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nhoudsopgave & 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  ‘Komt allen tezamen’ blz.     8 

Open Doors    blz.   10 

Gedicht                  blz.12+16+18 

Samenvatting preek   blz.   13 

Bouw Derde Tempel    blz.   17 

Investeren in Israël   blz.   19 

Israel&De Bijbel  Anne & Bas vd Linden  blz.  20   

Bridge to Light  Grace Village  Karin         blz.  22 

Efeze 1: 3 -14             blz.   23 

Week van Gebed    blz.   24 

De brede en de smalle weg  blz.   25 

Taken & verantwoordelijkheden blz.   27 

Voorwoord         
Lieve broeders en zusters,     

Namens bestuur en redaktie allereerst een gezegend 

voorspoedig 2015 gewenst. Hopelijk heeft u allen fijne 

feestdagen achter de rug. Voor ons ligt weer een nieuw jaar waarin we 

weer verzekerd mogen weten van Gods Leiding. We starten met de eerste 

gemeentenieuws editie. Hierin belichten we de kerstviering

Verder weer de vaste rubrieken en nieuws over onze zendingsprojecten, 

maar ook actualiteiten  over Israël en meer!  Veel leesplezier!   

         

    

I  

llereerst een gezegend en 

Hopelijk heeft u allen fijne 

Voor ons ligt weer een nieuw jaar waarin we ons 

starten met de eerste 

Hierin belichten we de kerstviering nog even nader. 

en nieuws over onze zendingsprojecten, 

Veel leesplezier!     

De redaktie 
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genda & 

 mededelingen diensten 
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            4 januari 
Spreker           Br. Piet van der Lugt 
Dienstleiding Leonard Bloem 

Muziek            muziek pianiste (C,RJ) 

 

Zondag            11  januari
Spreker           Br. Tom Haakma

Dienstleiding  Bjorn van Pelt

Muziek            muziekteam

Zondag           18 januari   
Spreker            Br. Jaco van ´t Sant 
Dienstleiding  Siem van Pelt 

Muziek            muziek pianiste (C,T) 

Zondag           25 januari
Spreker           Br.  Anton Bol

Dienstleiding  Cor Barning

Muziek            muziekteam

 

 

 
Zondag             1 februari 
Spreker           Br. Ton Stier 

Dienstleiding Leonard Bloem 

Muziek           muziek pianiste (C,RJ,)       

 

Zondag            15 februari 
Spreker            Br. Ben Hobrink 
Dienstleiding  Siem van Pelt 

Muziek            muziek pianiste (C,J) 

 

 
 

 
Zondag              8 februari
Spreker            Br. Sjef Verkerk

Dienstleiding  Henk van Groen

Muziek            muziek

 

Donderdag    22 februari
Spreker           Br. Teo Kamp

Dienstleiding Cor Barning

Muziek            muziek

 

 

Samenkomst 
 

 

 

Na afloop van de dienst is er gelegenheid 

januari 
Tom Haakma HA 

Bjorn van Pelt 

k            muziekteam (JP,S,J) 

5 januari 
Anton Bol 

Cor Barning  

muziekteam (JP,D,J) 

8 februari 
Sjef Verkerk HA 

Henk van Groen 

muziekteam (JP,D,T) 

2 februari 
Teo Kamp 

Cor Barning 

muziek pianiste(D,RJ)  
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Roosters en andere taken 

Data: Welkom Koffie Kinderwerk
 4 jan. Jannie & Harry Helena & 

Tonny 

Thérèse & Jorike

11 jan.  Piet & Thea Annemarie & 

Robert-Jan 

Jaëlla & Helena

18 jan.  Riet & An Jopy & Bellie Rachelle & Bjorn

25 jan.  Stefan & Tonny Helena & 

Robert-Jan 

Thérèse & Ada

  1 febr.  Henk & Piet Elma & Jopy Jaëlla & Jorike

  8 febr. Annemarie & 

Stefan 

Linda & Elbert Helena&Thérèse

15 febr. Helena & Jopy An & Riet Ada & Jorike

22 febr. Jannie & Harry Helena & 

Tonny 

Jaëlla & Thérèse

  

  

     

    

    

Rooster leiding van de bidstonden 

  6 jan. Henk   3 febr. Gerrit  

13 jan. Cor/L.   10 febr. Riet 

20 jan. Tom  17 febr. Thérèse 

27 jan. Siem/A 

 

24 febr.  Henk 

   3 mrt  Cor/L. 

 
 

Elke dinsdagavond voor gemeenteleden.      Aanvang 19.45uur. 

Meidoornstraat 9.                                              Bidt u mee? 

Kinderwerk Beamer 
Thérèse & Jorike Stefan  

  

Jaëlla & Helena Richard  

 

Rachelle & Bjorn Stefan  

Thérèse & Ada Richard  

 

Jaëlla & Jorike  Stefan 

Helena&Thérèse Richard 

Ada & Jorike Richard 

Jaëlla & Thérèse Stefan 

 

 

 

 



5 | gemeentenieuws 

  

   

  

 

VERJAARDAGEN 

  
 

  

Januari        Februari 
   1  Floor Bos      4   Thea Borst  

  7  Bellie Troost     6   Bjorn van Pelt  

  9  Adrie van der Leeden    7   Pim Scholtes  

11   Ada Vrolijk   13   Johanna van der Boon 

12   Robert-Jan Hoos    17   Sjaan Vink 

12   Jorike Scholtes   19   Ada Beaumont  

     20   Nathan van Pelt 

     26   Daniëlle Voskamp 

Alle jarigen van harte gefeliciteerd & Gods rijke zegen toegewenst! 
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KRINGAVONDEN, LOCATIE, DATA EN TIJD 
• Bijbelstudie Hans Timmers:  Data bekend bij de kring- 

leden. Aanvang 20.00 u. Om de 2 weken. Wisselende 

locaties. Onderwerp: Evangelie van Johannes. 

