen   IK zal u aannemen  

Uit de duisternis   Van de macht van  Vergeving van         Een erfdeel onder 

tot het licht           satan tot GOD         zonden                      de geheiligden 

 

 

 

Aan ons heidenen, geschiedt wat reeds de geheiligden (het volk Israël) is 

beloofd en aan hen is voltrokken. En hoe geschiedt dit? Door het geloof. 

Want, zegt Johannes 3 vs 16:  ‘een ieder, die in Hem gelooft zal niet verloren 

gaan, maar eeuwig leven hebben’. Na deze vier bekers is er nog een vijfde 

beker, de beker na de maaltijd. Ook bij deze beker spreekt Jezus de 

dankzegging uit en zegt hierbij: ‘Deze beker is het nieuwe verbond in mijn 

bloed, die voor u uitgegoten wordt’. Naast de dankzegging gedenken wij, 

danken wij: 

a. Hij heeft ons uit de duisternis tot het Licht geleid, 

b. Hij heeft ons gered van de macht van satan tot GOD, 

c. Hij heeft ons verlost van onze zonden door Zijn bloed, 

d. Hij heeft ons aangenomen als mede erfgenamen. 

 

En hierin gedenken wij het nieuwe verbond in Zijn bloed dat Hij voor ons 

uitgegoten heeft. Nog iets over het nieuwe verbond: Hierin verwijst Jezus 
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naar twee zaken: Ten eerste naar de verbondssluiting op de Sinaï, waar 

Mozes het bloed van offerdieren sprengde en zei: ‘Zie het bloed van het 

verbond dat de Here met u sluit’, Exodus 24:8. 

Ten tweede naar de belofte uit Jeremia 31: ‘IK zal Mijn wet in hun binnenste 

leggen en die in hun hart schrijven. IK zal hun tot een GOD zijn en zij zullen 

MIJ tot een volk zijn. 

En wat is nieuw aan dit verbond? Ik noem vier punten: 

1. De woorden staan niet meer op stenen tafels, maar zijn ‘in ons 

binnenste gelegd en in ons hart geschreven’. Jeremia 31:33 

2. Dit verbond is in de eerste plaats voor de Israëlieten, maar blijkt 

universeel te zijn. Ook wij, heidenen mogen hierin delen. Zie maar in 

1 Johannes 2 vs 2: ‘Hij is een verzoening voor onze zonden en niet 

alleen voor de onze, maar ook voor die van de gehele wereld’. 

3. Dit nieuwe verbond is een beter verbond. Zie Hebreeën 8: 6-7: ‘HIJ, 

Jezus, is de Middelaar van een beter verbond, waarvan de 

rechtskracht op betere beloften berust’. Het ‘beter’ houdt in dat 

Jezus de Middelaar is, Die garant staat voor de uitvoering van het 

verbond en omdat er binnen dit verbond volkomen behoudenis en 

reiniging van zonden is. 

4. De prijs voor dit nieuwe verbond is niet het bloed van dieren, maar 

‘het kostbaar bloed van Jezus Christus’. 

Petrus leert ons in 1 Petrus 1 vs 18: ‘Weet, dat jullie niet met 

vergankelijke dingen, zilver of goud, zijn vrijgekocht van uw ijdele 

wandel, die jullie van de vaderen overgeleverd is, maar met het kostbaar 

bloed van Christus, als van een onberispelijk en vlekkeloos lam’. Zie  

1 Petrus 1 vs 18. 

 

Korte herhaling: 

1. Het nieuwe verbond is in ons, 

2. Het is universeel, 

3. Het is beter, 

4. De prijs is het kostbaar bloed van Jezus Christus. 
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Laten we nu brood en wijn met elkaar gebruiken. Met dankzegging bij 

het brood: Wij danken U, onze GOD en Vader, voor het levende brood, 

Jezus Christus, Wat U uit de hemel hebt doen voortkomen. 

