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Voorwoord 
Lieve broeders en zusters,   

Het eerste  gemeentenieuws  van 2014. 
We mogen terugkijken op een fijne decembermaand. De gemeente dag met 
lunch na de dienst van 15 december. De film over de komende Koning van 
onze zondagschoolkinderen. De kerstsamenkomst met een geslaagde 
ondersteuning van het uitgebreide muziekteam  o.l.v.  Jan-Pieter. En nu gaan 
we weer enthousiast aan het nieuwe jaar beginnen. In dit nummer kunt u 
lezen over de komende gebedsweek. Er wordt weer een Joods feest belicht. 
4 januari is er een speciale bijeenkomst over Bernard en Susanne. Ook is weer 
een persoonlijk bijdrage van Bernard en Susanne. Er is dus weer veel te lezen 

deze maand. Hebt u zelf iets wat u graag in het gemeentenieuws geplaatst 
wil hebben stuur dit dan VOOR  15 februari naar; gemeentenieuws@hotmail.nl 
Gods zegen en veel leesplezier, 
De redactie 

I   

file:///C:/Users/Marijke/Documents/Maandblad%20CG%20de%20Goede%20Herder/Januari%20februari%202014/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Roaming/Microsoft/Word/gemeentenieuws@hotmail.nl
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genda & de mededelingen 
DIENSTEN 

 
Onze diensten beginnen om 10:00u. Na afloop van de dienst is er gelegenheid 
om een kopje koffie of thee met ons te drinken. 

 

A 

Zondag 5 januari 
spreker            Br. Pieter Stolk          
dienstleiding   Leonard Bloem 
muziek          Muziekteam ( N,C,H.) 

Zondag 12 januari  Avondmaal 
spreker            Br.Bas v.d. Bosch 
dienstleiding  Tom Ammerlaan 
muziek          Muziekteam(N,RJ,T) 

Zondag 19 januari 
spreker            Br.Jeene van der Hoef         
dienstleiding   Bjorn van Pelt 
muziek         Muziekteam (J-P,RJ,H.)   
  

Zondag 26 januari 
Spreker            Br. Anton Bol 
dienstleiding   Cor Barning 
muziek         Muziekteam (J-P,D,R.) 

Zondag 2 februari 
spreker            Br.Sjef Verkerk         
dienstleiding   Siem van Pelt 
muziek         Muziekteam (N,RJ,H.) 

Zondag 9 februari  Avondmaal 
spreker            Br.Ben Hobrink 
dienstleiding  Leonard Bloem 
muziek         Muziekteam (J-P,D,T) 
 

Zondag 16 februari 
spreker            Br.Barend  Bloem          
dienstleiding   Henk van Groen 
muziek         Muziekteam (N,C,RJ) 
 
 

Zondag 23 februari 
spreker            Br.Teo Kamp 
dienstleiding  Tom Ammerlaan 
muziek             Alicia (gast) 

 

 
                         

  

  



4 - Gemeentenieuws 

 

Roosters andere taken 

 
Data: Welkom Koffie Kinderwerk Beamer 
5 jan. Henk & Marijke Bellie & 

Robert Jan  
Astrid & Jorike 
 

Richard  

12 jan. Helena & Piet W. Jopy & Roos Bjorn & Rachelle Marijke 

19 jan. Barend & Tonny Astrid & Bep Nadia & Robin 
 

Stefan 

26 jan. Cor & Lucie Elbert &Linda  Ada & Janny Richard 

2 febr. Annemarie& 
Robin 

Caroline & 
Tonny 

Bjorn & Rachelle Marijke 

9 febr. Harry & Jannie Annemarie & 
Clazien 

Ada & Janny Stefan 

16 febr. Leonard &Thea  Jopy & Roos  Astrid & Jorike Richard 

23 febr. Jopy & Stefan  Bellie & 
Helena 

Nadia & Robin 
 

Marijke 

 

Rooster leiding van de bidstonden 

 7 jan. Henk 
14 jan. Lucie 
21 jan. Tom  
28 jan. Siem 

  4 febr. Cor 
11 febr. Riet 
18 febr. Bjorn 
25 febr. Henk 
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Alle jarigen van harte gefeliciteerd 

& Gods rijke zegen toegewenst !! 
 

 

VERJAARDAGEN in januari en februari 

Januari Februari 

  1 Floor Bos 
  7 Bellie Troost 
  9 Adrie v.d. Leeden 
11 Ada Vrolijk 
12 Robert Jan Hoos 
1 2 Jorike Scholtes 
 
 
 
 
 
 

  4 Thea Borst 
  6 Bjorn van Pelt 
  7 Pim Scholtes 
13 Mw. J v.d. Boon 
17 Sjaan Vink 
19 Ada Beaumont 
19 Divinio Beaumont 
20 Nathan van Pelt  
25 Robin Eikhoudt 
26 Daniëlle Voskamp 
 
 

  

  
 

 

 

 

 

Giften en collecten´ 

Ontvangen giften over de maanden OKTOBER en NOVEMBER 2013 bedragen 
respectievelijk €725.- en €850.-.De girale giften worden in één totaalbedrag vermeld 
i.p.v. de stortingen afzonderlijk. 
De collecten van  OKTOBER en NOVEMBER 2013 bedragen respectievelijk: 

20 oktober     € 330,75  1 december   €  303,07 
3 november   € 409.95                            
(t.b.v. Grace Village /Karin v.d. Bosch) 

 8 december   €  202,35 
15 december  €  181,75 

10 november  €  207,57 22 december  €  226.25 
17 november  €  191,80 25 december  €  184.10 
24 november  €  165,95 29 december  € 

 
Hartelijk dank voor de gulle giften in de afgelopen periode! 
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Week van Gebed 2014 
 