• Thematische Kring van Harry + Jannie Carlier: ’s avonds 

Start 18 en 22 jan. (gebedsweek), 5 en 19 febr. 2015.  

Locatie bekend bij kringleden. 

• Dagkring Cor Barning:  woensdagmorgen 14 en 21 jan. 2015 (

28 jan. 2015, 11 en 25 febr. 2015. Bijbelstudie Brieven van Petrus.

• Kring Henk van Groen: 8 jan. en 12 febr. 2015. locatie bekend bij de 

kringleden. Onderwerp Bijbelboek Jesaja. 

•     Kring van Siem; 9 jan. en 13 febr. 2015. Bijbelstudie Openbaring en Daniël.

         Wilt u een kring bezoeken? Overleg met de desbetreffende kringleider

 

Gebed gevraagd voor onze zieken: 

• Broeder Len Fonteine is op 10 november j.l. overleden.   

• Zuster Jannie v.d Bos is herstellende na haar ziekenhuis 

opname. 

• Dank dat Jon geen last lijkt te hebben van zijn heup en blijvend gebed 

voor Jon: voor zijn heup en ook alle andere dingen ( op eigen verzoek 

zo geplaatst) 

• Broeder Piet van der Wolf is weer thuis na een zware 

ziekenhuis. Verdere behandelingen volgen. 

• Broeder Casper Heeneman is herstellende van zijn 

ziekenhuisopname. 

• Zuster Ada Vrolijk is herstellende na haar ziekenhuisopname.

• Sandra en Thomas Janssen zijn beiden in Parnassia opgenomen.

Sandra heeft  inmiddels weer de dienst bijgewoond. 

       

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. 

 

 

 

2015 (Gebedsweek), 

Bijbelstudie Brieven van Petrus.  

bekend bij de 

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

 

Dank dat Jon geen last lijkt te hebben van zijn heup en blijvend gebed 

( op eigen verzoek 

zware operatie in het 

haar ziekenhuisopname. 

in Parnassia opgenomen.  

Sandra heeft  inmiddels weer de dienst bijgewoond.  

Wilt u  bidden voor degenen  in onze gemeente die kampen met 

gezondheidsklachten, eenzaamheid of zij die verdriet hebben? Wij 

harte toe! Ook voor 

hen die wij niet met name hebben genoemd maar die het toch 
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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 zendingsprojecten? 

 

Ton Stier (Israël en de Bijbel)  spreekt  op  1 februari 2015  

Ben Hobrink (Open Doors)      spreekt op 15 februari 2015 en

Bas vd Bosch (Karin vd Bosch) spreekt op  8 maart 2015  

 

Wist u dat ons kaartenschrijfteam  weer op volle sterkte is? 

"Vinden jullie het ook zo leuk om een verjaardagskaartje of een kaartje ter 

bemoediging te ontvangen van onze gemeente? Dit wordt mogelijk gemaakt 

door een viertal zusters. 

Tot afgelopen zomer waren dat Marijke van Groen, Bellie Troost, Riet Wagter 

en Lucie Barning. Door het plotselinge overlijden van Marijke en de 

mededeling van Bellie hiermee na jaren te willen stoppen, zijn we op zoek 

gegaan naar vervangsters. 

Thea Borst en Tonny Laemers hebben de lege plekken ingenomen.

Dus vanaf januari ontvangt u kaarten van Tonny, Riet, Thea of Lucie."

 

Wist u dat u kopij kan inzenden voor het komende gemeentenieuws?

Maar wel inzenden vòòr 15 februari 2015. U kunt het gemeentenieuws 

lezen op onze website www.evkringdegoedeherder.nl 
 
 

 

 

 

 

 
Wist u dat wanneer de sprekers van onze zendingsprojecten 

e opbrengst van de collecte 

spreekt op 15 februari 2015 en 

team  weer op volle sterkte is?  

jullie het ook zo leuk om een verjaardagskaartje of een kaartje ter 

Dit wordt mogelijk gemaakt 

Tot afgelopen zomer waren dat Marijke van Groen, Bellie Troost, Riet Wagter 

overlijden van Marijke en de 

mededeling van Bellie hiermee na jaren te willen stoppen, zijn we op zoek 

Thea Borst en Tonny Laemers hebben de lege plekken ingenomen. 

Tonny, Riet, Thea of Lucie." 

gemeentenieuws? 

het gemeentenieuws ook 
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Vanuit de Broederraad              KOMT ALLEN TEZAMEN 

 
Het mooiste feest van het jaar kondigt zich weer in 

rap tempo aan. Overal verschijnen de kerstbomen, 

glamour en glitter liggen op de hoek en bijna 

iedereen probeert na te denken over de feitelijke 

invulling van dit feest. 

 

Meidoornstraat 9 siert met het  fantastische YMCA gospel koor uit 

Scheveningen het programma van 25 december en we 

ontvangen een begenadigd spreker broeder  Meindert Vos.  

We sluiten af met een heerlijk zoet buffet. Kortom de buurt 

is uitgenodigd als onderdeel van onze 

evangelisatiecampagne in de wijk , u bent ook welkom met 

familie en kennissen en dan kan het feest beginnen. 
Komt allen tezamen. 

De ingrediënten bepalen gelukkig niet alleen het karakter van het feest. De 

profeet Jesaja en de evangelist Lucas profeteerden reeds eerder de Hemelse 

belofte van de Messias, Yeshua,  die de wereld redt en zal redden. De 

letterlijke betekenis  van onze Heer en Heiland luidt redder, bevrijder,  

redding, verlossing of heil. 

Een Christen accepteert deze betekenis, heeft daardoor een Bijbels 

perspectief op de toekomst en probeert een balans te vinden in datgene wat 

hij gelooft en neemt aktie om naar de wil van God te leven. De keuze voor 

deze investering kan iedereen maken en het loon is het eeuwige leven. 

Christenen mogen daarom ook  trots zijn dat Kerst zo uitbundig  wordt 

gevierd, want het is voor een ieder en het blijft een springplank naar de 

diepere betekenis van onze Here Jezus. Jesaja profeteerde reeds lang 

geleden over de komst voor Israël. 