Dankzegging bij de wijn: Wij danken U, onze GOD en Vader, voor de 

levende wijnstok, Die U uit de hemel hebt doen voortkomen. 

En wij gedenken met het breken van het brood: ‘Wij zijn één lichaam’. 

En wij gedenken met het eten van het brood: ‘Hem, Die voor ons 

verbroken is’. 

We gedenken met de beker en het drinken van de wijn: 

 

1. U heeft ons geleid uit de duisternis tot het Licht. 

2. U heeft ons bekeerd van de macht van satan tot GOD. 

3. U heeft ons verlost van onze zonden door Zijn bloed. 

4.    U heeft ons tot mede erfgenamen aangenomen. 

 

En we gedenken dit tot HIJ komt! 

‘Wie een hoog huis van deugden wil bouwen, moet eerst 
een diepe fundering van nederigheid leggen.’ Augustinus 
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NIEUWS UIT ETHIOPIE. 
Karin is erg dankbaar voor alle giften, die zij de afgelopen tijd heeft mogen 

ontvangen.  

Het gaat goed met drie vondelingetjes die 

in januari ernstig ondervoed werden 

aangemeld. Ze zijn inmiddels uit het 

ziekenhuis ontslagen en  in Grace Village 

ondergebracht. Binnenkort wordt hun 

aanmelding door de regering 

gelegaliseerd. Sinds april 2016 zijn bijna 40 

kinderen dankzij bemiddeling van 

medewerkers van Grace Village terug naar 

huis geplaatst. Dit is 2x zoveel dan 

gepland.  Drie kinderen belandden weer 

op straat, maar zijn door goede 

samenwerking met de politie, sociale zaken en gemeenschappen weer thuis.  

Een van de belangrijkste dingen is, dat het contact met de kinderen in stand 

blijft, zodat bij ontsporingen direct ingegrepen kan worden. 

In april krijgt Karin bezoek  van twee bestuursleden van Bridge to Light, 

teneinde de betrokkenheid van de organisatie met Grace Village te 

bevestigen en het werk van dichtbij te steunen. Een uitslaande brand, 

dichtbij het dorp, heeft door snel ingrijpen, gelukkig geen ernstige schade 

aangericht. Echt een wonder van God, ook volgens degenen, die geholpen 

hebben met het blussen. Voor nog meer nieuws kunt u de website bezoeken: 

www.bridgetolight.nl          Namens de zendingscommissie, Marianne Heeneman. 
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Persoonlijk bericht over Bernard en Susanne.      Van: Siem van Pelt 

 
 

“EEN WEEK IN DE MISSIEPOST HOREB”  VERTELD DOOR DE 

VOORZITTER VAN STICHTING HOREB IN NEDERLAND  
H. STURING.  

LEVEN OP HET TERREIN:  

Maandagmorgen- gebedstijd met Bernard en Susanne, enkele werkers en 

vrienden. Voor Netty bestaat er geen leven zonder God. Zij laat zich 

voortdurend vullen met Zijn Glorie, want zonder Hem is er geen semi-

internaat. Hij heeft haar deze roeping gegeven en het is Zijn werk. Al het 

werk voor de komende week, maar ook alle kinderen en werkers en 

vrijwilligers worden voor Gods troon gebracht. Netty zelf doet dit elke dag, in 

haar gebedskamer ook weer. Zij weet dat zij voor 100% afhankelijk is van 

haar Vader. Voor ons is zij hierin een heel mooi voorbeeld!  

De rest van de dag wordt gebruikt voor de boodschappen, die Bernard doet 

en wat heel wat uren werk is. Netty gaat de Bijbellessen voorbereiden voor 

de komende week. Ook Susanne is hier mee bezig. Ook is er altijd wel 

kantoorwerk te doen, of er moeten bezoeken worden afgelegd.  