Van 19-26 januari 2014 is de Week van Gebed. Het thema ‘Is Christus dan 
verdeeld?’ is gebaseerd op de Bijbeltekst uit 1 Korintiërs 1: 13. Daarin roept 
Paulus op om eensgezind te zijn als christenen. We staan allemaal in een zelfde 
relatie tot Christus. Vanuit deze relatie herkennen we ons als christenen in 
elkaar en zijn we één in Hem. Met het thema 'Is Christus dan verdeeld?’ willen 
we dan ook benadrukken dat we ons als christenen moeten inzetten die 
eenheid ook in praktijk te brengen en uit te dragen. 
Als gemeente doen wij ook mee met de gebedsweek. We dragen in deze 
week het nieuwe jaar aan God op, staan stil bij het belang van gebed en 
zoeken de eenheid in ons geloof door samen te bidden. 
Er is materiaal beschikbaar om thuis of op (gebeds)kringen mee te bidden. Zo 
zijn er gebedsboekjes voor volwassenen die we als gemeente beschikbaar 
stellen een week voor de gebedsweek. 
We organiseren in die week gebedsbijeenkomsten, data en locatie volgen 
nog. Je bent van harte uitgenodigd! Zet dit week vast in uw agenda en houdt 
die week vrij om te bidden! 
 
De Week van Gebed is een initiatief van de Evangelische Alliantie (EA), een 
landelijk samenwerkingsverband van christenen, kerken en organisaties. 
Zowel landelijk als lokaal is er samenwerking met de Raad van Kerken. Door 
heel Nederland zijn honderden plaatselijke gemeenten uit verschillende 
kerkverbanden actief bij de gebedsweek betrokken. www.Weekvangebed.nl 
 
Voor vragen en informatie kunt u terecht bij Jannie Carlier 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ea.nl/
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KRINGAVONDEN, LOCATIE, DATA EN TIJD 

 
Momenteel zijn er de volgende kringen; 

 Bijbelstudie Hans Timmers, 7 en21 jan. bij Bella op Kijkduin , 
4 en 18 febr. bij Frits aanvang: 20.00 uur 

 Thematische Kring van Harry en Jannie Carlier ; 

donderdags 1x in de 14 dagen, bekend bij de deelnemers. 
 Dag-kring Cor Barning woensdagmorgen (Romeinenbrief) 

 8 jan. Bij Tonny En Gerrit, 22 jan. Bij Cor en Lucie,5 febr. Bij Belly 
Troost, 19 febr. Bij Marianne Heeneman 

 Kring Henk van Groen Bijbelboek Jesaja . aanvang 19.45 uur. 
17 jan. Jes.13,14,15./ 7 febr. Jes. 16,17,18. 

 Kring van Bjorn ”12 ontdekkingen”; 
10 jan. Veenkade 94 O-8./ 24jan. De Gaarde 204 O-9. 
7 febr. Veenkade 94 O-10./ 21febr.De Gaarde 204 O-11. 
 
 

Gebed gevraagd voor onze zieken: 

- Daniël Fonteine is ernstig ziek. 
- Zuster Matla is weer aanwezig en herstellende na een heupoperatie.  
- Piet Vrolijk , is nog steeds niet helemaal de oude. 
- Zuster Mooiman blijft  last houden van een oogaandoening. 
- Marina Ammerlaan is weer thuis in Estland na haar ziekenhuisopname. 
   Zij is herstellende van een hersenvliesontsteking.  
- Broeder Jaap de Jager is opgenomen ter revalidatie.  
- Broeder v.d. Bos moet herstellen van twee tia’s 

  
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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VASTE GEBEDSPUNTEN: 

 Bidt voor de broederraad. 

 Bidt voor armen, zieken en eenzamen in Nederland. 

 Bidt voor onze broeders en zussen die wereldwijd vervolgd worden 

 Blijft u ook bidden voor groei van de gemeente BOEI90 in het Wateringse 
Veld waarin Johan v.d. Toorn werkzaam is? 

 Bidt voor Bernard en Susanne op hun nieuw ingeslagen weg  in Brazilië. 

 Wilt u bidden voor onze zendingsprojecten? 
-Israël en de bijbel 
-Het werk van Karin van de Bosch in Ethiopië 

         -Alfabetiseringscursus in Pakistan 
 

Joodse  feestdagen                                                                                                                                  

ROSJ HASJANA en JOM KIPPOER                                   
Dit keer is gekozen voor de belichting van deze twee joodse feestdagen 
omdat Rosh Hasjana het Joodse nieuwjaarsfeest is, ( en wij net zelf nieuwjaar 
hebben gevierd). Jom Kippoer wordt aangesloten gevierd en zo  zijn deze 
feesten bijna onlosmakelijk aan elkaar verbonden. 

ROSJ HASJANA       
Rosj Hasjana (letterlijk: het hoofd van het jaar) 
is het Joodse Nieuwjaarsfeest. Het valt op de 
eerste twee dagen van de eerste Joodse 
maand: Tisjri (omstreeks onze 
septembermaand). Rosj Hasjana wordt wel 
gezien als de voortzetting van het 'Feest des 
geklanks', beschreven in Leviticus 23:24 en 
Numeri 29:1. De naam Rosj Hasjana komt trouwens, op één uitzondering na, 
in de hele Tenach niet voor. Het feest dateert uit de latere periode van de 
Talmoed. In Ezechiël 40:1 wordt wel over Rosj Hasjana gesproken, maar in  
een ander verband. Daar gaat het namelijk over het begin van het jaar van de 
vrijlating van de slaven in het Jubeljaar, op 10e Tisjri. 
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Op beide dagen van Rosj Hasjana wordt er in de synagoge honderd maal 
geblazen op de sjofar (ramshoorn). Als symbool voor een goed jaar worden 
veel zoete dingen gegeten. Traditioneel worden stukjes appel, gedoopt in 
honing, aan elkaar aangeboden, waarbij men de ander een vruchtbaar (appel) 
en zoet/goed (honing) jaar toewenst.  
Op de middag van Rosj Hasjana wordt het tashliech-ritueel uitgevoerd. Men 
gaat hiervoor naar stromend water (liefst met levende vissen erin) en werpt 
broodkruimels in het water onder het opzeggen van een gebed. Tashliech 
betekent letterlijk ‘wegwerpen’ en staat symbool voor het zich ontdoen van 
slechte dingen en gedachten. Dit gebruik luidt de tien 'ontzagwekkende 
dagen' in tot Jom Kippoer. In deze periode wordt men geacht alle verkeerde 
daden tegenover andere personen weer in orde te maken.  
Met Rosj Hasjana wenst men elkaar ‘shana tova’ (een gelukkig Nieuwjaar, 
letterlijk: goed jaar). Deze wens hoor je overal rond Rosj Hajana en verre 
vrienden en familie krijgen een kaart toegezonden.   