 

Een Kind is ons geboren, 
een Zoon is ons gegeven; 
de heerschappij rust op Zijn schouders. 
Deze namen zal Hij dragen: Wonderbare Raadsman, 
Goddelijke Held, Eeuwige Vader, Vredevorst.  
Jesaja 9 vers 5 
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Dat de wereld moeite heeft de bijzondere betekenis van kerst te ontdekken 

is begrijpelijk. Daarom is de buurt uitgenodigd om het feest mee te vieren. 

Niets moet, het is opnieuw de keuze om de drempel over te gaan om de 

Christengemeenschap te ontdekken. 

Voor Lucas was het klip en klaar. Hij maakte kennis met de Here Jezus 

persoonlijk en beschreef zijn geboorte achteraf. 

 
8Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht door in het veld, ze 
hielden de wacht bij hun kudde. 9 Opeens stond er een engel van de Heer 
bij hen en werden ze omgeven door het stralende licht van de Heer, zodat 
ze hevig schrokken. 10 De engel zei tegen hen: ‘Wees niet bang, want ik kom 
jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk met grote vreugde zal 
vervullen: 11 vandaag is in de stad van David jullie redder geboren. Hij is de 
Messias,  de Heer. 12 Dit zal voor jullie het teken zijn: jullie zullen een 
pasgeboren kind vinden dat in een doek gewikkeld in een voederbak ligt.’ 13 
En plotseling voegde zich bij de engel een groot hemels leger dat God prees 
met de woorden: 14 ‘Eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde 

voor alle mensen die Hij liefheeft.’  
 

Wij leven in zeer interessante tijden. Als Christen 

mogen wij zeggen dat de waarheid en moraliteit 

aan onze kant staan. Ambassadeur Ron Prosor van 

Israël sprak op de Algemene Vergadering van de VN 

en duidde op het feit dat in diezelfde vergadering 

de waarheid op zijn kop wordt gezet en de moraal opzij geschoven wordt. Er 

daalt een mist die alle logica en morele helderheid bedekt. Ik verwijs graag 

naar de letterlijke toespraak. Dezelfde mist hangt ook om het kerstfeest. 

Het fundament van ons geloof en leven is de Here Jezus. Dat vieren we 

gezamenlijk en we mogen daarom genieten van de culinaire en muzikale 

creativiteit. Laten wij daarom met elkaar optrekken als Christenen. Een ieder 

weet dat een kerstboom zonder wortels, snel verdort, omdat deze zonder 

wortels geen voeding krijgt: dan liggen binnen de kortste keren alle naalden 

op de grond. Ons kerstfeest gaat gelukkig  door, omdat het 

eeuwigheidswaarde heeft. Wij zijn geworteld in de Here Jezus. Gezegende 

dagen en komt allen tezamen.   Namens de broederraad. 
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GOLF VAN 
BLASFEMIE 
AANKLACHTEN 
IN PAKISTAN 

 
Pakistaanse christenen hebben te maken met een golf aan nieuwe 
aanklachten op basis van de gevreesde blasfemiewet. Te midden van alle 
politieke onrust in het land worden christenen steeds vaker beschuldigd 
van blasfemie, het beledigen van de islam of de profeet Mohammed. Een 
vergrijp waarvoor ondermeer christenvrouw Asia Bibi al vier jaar vast zit. 

 

De recente beschuldigingen van godslastering is het hoogste aantal sinds de 

blasfemiewet in de jaren tachtig werd geïntroduceerd. Onlangs werd een 

groep van 35 christenen aangeklaagd; in twee andere gevallen is sprake van 

individuele aanklachten. Alle blasfemiezaken spelen in de provincie Punjab, 

de thuisbasis van de verschillende extremistische moslimorganisaties. 

 

Afgelopen augustus was een groep van ruim dertig christenen bezig met het 

aanleggen van een begraafplaats. De lokale politie had hen ten onrechte een 

oude islamitische begraafplaats  toegewezen, maar daarvan was de groep 

zich niet bewust. Als gevolg hiervan werden ze aangeklaagd voor blasfemie. 

Inmiddels zijn 24 christenen vrijgesproken; acht christenen kwamen op 

borgtocht vrij en lopen het risico op een jaar celstraf. De aanklacht is 

inmiddels afgezwakt van blasfemie naar ‘vernieling van een begraafplaats’. 

De zestigjarige Naja Masih uit Bahawalpur werd aangeklaagd omdat hij het 

Bijbelverhaal van Lot uit Genesis  had verteld aan zijn buurman. Aanleiding  

hiervoor was een gesprek over de verschillen tussen de Koran en de Bijbel. 

De islamitische buurman nam aanstoot aan het verhaal, omdat God in 

mensengedaante aan Abraham verscheen. Direct na het gesprek werd Naja 

gearresteerd. Hij is inmiddels op borgtocht vrijgelaten en wacht op een 

rechterlijke uitspraak.    

In een andere zaak werd Javed Masih, een christen met een 

moslimachtergrond, door een hindoeïstische collega beschuldigd van 

Koranverbranding. Hoewel de politie erkent dat Javed niet aanwezig was op 

het moment dat de Koran in brand werd gestoken, werd hij toch 

gearresteerd. Inmiddels is Javed op borgtocht vrijgelaten. 

 



11 | gemeentenieuws 

  

   

  

 

Open Doors: dringend gebed nodig voor Asia Bibi   

                                                

Onlangs werd duidelijk dat een Pakistaanse rechtbank de doodstraf voor Asia 

Bibi heeft bekrachtigd. Zij werd in november 2010 ter dood veroordeeld voor 

vermeende blasfemie. Asia zou de profeet Mohammed hebben beledigd, 

schrijft Open Doors. 