Zo lang wij bij Netty komen (en dit was de 10
e 

keer) gebeuren er elke dag 

weer onverwachte dingen die veel tijd kosten; een bezoeker, iets wat opeens 

kapot gaat, spullen of personen die uit de stad gehaald moeten worden......je 

kunt het zo gek niet bedenken, er is altijd wel weer wat.  
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Dinsdag, woensdag en 

donderdag- op deze dagen haalt 

Bernard met de nieuwe 

schoolbus om half zeven in de 

morgen de eerste groep 

kinderen al op. Wij zijn een 

aantal keren met hem mee 

gereden, maar dat is een hele 

onderneming: wát een gehobbel 

en gedraai! En dan die hele 

bus vol kakelende 

kinderen.....geweldig....wát een 

zegen! Bernard zit achter het 

stuur alsof hij dit zijn hele leven 

lang al doet. Ieder kind 

wordt liefdevol begroet door 

hem en daarna opgevangen 

door Susanne of 

een pleegmoeder die mee rijdt 

met de bus. Zo rijdt hij daarna 

nóg wel een keer of 5 heen en 

weer op een dag! Dit zijn 

kinderen van 2- 12 jaar. Ze 

komen uit het dorp Cava 

Grande, zo’n 5 km van Missão 

Horeb en uit een heel arme wijk: Esplanada.  

De rest van de week: We zagen Netty bezig met het voorbereiden van de 

kinderevangelisten-cursus. De eerste cursus van 8 dagen is nu klaar en alle 

(65!) cursisten gaan een 3-daagse campagne houden op een plek waar 

weinig kinderen Jezus kunnen leren kennen. Netty gaat elke cursist een 

dagdeel volgen zodat ze hun “tage” ook kunnen afronden. Wat een prachtig 

werk! Honderden en honderden kinderen (én ouders) kunnen zo het 

evangelie horen. Tja, en wat zullen we nog meer zeggen.......er is veel te doen 

voor Netty op dit terrein, vooral ook veel te regelen op kantoor, en dat valt 

niet mee zonder internet! Alles kost enorm veel tijd in Brazilië.  
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GEBED VOOR 
 

ANNE EN BAS VAN DER LINDEN 
 

Belevenissen van Anne en Bas v.d. Linden  
 
Wij hebben Hem gevonden over Wie Mozes in de wet geschreven heeft, en 

ook de profeten, namelijk Jezus, de zoon van Jozef, uit Nazareth (Joh. 1:46). 

Vanuit het Oude Testament was men dus bekend met de komst van de 

Messias. Toch zijn er veel Joodse mensen uit de voormalige Sovjet Unie die 

het Oude Testament niet hebben en daardoor ook niet weten waarom ze in 

de verstrooiing leven, laat staan dat ze Hem kennen, namelijk Jezus, de 

Zoon van Jozef. 

 

Afgelopen maand mochten we voor de 3e keer Tenachs brengen bij een 

synagoge in een ’grote’ Duitse stad en werden we hartelijk ontvangen door 

de Rabbijn. Alle Tenachs die we in het verleden gebracht hadden waren 

inmiddels weggegeven aan de Russische leden van de synagoge en dat 

stemde ons tot dankbaarheid. Men heeft nu in ieder geval de mogelijkheid 

om thuis over Mozes en de profeten te lezen. God heeft op wonderlijke wijze 

een paar jaar gelden hier een deur geopend, die letterlijk gesloten was.  

Toen wij er destijds aanbelden, was niemand aanwezig. Wel zat er een vrouw 

in de auto te wachten die vroeg wat wij kwamen doen. Ze bleek een 

Amerikaanse Jodin te zijn die Engelse les aan Russische Joden gaf en ook niet 

naar binnen kon. We lieten haar de Tenachs zien en zij was, samen met de 

inmiddels aangekomen leerlingen, erg onder de indruk. Ze nodigde ons uit 

mee te gaan naar de universiteit om een kop koffie te drinken en daar 

ontstond een prachtig gesprek. Velen van hen namen een Tenach aan en 

namen exemplaren mee voor vrienden en familie. Maar het schrijnende was  

dat men vroeg: wat is dit eigenlijk, de Thora? Dit geeft aan hoe erg hun 

onkunde is. In de Oekraine en Rusland was namelijk voor de val van de  

muur alles verboden!  