 
Met Rosj Hasjanna beginnen de tien dagen van inkeer ofwel de aseret jemei 
teshoevah. Deze dagen eindigen met Jom Kippoer en zijn bedoeld als periode 
van inkeer (teshoevah). Tijdens deze periode worden enkele speciale 
gebeden aan de dagelijkse gebedsdiensten toegevoegd die alles te maken 
hebben met inkeer en vergeving. Alles om het nieuwe jaar met een schone lei 
in te kunnen gaan. 

 
JOM KIPPOER 
Jom Kippoer of Grote Verzoendag wordt in het 
Jodendom beschouwd als de belangrijkste dag 
van het jaar. Het was op deze ene dag dat de 
hogepriester jaarlijks het Heilige der Heilige in 
de Tempel te Jeruzalem betrad. Het feest wordt 
beschreven in Numeri 29:7 en Leviticus 16. 
Voluit heet het Jom ha-Kippoeriem, ofwel Dag 
van de Verzoeningen, in het meervoud dus. 
Hoewel de Tempel niet meer bestaat, wordt Grote Verzoendag nog wel 
steeds gevierd. De dag valt op de 10e van de maand Tisjri van de Joodse 
kalender. Doordat dit een maankalender is, vallen Joodse feestdagen zoals 
Jom Kippoer steeds op data die verschillen van onze (Gregoriaanse) kalender.  



10 - Gemeentenieuws 

 

Het Joodse etmaal en dus ook iedere feest- en gedenkdag loopt van 
zonsondergang tot zonsondergang. Men houdt zich aan beperkingen zoals 
vasten en niet-werken van zonsondergang tot  zonsondergang (als drie 
sterren aan de hemel te onderscheiden zijn) op de volgende dag. 
 
Op de avond van Jom Kippoer vindt de Kol Nidree-dienst plaats. In het Kol 
Nidree-gebed wordt spijt betuigd over de verkeerde daden die het 
voorgaande jaar ten opzichte van de Schepper zijn begaan. Het Aramese Kol 
Nidree betekent letterlijk: ‘al onze geloften’. Men bezint zich namelijk op alle 
eden en beloften die niet zijn nagekomen en vraagt God om deze nietig te 
verklaren. Dit betreft nooit geloften tussen mensen, zoals zaken die 
contractueel zijn vastgelegd, maar enkel zaken tussen de mens en de 
Schepper. Het besef en het bekennen van het eigen falen staan tijdens Jom 
Kippoer centraal. 
 
In de Bijbel staat beschreven dat de hogepriester op deze dag een geit moest 
offeren, en dat het lot een tweede geit moest aanwijzen om (symbolisch) de 
zonden van het volk weg te dragen. Deze tweede geit werd de woestijn 
ingeleid en daar vrijgelaten. In het Nederlands herinnert het begrip 
‘zondebok' nog aan dit ritueel. 
Diensten of onderdelen van de dienst op de dag zelf zijn de Sjachariet (het 
Joodse ochtendgebed), de Moesaf (een Joodse gebedsdienst), de Mincha (het 
Joodse middaggebed) en de slotdienst, de Ne'ila (het afsluitende gebed op 
Jom Kippoer). Ook wordt het boek Jona gelezen. De profeet Jona probeerde 
immers ook tevergeefs onder zijn verplichtingen aan God uit te komen. 
Op Jom Kippoer wordt niet gewerkt. Er 
wordt meer dan een etmaal gevast en men 
onthoudt zich van seksuele omgang. Het 
grootste deel van de dag brengt men door in 
de synagoge. Ook draagt men veelal witte 
kleding op deze dag, als symbool van 
onschuld en zuiverheid. Aan het einde van 
de dag is er een dodenherdenking, waarbij o.a. de slachtoffers van de Sjoa 
(Holocaust) worden herdacht.De dienst wordt na het ne'ila-gebed afgesloten 
met de lang gerekte tekia (stoot) op de sjofar, die tevens een nieuw begin 
inluidt. Na verzoening met God kan men immers met een schone lei 
beginnen. 
 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=rnxYep8-ZrAOiM&tbnid=VPp-VYYfOLGVAM:&ved=0CAUQjRw&url=http://joodsactueel.be/2010/09/08/sjana-tova-5771/&ei=l9mtUq2iG7Sb0wWfsoGwCg&bvm=bv.57967247,d.d2k&psig=AFQjCNGXgUu7Fw8UUItGVFmdYff4IyW6lQ&ust=1387211416002874
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GETUIGENIS                         
( van ons zendingsproject/Open Doors in Pakistan) 

  

Lees- en schrijfles voor Ruqayya uit Pakistan 
 
Niemand in haar familie kon lezen en schrijven. Maar Ruqayya uit Pakistan 
had altijd al het verlangen om dit wel te leren. “Als ik langs winkels liep en 
de uithangborden met teksten zag, wilde ik zelf graag kunnen lezen en 
schrijven”, zegt ze. Ruqayya was dan ook dolblij dat ze in aanmerking kwam 
om lees- en schrijflessen te volgen bij een trainingscentrum bij haar in de 
buurt. 
 