Asia is de eerste vrouw die onder de beruchte Pakistaanse blasfemiewet ter 

dood is veroordeeld. Nadat haar zaak vijfmaal werd uitgesteld kwam deze 

voor de rechter op 16 oktober. In de rechtszaal werd grote druk op de 

rechters uitgeoefend door een groep extremistische moslims. Het kwam dan 

ook niet als een verrassing voor de advocaten en betrokken partijen dat de 

doodstraf werd bekrachtigd. 

Open Doors werkt wereldwijd met diplomaten samen om de zaak van Asia 

onder de aandacht te brengen en oplossingen aan te dragen. “Maar het 

belangrijkste is dat we in gebed Asia Bibi’s zaak opdragen aan de Hoogste 

Autoriteit. We moeten nu vasthoudend voor haar bidden. Meer dan ooit,” 

zegt Klaas Muurling, woordvoerder van Open Doors Nederland. Daarnaast 

vraagt Open Doors gebed voor de rechters van het Hooggerechtshof. 

Brief van Bibi. De ter dood veroordeelde Pakistaanse christen Asia Bibi heeft 

een brief geschreven aan paus Franciscus, waarin zijn hem vraagt om voor 

haar vrijlating te bidden, laat Kerknet weten. Ze schrijft: “Paus Franciscus, ik 

ben uw dochter, Asia Bibi. Ik smeek u: bidt voor mijn redding en voor mijn 

vrijheid. In deze momenten kan ik mij slechts aan God de Almachtige 

toevertrouwen, die alles voor mij kan doen.”  
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Gedicht  van: Lydia Dorlas   Inzender: JvdB  

 

NIEUWJAAR  EEUWIGE WOORDEN 

Wie spreekt die woorden 
van eeuwig leven, 
Wie brengt ‘t vermoeid en 
bevend hart tot rust? 
Wie gaat al zoekend 
de verdwaalde tegen? 
Jezus de redder, 
vol van vree en rust. 
 

Laat door Zijn woorden
ook tot jouw hart spreken.
Kracht is ‘t en liefde,
door geen tijd vergrijsd.
Door alle eeuwen: 
Gods woord kon niet breken
Hij, de “Ik ben” die
ons Zijn trouw bewijst.

 
Want, Jezus houdt de 
toekomst in Zijn handen. 
O kind van de Vader, 
leef  vanuit die rust. 
Dan zal jouw scheepje in 
Zijn thuishaven landen. 
Zo vaar je veilig, 
tot aan ‘s levenskust. 
(Joh. 6:68 en 69) 

Laat door Zijn woorden 
ook tot jouw hart spreken. 
Kracht is ‘t en liefde,  
door geen tijd vergrijsd.  

 
woord kon niet breken 

Hij, de “Ik ben” die 
ons Zijn trouw bewijst. 

 



13 | gemeentenieuws 

 

   

  

 

Samenvatting preek  Door Rita de Jager 
 

 
 
 
Broeder  Verkerk begint de dienst met het bedanken van Joke Buis en haar 

pianist/begeleider voor haar prachtige vertolking van de liederen uit de 

Johannes de Heer Bundel.  

Vandaag zal broeder Verkerk de verzen 7 tot en met 17 uit Amos Hoofdstuk 7 

met ons lezen. 

 

Hoe vergaat het u wanneer u verkeert in de aanwezigheid van mensen die in 

deze tijd het evangelie afwijzen en dit niet meer willen aanvaarden?  Zij 

geven dan aan dat dit tegenwoordig niet meer relevant is, niet meer van 

deze tijd is. Hier is ‘de rede’ voor in de plaats gekomen, het verstand, de 

verlichting. Als er dan nog sprake is van religiositeit dan is het een soort 

spirituele ervaring, vermengd en grenzende aan bijgeloof. Maar ook 

pessimisme omdat er niet meer geloofd kan worden in de hoopvolle 

toekomst met Jezus Christus. 

 

Door alle tijden heen zijn er altijd groepen van mensen geweest, vrijwel altijd 

een kleine minderheid,  die ondanks alle tegenstand vast hield aan het geloof 

in Jezus Christus. Zij bewandelden de smalle weg, en niet zoals 

zoveel gemakkelijker brede weg. God wil ook u gebruiken om Zijn Woord 

hoog te houden. Daar betaal je dan wel een prijs voor in je leven. Dat lezen 

we ook in deze verzen.  Deze verhalen over de dagen van koning Jerobeam 

en Uzzia. Het ging in die tijd om twee delen van Israël, het tweestammen rijk 

in het zuiden en het tienstammen rijk Juda in het Noorden. Koning Jerobeam 

heeft veertig jaar geregeerd over het noordelijk rijk. Dat rijk was in die dagen 

bijna net zo groot als in de tijd van koning Salomo. Het was omringd door 

vijanden. 

 

 

26 oktober 2014          Broeder  S. Verkerk 
Amos 7:  7- 17 

 

Broeder  Verkerk begint de dienst met het bedanken van Joke Buis en haar 

pianist/begeleider voor haar prachtige vertolking van de liederen uit de 

Vandaag zal broeder Verkerk de verzen 7 tot en met 17 uit Amos Hoofdstuk 7 

Hoe vergaat het u wanneer u verkeert in de aanwezigheid van mensen die in 

deze tijd het evangelie afwijzen en dit niet meer willen aanvaarden?  Zij 

geven dan aan dat dit tegenwoordig niet meer relevant is, niet meer van 

e’ voor in de plaats gekomen, het verstand, de 

verlichting. Als er dan nog sprake is van religiositeit dan is het een soort 

spirituele ervaring, vermengd en grenzende aan bijgeloof. Maar ook 

pessimisme omdat er niet meer geloofd kan worden in de hoopvolle 

Door alle tijden heen zijn er altijd groepen van mensen geweest, vrijwel altijd 

een kleine minderheid,  die ondanks alle tegenstand vast hield aan het geloof 

in Jezus Christus. Zij bewandelden de smalle weg, en niet zoals zovelen de 

zoveel gemakkelijker brede weg. God wil ook u gebruiken om Zijn Woord 

hoog te houden. Daar betaal je dan wel een prijs voor in je leven. Dat lezen 

we ook in deze verzen.  Deze verhalen over de dagen van koning Jerobeam 

tijd om twee delen van Israël, het tweestammen rijk 

in het zuiden en het tienstammen rijk Juda in het Noorden. Koning Jerobeam 

heeft veertig jaar geregeerd over het noordelijk rijk. Dat rijk was in die dagen 

omo. Het was omringd door 
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Toen koning Jerobeam regeerde heerste er stabiliteit, vrede en rust. 