De Amerikaanse lerares heeft ons bezoek doorgegeven aan de voorzitter van  

de synagoge en vanaf toen zijn we er nu voor de 3e keer geweest ! 

In een andere grote stad stonden we voor een appartementsgebouw 

waarvan we wisten dat er vele Joodse families woonden. Er stond een man 

bij de ingang, die niet Joods was en in eerste instantie erg vriendelijk leek,  
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maar dat veranderde toen hij hoorde van ons doel. Hij opende de 

hoofdingang nog , maar daar bleef het bij. Daar stonden we dan voor de 2e 

afgesloten deur in een donkere hal, wat nu ? We zagen het even niet meer  

zitten en besloten weer naar buiten te gaan en keken bij de naambordjes 

met Joodse namen. Dan maar aanbellen, maar niemand reageerde. En toen 

gebeurde het wonder! Er kwam een jonge vrouw aanlopen en we spraken 

haar aan. Het bleek een Jodin te zijn uit de Oekraine. We lieten haar de 

Tenach zien en ze was geraakt. Ze nam ons mee naar binnen en ging met ons 

de lift in naar de 15e verdieping. Daar belde ze bij ieder appartement aan en 

deed in het Russisch, wat wij niet kennen, ons verhaal. Mensen namen in 

grote dankbaarheid het Woord aan, sommigen meerdere exemplaren voor  

kinderen en/of familie. Zo gingen we iedere verdieping af tot de 11e. Daar 

woonde een vrouw die het van haar overnam en waar we een grote 

hoeveelheid Tenachs mochten achterlaten, zodat ook anderen in het gebouw  

Gods Woord konden ontvangen.   

Inmiddels bezoeken wij weer regelmatig Giethoorn op zoek naar Israëlische 

toeristen. 

 
 

Zo mogen we Gods leiding ervaren in de Bijbelverspreiding ! 

Spreuken 16: 9 Het hart van een mens overdenkt zijn weg, maar de Heere 

bestuurt zijn voetstappen. 

     
Namens de zendingscommissie: Lucie Barning 
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SPECIALE EDITIE ‘IB MAGAZINE’. 

 
In mei geeft Israël en de Bijbel gratis een speciale editie uit over 

het Evangelie voor Israël met hoofd en hart. In de bijna 50 jaar 

dat IB Bijbels mag verspreiden, zien ze de geestelijke nood onder 

het Joodse volk voortdurend toenemen. Ook de ontwikkelingen in 

de wereld denderen in sneltreinvaart door naar het eindtijdproces. 

De urgentie voor de Jood om het (profetische) Woord te bezitten, 

is dan ook groter dan ooit tevoren!  

Reden om – als een hartenkreet – met een speciale editie uit te 

komen, waarin verteld wordt over de praktijk van de 

Bijbelverspreiding en welke uitwerking Gods Woord heeft in de 

harten van Joodse mensen.  

Enkele onderwerpen die in dit magazine aan de orde komen: 

 

• Het Joodse karakter van het Evangelie; 

• Geschiedenis van de Bijbelverspreiding 18e en 19e eeuw; 

• Visie van Messiaanse Joden op Evangelieverspreiding; 

• Getuigenis van Joodse Holocaustoverlevenden; 

• Bijbelverspreiding in de praktijk; 

• Profetisch belang van de Bijbelverspreiding. 

 

Deze speciale uitgave 

van IB Magazine is 

binnenkort gratis in 

onze gemeente 

beschikbaar. 