“Op een dag hoorde ik dat er een trainingscentrum in mijn buurt geopend zou 
worden, waar christenen kunnen leren lezen en schrijven”, vertelt Ruqayya. 
“Ik gaf me op voor de cursus en verlangde er erg naar om te beginnen. 
Eindelijk brak de dag aan waarop de lees- en schrijfles begon. Ik voelde mij 
bevoorrecht dat ik in het klaslokaal mocht zitten. Al snel begonnen we ook 
met het bestuderen van de Bijbel. Ik keek ernaar uit om op een dag deze 
verhalen zelf te kunnen lezen. 
 
Toen kwam de dag waarop ik met een bijbel onder mijn arm naar huis ging. 
Thuis aangekomen heb ik hardop voorgelezen voor mijn familie. Iedereen was 
dankbaar dat ik dit kon doen. Mijn opa had zelfs tranen in zijn ogen van 
blijdschap, omdat er voor het eerst iemand in de familie was die hardop uit 
de Bijbel kon voorlezen. 
Uiteindelijk kreeg ik na het afronden van de lees- en schrijfles een eigen 
bijbel. Voor mij en mijn familie is die bijbel de grootste schat die ik kon 
krijgen. Ik dank de Here God hiervoor, en bid voor de lees- en schrijflessen die 
gegeven worden in Pakistan.” 

 
Al enkele jaren organiseert Open Doors lees- en schrijflessen voor analfabete 
christenen in Pakistan. Tijdens de cursus leren ze de basis van de Urdu-taal, 
zoals het alfabet, diverse woorden, zinsopbouw en lezen en schrijven. 
Daarnaast horen ze veel Bijbelverhalen en wordt hen geleerd hoe ze de Bijbel 
kunnen lezen. Na afloop van de lessen krijgen christenen een eigen bijbel. 
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Persoonlijk bericht uit Brazilië van Bernard en Susanne 

Visum 
Ongetwijfeld hebben jullie het goede nieuws al gehoord. Eind november is 
ons visum verlengd tot begin maart. Toen we in september vertrokken, was 
dit totaal onmogelijk. Toch zei God dat we moesten gaan en op Hem moesten 
vertrouwen. Hij heeft zeker Zijn trouw bewezen. Stap voor stap leidt Hij ons. 
Hij is Degene die bepaalt hoe ver we vooruit mogen kijken, maar Hij weet ook 
hoe het pad verder gaat. Op een wonderbaarlijke manier is ons visum nu 
verlengd. 
 
Nieuwe taken en verantwoordelijkheden 
Tot half december hebben we meegedraaid in het personeelsrooster. 
Daardoor konden drie pleegmoeders een maand vakantie krijgen. In deze 
periode hebben wij als pleegouders in de gezinshuisjes gewerkt. Netty en 
João (het leidinggevend echtpaar van het kindertehuis) zijn op dit moment op 
verlof in Nederland. Daarom hebben wij een aantal taken van hen 
overgenomen. We zijn nu verantwoordelijk voor het toezicht op het terrein. 
De pleegmoeders zijn dat in de huisjes en wij op de rest van het terrein. Dat 
betekent bijvoorbeeld dat wij bepalen wanneer er gezwommen mag worden. 
Daarnaast doen wij de dagelijkse en wekelijkse boodschappen en doet 
Bernard twee keer per dag het vervoer van het personeel. Ongetwijfeld zullen 
de kinderen ons uitproberen nu Netty en João weg zijn, want als de kat van 
huis is … Het vaste personeel werkt trouwens wel gewoon. De 
maatschappelijk werkster zal ons ook helpen bij het toezicht. João gaat op 14 
januari terug naar Brazilë ( Horeb). Netty volgt twee weken later. 
 
Zomervakantie 
In Brazilië is het nu zomervakantie. Dat betekent dat de kinderen bijna twee 
maanden geen school hebben. Tussen Kerst en Oud en Nieuw zijn veel 
kinderen uit logeren en is het een stuk rustiger dan normaal. In deze periode 
organiseren we een aantal uitjes, zodat de kinderen die niet uit logeren gaan 
ook aan hun trekken komen. Op zaterdag 21 december is iedereen nog 
aanwezig en dan organiseren we op het terrein een kerstdienst. Wij 
verzorgen dan de muziek en het kerstverhaal. Christelijke kerstliedjes kennen 
ze hier trouwens bijna niet. 
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Maart 2014 
Begin maart zullen we een korte periode in Nederland zijn om een visum voor 
langere termijn in orde te maken. De samenwerking met Netty en João bevalt 
zo goed, dat we dit graag voort willen zetten. Daarnaast heeft God ons 
geroepen om voor langere tijd te dienen op het zendingsveld. Voorlopig 
kunnen we op dit kindertehuis nog heel veel  leren. Ook kunnen we Netty en 
João ondersteunen en ontzien in bepaalde taken. We mogen duidelijk Gods 
leiding hierin zien. Door gebed en financiën kunnen jullie bij ons betrokken 
blijven  Door ons te helpen, kunnen wij de kinderen in Brazilië helpen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Willen jullie danken voor: 

 De leiding van God in ons leven. 

 De verlenging van ons visum. 

 Iedereen die ons door gebed of financiën ondersteunt. 
Willen jullie bidden voor: 

 Het verder eigen maken van de Portugese taal. 

 Liefde, wijsheid en geduld in de omgang met de kinderen. 

 Dat de kinderen ons gezag zullen accepteren. 

Gods zegen voor 2014 en een hartelijke groet,  
Bernard en Susanne 
 
Kijk  ook eens op bernardensusanne.blogspot.com  voor meer info. 

bernardensusanne.blogspot.com
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Broederraad  

Een gezegend nieuw jaar. 
[ Numeri 6 : 22-27] 22 En de HEERE sprak tot Mozes: 23 Spreek tot Aäron en zijn 
zonen en zeg: Zo moet u de Israëlieten zegenen, door tegen hen te zeggen:  
24 De HEERE zegene u en behoede u! 25 De HEERE doe Zijn aangezicht over u 
lichten en zij u genadig! 26 De HEERE verheffe Zijn aangezicht over u  
en geve u vrede! 27 Zo moeten zij Mijn Naam op de Israëlieten leggen; en Ík 
zal hen zegenen.  
 