Comfortabel om daar te leven dus.  Er was sprake van luxe en overdaad en 

voorspoed voor een bevoorrechte groep rijken. Maar zo te leven kent een 

keerzijde, namelijk de moraal, normen en waarden en het geestelijk leven 

waren overboord gegooid. De grootste zonde van het rijke gedeelte van de 

bevolking was het verdrukken van de armen. Zij werden geconfronteerd met 

hoge belastingen en boetes. In het rijk van koning Jerobeam hadden de rijken 

het heel goed. Maar de welvaart zorgde voor gesjoemel met de godsdienst in 

het noorden. Het gevolg hiervan was dat de harten koud werden. 

 

De religieuze kermis van het noorden speelde zich af in Bethel, het 

godsdienstig centrum van die tijd. Godsdienstig zijn  in die tijd betekende 

aanbidding van het gouden kalf en de afgod Baäl. Vermenging van het geloof 

met afgoderij. Daarom gaat God het volk het oordeel aanzeggen en gebruikt 

hiervoor de profeet Amos. Amos is hiertoe geroepen door God om te gaan 

naar het arrogante Bethel in het noordelijke rijk. Amos is gehoorzaam aan 

God. Hij gaat, gedreven door Gods Geest, en komt als een spelbreker. Eerst 

naar de heidenen, de volken in Damascus, Gaza, Tyrus, Edom, Moab en de 

Amorieten. Daarna moet het onheil worden verkondigd over Juda en Israël. 

Onheil in de vorm van een sprinkhanenplaag, vuur en paslood. Israël móest 

dit horen!  En wel in plat Hebreeuws, zonder blad voor de mond.  

 

De verwoestingen worden aangekondigd door Amos. Het is over en uit! Het 

hele noordelijke rijk zal eraan gaan. Amos vergelijkt de mensen met de 

koeien van Basan. Dikke, vette, volgevreten koeien. Een volk wat zichzelf 

heeft overgegeven aan drank en genotzucht. Een reactie van het volk blijft 

dan ook niet uit. Er volgt fel verzet uit de mond van Amazia, een aangestelde 

door Jerobeam, tegen Amos. Amos moét verdwijnen. Amazia probeert de 

koning tegen Amos op te hitsen, want Amos spreekt verschrikkelijke 

oordeelsprofetieën uit. Amazia zegt tegen de koning dat Amos 

staatsgevaarlijk is en een opruier. Hetzelfde heeft men destijds gereageerd 

tegen Jeremia en Jesaja. 

En net zó zou men  eeuwen later tegen Jezus Christus uitroepen dat  Hij een 

reactionair was/is. Zo heeft satan steeds deze beschuldigingen tegen 

profeten gebruikt.  

 

Het land zal door de woorden van Amos verstoord worden want ze hadden 

het zo goed. Oordelen verstoren je luxe leventje net als dat nu ook zo gaat. 

Men zegt nu: praat maar niet over Jezus Christus, laat me maar leven zoals 
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nu en kom niet aan mijn rust. Amazia geeft Gods Woord niet eens fatsoenlijk 

door, want hij verdraait het. De profeet Amos heeft gezegd dat niet koning 

Jerobeam, maar zijn opvolger door het zwaard om zal komen. Amazia is een 

ophitser. Het is een ongelijke strijd tussen Amazia en Amos. Door de eeuwen 

heen heeft de mens zich verzet tegen het Woord van God uit de mond van 

profeten en ‘zieners’. Amos was immers ‘maar’ een boer, een profeet zonder 

opleiding.  Een broodprofeet, dat vond Amazia. Eigenlijk een valse profeet.  

 

Amazia zegt tegen Amos:  ga toch terug naar Juda.  En hij ontzegt Amos de 

toegang tot Bethel (= Huis van God), dat is verworden tot het arrogante huis 

van koning Jerobeam. 

Ik moet hierbij terugdenken aan 1980 toen mijn vrouw en ik werden 

uitgezonden. De Wereldraad van Kerken wilde toen de dialoog opstarten. Die 

zou moeten leiden tot een wereldgodsdienst. Kerk en zending op de grote 

hoop gooien en versmelting van alle religies. Het evangelie moest 

verstommen. In de eindtijd zal opnieuw een valse religie ontstaan en zal  de 

valse profeet opkomen volgens het voorzegde in het bijbelboek 

Openbaringen. Wederom een vermenging met de politiek dus. 

 

Amos zei dat hij geen profeet was en geen profetenopleiding had genoten. 

Maar dat hij een boer was die door God was geroepen om te profeteren. ‘De 

Here haalde mij achter de kudde vandaan’. Net zoals de Levieten destijds een 

speciale taak kregen en vanuit de Israëlieten werden gehaald.  Zo gebeurde 

dat ook met David.  Daarom deinsde Amos niet terug. Eenvoud en eerlijkheid 

sierden hem. 