 
Namens de 

Zendingscommissie, Lucie Barning. 
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Ingezonden stuk ‘VROUWENPRAATGROEP ‘LADIES MORNING’ 

     ‘RAADSEL’    van: An v Pelt  

Wie deze voeten herkent, treedt verder in het 

spoor waarop de Here Jezus deze zendt. 

 

Dus van wie zijn deze voeten, ‘Ladies Morning’ 

doet u de hartelijke groeten. 
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Ingezonden stuk    ´Namen van God´       Van: Siem van Pelt 

EL ELJON 
 

De op Jahweh, volgende 

naam is El Eljon. El 

betekent: God en Eljon 

betekent de Hoogste. El 

Eljon wil dus zeggen: de 

God van het Allerhoogste, 

of de Allerhoogste God. Het is de Godsnaam die gewoonlijk 

gebruikt wordt, als er in het algemeen tegen de volken 

gesproken wordt die buiten Israël staan. 

In de boeken van Mozes komt deze naam driemaal voor en wel 

in de ontmoeting van Abraham en Melchizedek (gen 14:19,22); 

verder in de profetie van Bileam (numeri 24:16). In beide 

gevallen zijn personen betrokken, die niet tot Israël behoren. 

Vervolgens in Deut 32 waar Mozes in vers 3 zegt : ”Ik zal de 

naam des Heeren uitroepen”. Hij spreekt daar van Jahweh-

Elohim en de Rotssteen Israëls; doch als hij over Gods plan met 

de volken spreekt, gebruikt hij de titel: Allerhoogste (vers 8). 

Daarna ontmoeten we deze titel als David uit de hand van al 

zijn vijanden verlost is. Hij geeft dan in Psalm 18:2,3 zijn God 

allerlei titels, doch als hij Gods macht beschrijft over zijn 

vijanden, zegt hij : “ de Allerhoogste gaf Zijn stem”! 

In de Psalmen komt deze titel ook meermalen voor, b.v. in 

Psalm 83, waarin Asaf de zonden van de verschillende volken 

beschrijft en hij de Heere vraagt, dat zij beschaamd en 

verschrikt mogen worden, opdat zij weten, dat Gij alleen met 

Uwe naam zijt: de HEERE (Jahweh), de Allerhoogste (EL-Eljon) 

over de ganse aarde (vers 19).  
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Ook in Psalm 87:5 wordt God de Allerhoogste genoemd in 

verband met hetgeen Hij aan de heidenvolken doen zal. In 

Daniel treffen we deze naam aan, als Nebucadnezar na zijn 

vernedering de Allerhoogste prijst (Daniël 4:25,34). Ook in 

betrekking tot zijn opvolger Belzazar wordt de Naam 

Allerhoogste gebruikt, waaruit we de gevolgtrekking kunnen 

maken, dat de volken, die God niet als Jahweh kennen, Hem 

(God) toch zien als verheven boven wat goden genoemd wordt en 

boven alle macht en heerschappij.  
 

El Eljon is zowel de hoogste God, als de God van het hoogste; 

ook de hoogste God in het allerhoogste. Hij is dan tevens de 

bezitter van hemel en aarde. Zijn gezag wordt nu nog slechts in 

de hemel erkend. Daar voert hij Zijn wil uit, daar gehoorzamen 

Hem de engelen en doen al Zijn dienaars zijn welbehagen (Psalm 

103:20,21) De aarde is thans nog in satans handen, door de 

zonde, maar in deze naam ligt ook uitgedrukt, dat God, de 

mens tot het allerhoogste wil opvoeren. In Christus is dit reeds 

tot volle werkelijkheid geworden. De engel Gabriel zei tegen 

Maria : ” De Heilige Geest zal over u komen en de kracht van 

de Allerhoogste zal u overschaduwen” (lukas 1:35) In en door 

Hem wordt de mens van het lagere los gemaakt en weer tot het 

beeld Gods opgevoerd, waarmee de allerhoogste trap voor de 

mens is bereikt 
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