2014 heeft zijn begin genomen en we kijken vooruit wat het nieuwe jaar te 
bieden heeft. Naast onze verwachtingen, spreken we met elkaar de hoop uit 
dat de Here God ons zal zegenen en zal bijstaan bij alle zaken die onze 
Christengemeenschap gaat bieden. Dat is de ene kant van de Bijbelse zegen: 
wij, broeders en zusters, mogen de zegen uitspreken vanuit de dankbare 
verwondering over het vele goede dat we op onze weg tegenkomen.  Met de 
overgang naar het nieuwe jaar keken we terug naar het jaar dat achter ons 
ligt. Maar dat is maar een deel van de werkelijkheid natuurlijk. Want ook in 
het afgelopen jaar waren er talloze mooie, gelukkige, en hoopvolle dingen. En 
dan zijn er nog ontelbare kleine, ontroerende, liefdevolle dingen gebeurd. Tel 
uw zegeningen……  Gezegend zijt Gij Heer onze God, die ons zoveel goede 
dingen schenkt…. De andere kant van de Bijbelse zegen komt van God zelf. 
Ons wordt steeds opnieuw toegezegd dat God ons zegent. En wij worden 
opgeroepen elkaar Gods zegen toe te bidden.  Gezegend worden richt zich 
vooral op alles wat komen gaat, binnen en buiten de gemeente. Wie een 
zegen vraagt wil dat niet zelf bepalen, maar vertrouwt dát toe aan de Here 
God. Aan Hem wordt gevraagd ons nieuwe jaar te zegenen en dat we vol 
vertrouwen in Hem de toekomst tegemoet gaan..  
 
Wij hebben onze toekomst gelukkig niet zelf in de hand. We vragen Gods 
zegen, over 2014 dat voor ons ligt, maar hoe het eruit zal zien weet niemand. 
Wanneer we Gods zegen vragen leggen we die toekomst, dat nieuwe jaar ook 
in Zijn Hand, zonder dat we onze eigen verantwoordelijkheid daarmee uit de 
weg gaan. Ook als iets dat heel anders uitpakt dan u zelf zou willen kan tot  
zegen worden. Dat zien we vaak pas achteraf. De gebedsweek, de 
alphacursus, de Bijbelstudies, de onderlinge contacten, de samenkomsten, de 
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offers, de zendingsprojecten, de bidstonden zijn ons een zegen en we mogen 
Gods zegen vragen voor deze zaken. HIJ wijst ons uiteindelijk de weg die we 
moeten gaan. Geweldig toch. 
   
Gezegend bent u als u kunt vertrouwen op de Here God. Gezegend ben jij als 
je in staat bent om verwonderd en dankbaar te ontvangen uit zijn hand. 
Gezegend bent u als u erin slaagt om dwars door alles heen tot zegen te zijn.  
En daar moet u het wel mee doen. 
 
Een gezegend nieuwjaar toegewenst namens de broederraad 

 Henk van Groen 

 

 Foto impressie gemeente-dag 15 december van Daniëlle Voskamp 
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edicht 
              Inzender: JvdB  

                     
SCHUILEN BIJ GOD                                 Inzender:  JvdB 

 Wie heeft er nooit eens verdriet, 
 Ook al ziet men het vaak niet. 
 Iedereen heeft hier mee te maken, 
 Je kunt helemaal van streek raken. 
 
 Het is een diep gevoel van binnen, 
 Hetgeen je moeilijk kunt overwinnen. 
 Verdriet in bange donkere dagen, 
 Je kunt het haast niet meer verdragen. 
 
 Maar toch is er altijd goede hoop, 
 Ook al loop je er niet mee te koop. 
 Er is nog niets verloren, 
 Als je maar naar God wilt horen. 
 
 Hij laat je nooit alleen, 
 Ga dan tot Hem heen. 
 Hij wil je Trooster zijn 
 In al je verdriet en pijn. 
 
 Bij God mag je schuilen 
 En bij Hem uithuilen. 
 Hij hoort naar jouw stem, 
 Kom dan tot Hem. 
 
 Hij geeft je weer de kracht, 
 Door Zijn Liefde en Macht, 
 Het verdriet zal van je wijken, 
 Zodat je weer vrolijk kunt kijken. 

G    
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Samenvatting preek   Door Rita de Jager 

 
 
 
 
 
 
DE OVERLOPER WORDT VERVOLGD 
Deze dienst staat in het teken van de vervolgde Kerk en heeft als thema : 
‘De overloper wordt vervolgd.’  Zie hiervoor 1 Timotheüs 2 vers 3:….Gij dan, 
lijd verdrukkingen als een goed krijgsknecht van Jezus Christus ….. vers 12: 
…..Indien wij verdragen, wij zullen ook met Hem heersen; indien wij Hem 
verloochenen, Hij zal ook ons verloochenen. 
 
Heeft u wel eens pijn in het hart?  Ja, zult u zeggen: ik heb wel eens een 
klachtje!  Maar ik bedoel niet de fysieke pijn die we allemaal wel eens 
ervaren. Meer een bericht dat ik verleden jaar, zo tegen de kersttijd, in de 
krant las. Het ging over vervolgingen van Christenen die werden afgeslacht als 
kippen. Christenen worden wel vaker vergeleken met honden of varkens. Dat 
staat nog steeds in de boeken van de koran. Dit ging over christenen die in 
Nigeria de keel werden doorgesneden. Dit is een harde berichtgeving, maar 
dit gaat dan ook over de vervolgde kerk. En dit gebeurt dagelijks. Het staat in 
kleine berichtjes in de krant, elke dag. Wat doet dit met ons? Wanneer ik dit 
lees zeg ik: ‘Heer, waarom toch?’ 
 