Ik heb de afgelopen jaren ook vele mensen ontmoet, die,  hoewel zonder 

evangelische/theologische opleiding , jarenlang op grond van hun roeping 

Jezus Christus hebben gediend. Maar nu zegt de meerderheid ‘nee’ tegen het 

Woord van God. Wat is ons antwoord, als God ons roept: ‘Ik ben niet 

onderlegd, niet opgeleid en ik ben ook geen spreker?’ Maar toch kunnen ook 

wij bruikbaar zijn door de conditie van ons hart. God heeft onze broeder 

Huub Kop gebruikt omdat hij zich over heeft gegeven aan de dienst van Jezus 

Christus. God kan een ieder tot ere van Hem gebruiken. Maar de vraag is: 

Willen wij dat ook?              Amen   
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Gedicht   Van:  Hannah Malta      Uit:  ‘Voor eeuwig shalom’    Inzender:  JvdB 

 

MORGENLIED 
 

O God, ik zag uw glimlach,  
Toen de zon de dag begon   
En wist dat van Uw licht 
De duisternis, hoe donker ook, 
Nooit winnen kon.  
 
 

O God, ik hoor Uw stem, 
Als de nacht op mij wacht; 
En ver achter de Avondster

 Heeft u voor ons 
Een morgenlied bedacht. 

 
 
 
O God, ik voel Uw adem, 
Waardoor ik leef en leven geef, 
En zoekend in de boeken 
Was het Uw Woord alleen 
Dat in mij overbleef.   
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Ingezonden stuk          Uit:  Israel Today 

Giften uit de hele wereld voor bouw van Derde Tempel
       

Gedurende een internationale giftencampagne van twee 

maanden voor de bouw van de Derde Tempel in Jeruzalem is 

meer dan 100.000 dollar binnengekomen. Meer dan 900 gevers 

uit 30 landen hebben meegedaan, aldus het Tempelinstituut in 

Jeruzalem.  

Een model van de Derde Tempel inJeruzalem 

De organisatie is ook in Israël omstreden. Zij zet 

zich in voor de herbouw van de tempel op de 

plaats waar momenteel de islamitische Al-

Aqsamoskee en de Rotskoepel staan. 

Architecten werken aan plannen om een 

moderne Derde Tempel te bouwen, die voldoet aan de Joodse religieuze 

wetten en voorschriften, aldus het Tempelinstituut. De directeur van het 

instituut, rabbi Chaim Richman, lichtte toe dat men bij de internationale 

donatiecampagne op sociale netwerken zoals Youtube, Facebook en Twitter 

heeft ingezet. 'Wij proberen zoveel mogelijk mensen te betrekken bij onze 

opdracht de Heilige Tempel weer op te bouwen,' verklaarde hij. De 

organisatie werkt er al ruim drie jaar aan om de tempel te plannen, te 

financieren en uiteindelijk te bouwen. Het plan wordt echter door veel 

rabbijnen kritisch bekeken. Zij geloven dat de Derde Tempel niet door 

mensen, maar door de Almachtige gebouwd zal worden. Het streven van het 

Tempelinstituut zou tot een oorlog met moslims uit de hele wereld leiden, 

vrezen de critici.  

    
2e Tempel              Herbouw onder Herodes  
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Gedicht Van:  Co  ‘t Hart  Uit:  ‘Een schuilplaats in de tijd’   Inzender: JvdB 

 

‘AMEN’  OP MORGEN 

  

 

Mijn verstand wordt overvleugeld 

Door geloof, dat verder reikt 

Dat, de tegenspraak niet tellend, 

Juichend in de toekomst kijkt,  

Dat al ‘Amen’ zegt op morgen,  

Ook al sta ik dan vandaag 

In een wereld die kapot is 

Waar ik pijn en tranen draag. 

 

Dit geloof,  niet te verklaren,  

mikpunt van veel spotternij –  

dat God in mijn hart gelegd heeft, 

maakt mij zo volkomen vrij, 

dat ik ‘Amen’ zeg op morgen,  

zonder angst mij overgeef  

aan mijn God, Die mij beloofd heeft, 

dat ik eeuwig voor Hem leef.  
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Ingezonden stuk   ABP BLIJFT INVESTEREN IN ISRAEL  Uit: Christenen voor Israel 

 

We willen allen die gehoor gegeven hebben aan onze oproep 
om bij het ABP hun ongerustheid uit te spreken over een 
aangekondigde beslissing van ABP om vandaag te besluiten 

over het beleggingsbeleid in Israëlische banken, bedanken voor hun brief of 
e-mail die zij aan ABP gezonden hebben. 
 

Het is belangrijk om de vinger aan de pols te houden, maar we zijn dankbaar 

dat ABP niet is gezwicht voor de druk van de BDS (boycot, divestment, 

sanction)-lobby tegen Israël. Hieronder vindt u de verklaring van vandaag van 

het ABP. 

Shalom, Roger van Oordt,  Directeur Christenen voor Israël.  

Het ABP-bestuur heeft vandaag in haar 

maandelijkse vergadering de reacties en 

signalen op de beleggingen van het fonds in 

Israëlische banken besproken. De reacties en 

signalen zijn tegenstrijdig van aard. Zij pleiten 

zowel voor het terugtrekken van de 

beleggingen in Israëlische banken als voor het 

handhaven daarvan. Het fonds neemt alle 

signalen zeer serieus en heeft begrip voor alle onrust en emotie die het 

conflict in Gaza oproept. 

ABP handhaaft het bestaande beleid voor verantwoord beleggen. Dat beleid 

formuleert een aantal objectieve, rationele criteria waarlangs beleggingen 

beoordeeld worden. Volgens de criteria van het huidige beleid zijn 

beleggingen in Israëlische banken niet in strijd met nationale of 

internationale wetgeving of gedragslijnen.    

 

 

 

 

ANNE EN BAS VAN DER LINDEN 



20 | gemeentenieuws  

 

Ps.75:2   Wij loven U, o God, wij 
loven U; 
Uw naam is nabij; 
Men vertelt Uw wonderen.

 

Zo mogen wij ,dankbaar aan de Heer die alles leidt, weer iets vertellen over 
onze reizen naar Duitsland en de wonderen die Hij gedaan heeft.
 