Wat is eigenlijk vervolging. Kunnen we dat definiëren? Is dit van toepassing 
wanneer je in de gevangenis hebt gezeten? Er zijn vele definities, maar het is 
vaak dichterbij. Wat is de oorzaak hiervan, en wat kunnen wij doen? Wij zijn 
allen leden van het Lichaam van Christus.  
En wanneer één lid lijdt, lijden alle leden. Jezus Christus zal straks aan ons 
vragen: ‘Wat heb je voor mijn broeders en zusters gedaan?  
Wij kijken nu naar het leven van Stefanus. Hij was een bijzondere man, hij 
kende de boeken heel goed. Hij werd in zijn tijd gezien als een overloper naar  

26 mei 2013  Broeder v.d. Wolf   
2 Tim. 3: 12 - 1 Tim.2: 3,2:12 en 3 geheel  
Hand. 7 : 52 t/m 60 – Hand. 8 : 1 t/m 3  
Hand. 9 : 1 t/m 9 en 20 t/m 25 
Filipp. 1: 29 – Matth. 26: 64 – Hand.14: 22           
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Jezus Christus. Hij koos de kant van de vrije genade. Hij zei: jullie hebben de 
profeten vermoord en de wet niet gehouden. Ook nu komt dat nog voor zelfs 
bij andere christenen. Stefanus zei dat hij de Zoon van God zag, staande aan 
de rechterzijde van God. In Mattheüs 26 vers 64 lezen wij: …..‘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 hij die woorden had gesproken was het foute boel, want hij sprak de 
waarheid. Zij ontstaken in woede en stenigden hem buiten het gezag om. Hij 
was de eerste martelaar vanwege het Woord van God.  
 
De leugen is ook in onze tijd nog steeds actueel. Een oude overlevende van 
een concentratiekamp zei eens dat de muren van de vernietigingsovens zijn 
gebouwd met woorden van leugens. Saulus, een meeloper,  zei in zijn tijd dat 
hij de wetten ten volle had gehouden terwijl Stefanus het tegendeel durfde te 
beweren. Saulus dacht God te behagen en dat denken de huidige vervolgers 
nog steeds. Maar Stefanus stond in vuur en vlam. Daar moest wat tegen 
gedaan worden in het Sanhedrin. De gemeente, het lichaam,  moet dan 
verwoest worden. Wanneer je als moslim je hebt bekeerd tot het 
christendom is er maar één  oplossing in Het leven:  terug te keren tot de 
islam.  
 
Dan gaat Saulus op weg met een escorte naar Damascus. Onderweg ontmoet 
Jezus hem en Saulus zegt: ‘Wie bent U?’  Hebben wij nog wel een goed beeld 
van de Heer? Zijn wereld van religie stort in, hij is geen meeloper, geen 
voorloper, maar wordt een overloper. Jezus Christus was voor hem een 
gruwel. Maar ineens wordt alles anders. Dat is het werk van de Heilige Geest. 
Ook vandaag is dat nog steeds zo. En ook vandaag geeft dat nog steeds 
weerstand. Lees het boek maar eens van de hof-predikant, ik noem geen 
naam. Hij gelooft niet meer, maar respecteert dat er nog mensen zijn die dat 
wel doen. In ons leven hoort Jezus Christus centraal te staan.  
 
Saulus predikt in de synagoge. Hij reist daarna naar Arabië. Daar moeten ze 
hem ook niet. Hij gaat weer terug naar Damascus waar hij een paar discipelen 
ontmoet die hem volgen. Tot binnen de muren van Damaskus. Even later 
bengelt hij  in een mand aan de stadsmuur. Sommige gelovigen leggen dit uit 
als onzekerheid en afhankelijkheid en machteloosheid.  

Het enig echte juiste antwoord is: Bij het christenleven hoort 
vervolging! Elke wedergeboren christen is een overloper naar het kamp 
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van Jezus Christus. Wij zijn een nieuwe schepping met een nieuwe identiteit. 
Daar hoort vervolging bij! Jezus Christus zegt: ze zullen ook u vervolgen want 
ze hebben Mij  ook vervolgd. Er is een geestelijke strijd gaande. Het gaat om 
Jezus Christus Die in ons leeft.   
Het gaat in de strijd om: 
1.Ons eigen vlees -  (onwillig tegen de uitwerking van Jezus Christus in 
    ons leven) 
2. De wereld - ( bijv. verslaving aan porno of een vijandige cultuur tegen Jezus  
    Christus. Men wil zelf God zijn. De wereld kan heel vijandig zijn. Bijv. als   
    enige in de familie christen zijn of op je werk. Of genegeerd worden door  
    medegelovigen. Dat doet pijn) 
3. De duivel - Denk aan wat er staat op de Rotskoepel in Jeruzalem. 
    Lees Filippenzen1 vers 29: ….. want u is uit genade gegeven in de zaak 
    van Christus, niet alleen in Hem te geloven, maar ook voor Hem te  lijden ..,   
    Waarom laat God dit toe? 
De ellende van vervolging leidt tot volharding. We moeten dicht bij Hem 
blijven, alleen dan kunnen we de druk weerstaan.  In vers 12 van 2 Timotheüs 
3 staat dat allen die godsvruchtig willen leven vervolgd zullen worden.  Want 
in Timotheüs 3 vanaf vers 1 lezen wij dat in de laatste dagen zware tijden 
zullen aanbreken. Lees maar hoe de mensen zich zullen gedragen. Maar ook 
aan een ‘meeloper’ zal gevraagd worden waarom hij geen ‘overloper’ is 
geworden. Vervolging is een veelkoppig monster en onverzadigbaar als de 
hel. Vervolging komt voor met betrekking tot het Boeddhisme en in het 
verleden gebeurde dat door de Rooms-Katholieke Kerk. Het steekt iedere 
keer weer de kop op. De moslims hebben het over de profeet Isa en dat hij 
gaat meevechten aan de kant van de islam om de christenen aan het eind der 
tijden te vernietigen. Maar God zal afrekenen met alle vervolgers! Lees wat er 
staat in Handelingen 14 vers 22: ………’versterkende de zielen der discipelen, 
en vermanende, dat zij zouden blijven in het geloof, en dat wij door vele 
verdrukkingen moeten ingaan in het Koninkrijk Gods’…. 
 