Aangekomen bij een grote synagoge, waren de deuren gesloten. We liepen 

wat heen en weer in de hoop en bede dat er alsnog iemand op onze weg 

geplaatst mocht worden. Het bleef stil , totdat een vrouw die in de auto zat 

te wachten,  uitstapte.  Ze vroeg of wij iets zochten.   We vertelden haar dat 

we Tenachs voor de synagoge hadden.  Het bleek een Amerikaanse Jodin te 

zijn die zat te wachten op een groepje jongeren die ze Engelse les gaf.  Ook zij 

kon niet naar binnen.   Maar ze nodigde ons uit samen met haar naar de 

universiteit te gaan om daar een kop koffie te drinken. Zo gezegd, zo gedaan.

Ook de studenten die inmiddels gearriveerd waren gingen mee.  Ze waren 

geraakt door het zien van de Tenachs en wilden van alles weten , waarom we 

dit werk deden en hen dit Woord brachten.   Ook werd de vraag gesteld wat 

het verschil is tussen de Thora ( 5 boeken van Mozes ) en de Te

was opnieuw schrijnend te ontdekken dat ze de profetieën vanuit hun eigen 

Woord niet kennen ! Graag wilden ze Tenachs voor hun vrienden en de 

Joodse lerares wilde graag exemplaren om uit te delen. Ze begreep dat we de 

Tenachs bij ons hadden voor de leden van de synagoge en beloofde contact 

te leggen. En dit gebeurde, een week later ging de telefoon. De 

leidinggevende van de synagoge belde met de vraag om terug te komen

de Tenachs te brengen zodat ze deze uit kon delen binnen de gemeenschap.

Wat waren we dankbaar voor dit grote 

wonder ! 

 

Bij een ander adres, waarvan we dachten 

dat het een synagoge was, bleken we uit 

te komen bij een enorm 

appartementencomplex.  Het 

aangegeven nummer wat we hadden 

correspondeerde niet met een synagoge 

en ook niet met een woning, maar behoorde bij het gehele complex. Dit was 

zoeken naar een speld in een hooiberg, naar de mens gesproken.   

Ps.75:2   Wij loven U, o God, wij 

Men vertelt Uw wonderen. 

Zo mogen wij ,dankbaar aan de Heer die alles leidt, weer iets vertellen over  
onze reizen naar Duitsland en de wonderen die Hij gedaan heeft. 

Aangekomen bij een grote synagoge, waren de deuren gesloten. We liepen 

alsnog iemand op onze weg 

Het bleef stil , totdat een vrouw die in de auto zat 

te wachten,  uitstapte.  Ze vroeg of wij iets zochten.   We vertelden haar dat 

we Tenachs voor de synagoge hadden.  Het bleek een Amerikaanse Jodin te 

ijn die zat te wachten op een groepje jongeren die ze Engelse les gaf.  Ook zij 

kon niet naar binnen.   Maar ze nodigde ons uit samen met haar naar de 

universiteit te gaan om daar een kop koffie te drinken. Zo gezegd, zo gedaan. 

els gearriveerd waren gingen mee.  Ze waren 

geraakt door het zien van de Tenachs en wilden van alles weten , waarom we 

dit werk deden en hen dit Woord brachten.   Ook werd de vraag gesteld wat 

het verschil is tussen de Thora ( 5 boeken van Mozes ) en de Tenach .   Het 

was opnieuw schrijnend te ontdekken dat ze de profetieën vanuit hun eigen 

Graag wilden ze Tenachs voor hun vrienden en de 

Ze begreep dat we de 

or de leden van de synagoge en beloofde contact 

En dit gebeurde, een week later ging de telefoon. De 

leidinggevende van de synagoge belde met de vraag om terug te komen. Om 

de Tenachs te brengen zodat ze deze uit kon delen binnen de gemeenschap. 

Wat waren we dankbaar voor dit grote 

Bij een ander adres, waarvan we dachten 

dat het een synagoge was, bleken we uit 

te komen bij een enorm 

appartementencomplex.  Het 

aangegeven nummer wat we hadden 

correspondeerde niet met een synagoge 

niet met een woning, maar behoorde bij het gehele complex. Dit was 

zoeken naar een speld in een hooiberg, naar de mens gesproken.    
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We zijn in de auto gaan zitten en hebben gebeden of God  ons hierin een weg 

wilde wijzen en als het Zijn wil mocht zijn er dan een deur geopend mocht 

worden. Even later stopte er een auto en daar stapte een vrouw uit.  We 

vroegen haar of ze ons misschien verder kon helpen.  Zij bracht ons naar de 

huismeesteres, die Russisch was. De huismeesteres gaf ons een naam van 

iemand waarvan zij dacht dat die mensen Joods waren, zeker wist ze het niet.  

Ze belde aan voor ons en liep gelijk weg.  

Daar stonden we met aan de andere kant van de intercom een Russische 

man die er helemaal niets van begreep en bijna geen Duits kon. Hij kwam 

naar beneden en het bleek dat zijn vrouw leiding gaf aan een Joodse 

gemeenschap.    We moesten een uur later terugkomen want ze was niet 

thuis. Toen we haar spraken kon ze haast niet geloven wat haar overkwam! 

Haar familie was in Rusland grotendeels uitgemoord en de vader van haar 

man was de enige overlevende van die familie.  

Dat er nu mensen aan haar deur stonden om te helpen en Tenachs te 

brengen kon ze amper bevatten.  En….dat we haar gevonden hadden !   We 

mochten toen vertellen van ons gebed ’s morgens en dat de Heer ons samen 

gebracht had.   Wat een impact. Ze heeft gelijk andere contactpersonen 

gebeld en we mochten doorrijden om ook hen het Woord van God te 

brengen. 

 

    
Synagoge te Essen              Wij hebben gevonden de Messias 
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NIEUWS UIT ETHIOPIË. 

 
 

Voorafgaand aan de preek ( 16 november 2014) bracht Bas van den Bosch 

ons goed nieuws uit 

Ethiopië. Recent 

teruggekeerd van een 

bezoek aan zijn 

dochter Karin kon hij 

ons vertellen, dat alle 

stormschade dankzij 

gulle giften weer 

geheel is hersteld! Er was zelfs geld over, waarmee een sterk verouderde, 

verroeste waterleiding kon worden vervangen door een PVC 

keer reisde een timmerman mee met allerlei gereedschap in de bagage. 