Wij mogen als Gods kinderen reikhalzend uitzien naar Zijn Koningschap. We 
leven nu nog in de genadetijd, maar ook in de eindtijd. God gaat afrekenen, 
oog om oog en tand om tand.  Wanneer u weer leest of hoort over  
vervolgingen en u pijn heeft in het hart vanwege de vervolgingen, zie dan uit 
naar de komst van het Lam, de Leeuw van Juda, staande als geslacht. 

Amen 



20 - Gemeentenieuws 

 

S amenvatting preek   Door Rita de Jager 

 
 
 
 
 
WELKE PRIJS VRAAGT DE HERE JEZUS ALS WIJ HEM WILLEN VOLGEN? 

 
Het is u waarschijnlijk niet ontgaan dat wij in deze tijd van economische crisis 
bedolven worden door allerlei folders en aanbiedingen die ons moeten 
verlokken tot het doen  van aankopen met korting. En iedereen maakt daar 
wel eens gebruik van wanneer het nodig is. Vanmorgen lezen wij een 
schriftgedeelte waarin het gaat over het betalen van een prijs. Welke prijs 
vraagt Jezus Christus van ons wanneer wij Hem willen volgen? 
 
In het dagelijks leven kunnen wij afdingen. In sommige landen is het juist heel 
gewoon om altijd af te dingen van de prijs. Maar zo is het niet in het 
Koninkrijk van de Heere. In dit hoofdstuk en deze verzen maken mensen 
kenbaar dat zij Jezus Christus willen volgen. Maar wat kost dat? Dat kost ons 
alles! Jezus Christus legt de lat heel hoog. Hij stelt ons voor drie criteria: 
- Bereken de kosten 
- Volg onmiddellijk 
- Kijk niet terug 
Lees in Lucas 9 vers 51 en 52 maar eens. Daar staat: ‘En het geschiedde, als de 
dagen Zijner opneming vervuld werden, zo richtte Hij Zijn aangezicht om naar 
Jeruzalem te reizen. En Hij zond boden uit voor Zijn aangezicht, en zij heen 
gereisd zijnde, kwamen in  een vlek der Samaritanen, om voor Hem herberg 
te bereiden.’ Vastbesloten wilde Jezus Christus naar Jeruzalem gaan om daar 
te lijden en te sterven. Zijn besluit stond vast. Hij wilde die prijs betalen. Zo 
vraagt Hij diezelfde gezindheid van ons, die van zelfverloochening. Het gaat in 
de verzen 57 tot en met 62 van Lucas 9 om 3 personen. In vers 57 zei iemand, 
de eerste persoon,  een schriftgeleerde tot Hem: Heere, ik zal U volgen, waar 
Gij  ook heengaat. Dit is zeer opmerkelijk voor een schriftgeleerde, een 

5 mei 2013  Broeder Sjef Verkerk  
Lucas 9: 57-62, 8: 37, 
Lucas 9: 51+52,14:26       

               51-52 , 14: 26 

   

               51-52 , 14: 26 
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theoloog, een boeken wurm dus, want deze geleerden wilden juist niets 
weten van deze man uit Nazareth. Maar  
hij wilde volgen waar Jezus maar heen ging. Dat betekende onzekerheid, een 
steeds wisse lende omgeving.  Die man moest een leven gaan leiden zonder 
luxe en comfort. Maar hij genoot van alles wat Jezus Christus deed in die 
dagen, van de wijsheid en de diepte van  Zijn woorden. Maar Jezus zeide tot 
hem: De vossen hebben holen, en de vogelen des hemels nesten; maar de 
Zoon des mensen heeft niet waar Hij het hoofd nederlegge. Er was geen vaste  
woonplaats voor Jezus Christus. Wij kunnen dit ook lezen in Lucas 8 vers 37. 
Daar staat: En de gehele menigte van het omliggende land der Gadarenen 
baden Hem, dat Hij van hen wegging; want zij waren met grote vrees 
bevangen. En Hij in het schip gegaan zijnde keerde wederom.  
De menigte zou later roepen: weg met Hem, kruisig Hem! Jezus zegt: wil je 
Mij volgen dan is daar een prijs voor. Zoals de Koreaanse christenen nu al een 
hoge prijs betalen. Laten wij bij onszelf te rade gaan met het antwoord van 
Jezus Christus. Wij mogen  Jezus Christus niet als een reclameproduct 
beschouwen. 
  
Tegen de tweede persoon zegt Jezus Christus zelf Hem te volgen. Jezus wilde 
dat deze persoon Hem ging dienen. Toch is deze man ook een twijfelaar. Hij 
zegt tegen Jezus: Sta mij toe heen te gaan en eerst mijn vader te begraven. Hij 
zegt dus eigenlijk ook  neen tegen Jezus. In die tijd was het belangrijk om de 
doden binnen 24 uur te begraven vanwege de temperatuur. Maar ook het 
huis gedurende tien dagen niet te verlaten. Niemand zou dan in een 
dergelijke situatie een rabbi gaan volgen. De man had het dus veel te druk! 
Dit is een excuus wat nog steeds wordt gebruikt in het Midden-Oosten. 
De tweede persoon had andere prioriteiten. Zouden wij ook niet net zo 
reageren? Er zijn zoveel dingen die wij belangrijker vinden in het leven.  
 
Zo kreeg in ooit een folder in handen die een aantal situaties liet zien. 
Een afbeelding van iemand die aan een studie bezig was, en daarbij de 
woorden: TE DRUK! 
Een afbeelding van iemand met een baby en daarbij de woorden: TE DRUK! 
Een afbeelding van iemand als bejaarde en daarbij de woorden:    TE DRUK! 
Een afbeelding tenslotte van een grafzerk en daarbij de woorden: TE  LAAT! 
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Is dit ook de film van uw leven? Wij zijn geneigd om eerst allerlei andere 
dingen te doen die wij voorrang willen geven voordat wij Hem willen volgen. 
Lucas 14 vers 26 zegt: Indien iemand tot Mij komt, en niet haat (= minder lief 
hebben)  zijn vader en moeder, vrouw en kinderen, broeders en zusters, ja 
ook zelfs zijn  eigen leven, die kan Mijn discipel niet zijn.  
De roeping van Jezus Christus gaat boven alles uit. Wij moeten in dit leven 
ook onze dierbaren begraven, maar wij mogen dit niet als excuus gebruiken. 
 
De derde persoon geeft ook te kennen Jezus Christus te willen volgen. Maar 
ook hij  kan zijn oude leven niet loslaten. Dit blijkt uit zijn antwoord:  ‘Heere, 
ik zal u volgen; maar laat mij eerst toe, dat ik afscheid neme van degenen, die 
in mijn huis zijn.’ Hij wilde eerst overleggen met de familie. Waar lag zijn 
hart? Ook wij kunnen ons soms afvragen wat de buren wel niet van ons zullen 
vinden, of de familie, of je oude leven. Jezus zegt: wil je Mij volgen, kijk dan 
niet terug, anders  ben je niet geschikt. Jezus zeide tot hem: Niemand die zijn 
hand aan de ploeg slaat en ziet naar hetgeen  achter hem is, is bekwaam tot 
het Koninkrijk van God.  Jezus Christus heeft het ons Zelf voorgeleefd. 
Wanneer we belijden een volgeling te zijn van Jezus moeten wij dat uitstralen 
en daar mogen wij niet lichtvaardig over denken. Misschien zullen wij over 20 
jaar ook een zware prijs moeten betalen voor het volgen van Jezus. 
Er gelden drie belangrijke voorwaarden: 
- Geen bedenkingen 
- Geen terugtocht 
- Geen spijt 
Dit vraagt Jezus Christus van ons. Volg mij! In de gebiedende wijs en in de 
tegenwoordige tijd. Niet tijdelijk, niet vrijblijvend, maar voor Hem onverkort 
de keuze maken. Er bestaat een lied nr 484 in de bundel ‘Opwekking’  en de 
tekst hiervan luidt: ‘Ik wil altijd zijn waar u bent al de dagen van mijn leven’.  
Zing dit lied zo vaak als u kunt, dan alleen kunnen wij ons waarachtige 
discipelen van Jezus van Nazareth noemen. 

Amen 
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Ingezonden stuk 
 
GOD IS ONS EEN TOEVLUCHT EN VESTING, HIJ IS IN HOGE MATE  
EEN HULP GEBLEKEN IN BENAUWDHEDEN. PSALM 46: 2  
     
Charles Wesley stond op een dag voor zijn open raam te kijken naar het 
prachtige landschap. Plotseling zag hij een kleine zangvogel die door een 
havik werd achtervolgd. De roofvogel vloog steeds boven zijn prooi en liet 
zich dan pijlsnel op hem vallen, maar het beestje wist telkens behendig uit te 
wijken. Het roofdier gaf niet op en bleef aanvallen. De ongelijke strijd zou niet 
lang meer kunnen duren, want het vogeltje leek duidelijk vermoeid te worden 
en vloog steeds langzamer. Radeloos keek het uit naar een schuilplaats en ….. 
vluchtte plotseling het 
open raam in en verborg zich onder de jas van de verbaasde Wesley. 
De oogjes van het diertje waren vol angst en de vleugels trilden nog. Maar 
onder de jas van zijn redder kwam het diertje tot rust, omdat het op een 
veilige plek was. Spoedig daarna was de havik verdwenen en kon de kleine 
vogel zijn nest weer opzoeken. 
 
Later schreef Wesley dat dit voorval voor hem van grote betekenis was 
geweest. Toen hij daar voor het raam stond, was hij verdrietig en 
teleurgesteld. Hij zag geen uitweg meer uit zijn moeite en zijn hart was koud 
en dor. Door dit voorval met het vogeltje zag hij ineens de oplossing. Het 
radeloze diertje had zijn toevlucht gezocht op de enige plaats waar het veilig 
was. Hij kende toch óók een plaats aan het hart van zijn God en Vader waar 
hij naar toe kon vluchten? Die dag werd een keerpunt in zijn leven.  
 
Hij dankte zijn Vader voor die les en schreef een lied met de regels: 
O, beveilig mij, Gods kind,  
‘k leg mij aan Uw harte neer 
een and’re toevlucht ken ik geen, 
en hulp’loos kom ik tot U vliën.  

 
Inzender: zuster C. van Willighagen 
Uit: Het goede zaad  
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G edicht 

Inzender: JvdB  
 van: N. Benschop – De Stem uit de wolk 

 

 
 
NIEUWJAAR 
 
Eén ding staat stralend overeind 
God houdt ons leven in Zijn handen: 
Hij voert ons door de wereldbranden 
Naar ’t lichtend, het oneindig eind. 
 
Hij heeft met liefde ons omheind: 
Hij gaf Zijn Zoon in onze handen. 
Wij zagen Gods Licht in Hem branden, 
Maar ’t donker had ons zicht verkleind. 
 
En, enkel met onszelf begaan 
Vechten wij tegen vrees en beven 
En om de hoop, die ons doet leven. 
 
Wij worden naar U toegedreven; 
U hebt ons nog niet afgeschreven, 
Maar doet ons uit de dood opstaan! 
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