Naast de herstelwerkzaamheden gaf hij ook de lokale bewoners 

tips met betrekking tot het dagelijks onderhoud in Grace Village.

 
Grace Village.  

Nu veel kinderen op last van de lokale overheid worden teruggeplaatst naar 

hun familie, zorgt Karin en haar team voor een goede begeleiding van dit 

proces. Na terugplaatsing worden de kinderen gedurende 3 jaren door hen 

gevolgd om te zien of alles goed gaat. Momenteel worden alleen nog 

vondelingen opgenomen, die mogen blijven totdat zij in aanmerking komen 

voor een eventuele adoptie in Ethiopië. Adoptie naar het buitenland is niet 

meer mogelijk wegens ernstige misstanden. Er werden zelfs kinderen 

geroofd om naar het buitenland te gaan!!  

Het leven in Ethiopië
geworden. In het bijzonder de melk in 

poedervorm, die voor de baby’s in Grace 

Village wordt gebruikt is erg prijzig. Het komt 

neer op een bedrag van 1000 euro per baby 

per jaar.  De collecte, die tijdens de dienst 

werd gehouden zal daarom vooral hiervoor 

gebruikt worden. Een zeer welkome bijdrage.

Marianne Heeneman.

 

Voorafgaand aan de preek ( 16 november 2014) bracht Bas van den Bosch 

ons goed nieuws uit 

Ethiopië. Recent 

teruggekeerd van een 

bezoek aan zijn 

dochter Karin kon hij 

ons vertellen, dat alle 

stormschade dankzij 

gulle giften weer 

eld! Er was zelfs geld over, waarmee een sterk verouderde, 

verroeste waterleiding kon worden vervangen door een PVC -exemplaar. Dit 

keer reisde een timmerman mee met allerlei gereedschap in de bagage. 

oners adviezen en 

lijks onderhoud in Grace Village. 

Nu veel kinderen op last van de lokale overheid worden teruggeplaatst naar 

hun familie, zorgt Karin en haar team voor een goede begeleiding van dit 

proces. Na terugplaatsing worden de kinderen gedurende 3 jaren door hen 

t. Momenteel worden alleen nog 

vondelingen opgenomen, die mogen blijven totdat zij in aanmerking komen 

voor een eventuele adoptie in Ethiopië. Adoptie naar het buitenland is niet 

meer mogelijk wegens ernstige misstanden. Er werden zelfs kinderen 

Het leven in Ethiopië is erg duur 

geworden. In het bijzonder de melk in 

poedervorm, die voor de baby’s in Grace 

Village wordt gebruikt is erg prijzig. Het komt 

neer op een bedrag van 1000 euro per baby 

e, die tijdens de dienst 

werd gehouden zal daarom vooral hiervoor 

gebruikt worden. Een zeer welkome bijdrage.      

Marianne Heeneman. 
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Ingezonden stuk   Efeze 1:3-14 onder de loep. 
van: W. van Amelrooij 

 
 

Gezegend zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, die ons met 

allerlei geestelijke zegen in de hemelse gewesten gezegend heeft in Christus. 
Hij heeft ons immers in Hem uitverkoren voor de grondlegging der wereld, 

opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor zijn aangezicht. In liefde 

heeft Hij ons tevoren ertoe bestemd als zonen van Hem te worden 

aangenomen door Jezus Christus, naar het welbehagen van zijn wil, tot lof 

van de heerlijkheid zijner genade, waarmede Hij ons begenadigd heeft in de 
Geliefde. 
En in Hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, de vergeving van de 

overtredingen, naar de rijkdom zijner genade, welke Hij ons overvloedig 

heeft bewezen in alle wijsheid en verstand, door ons het geheimenis van zijn 

wil te doen kennen, in overeenstemming met het welbehagen, dat Hij Zich in 
Hem had voorgenomen, om, ter voorbereiding van de volheid der tijden, al 

wat in de hemelen en op de aarde is onder een hoofd, dat is Christus, samen 

te vatten, in Hem, in wie wij ook het erfdeel ontvangen hebben, waartoe wij 

tevoren bestemd waren krachtens het voornemen van Hem, die in alles 

werkt naar de raad van zijn wil, opdat wij zouden zijn tot lof zijner 

heerlijkheid, wij, die reeds tevoren onze hoop op Christus hadden gebouwd. 

 

In Hem zijt ook gij, nadat gij het woord der waarheid, 

het evangelie uwer behoudenis, hebt gehoord; in Hem 
zijt gij, toen gij gelovig werd, ook verzegeld met de 

Heilige Geest der belofte, die een onderpand is van 

onze erfenis, tot verlossing van het volk, dat Hij Zich 

verworven heeft, tot lof zijner heerlijkheid.  
     

Alleen wáár met de bloed-rode letters! (doordenkertje!}  
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Ingezonden stuk   Thema Week van Gebed 2015: Dorst? Van: Jannie Carlier 

 

Het thema voor de Week van 

Gebed in 2015 (18 t/m 25 januari) 

is: 'Dorst?'. Uitgangspunt voor het 

materiaal is dit jaar het verhaal van 

de Samaritaanse vrouw (Johannes 

4:7).  

De tekst nodigt uit om na te 

denken over vitaal geestelijk leven, 

in de Bijbel ook wel 'levend water' 

genoemd. Dit jaar is het thema 

aangedragen door de kerken in 

Brazilië, het land waar Bernard en          

Suzanne naar toe willen gaan of al zijn. 

 

We willen ook in 2015 deze week met de gemeente meedoen. Wil je deze 

week vrij houden om mee te bidden. Het is een uitdaging om elke dag mee te 

bidden. Als je niet naar een gebedsbijeenkomst kunt komen, kun je ook thuis 

meebidden; neem dan een gebedsboekje mee zondag 18 januari. 

Zondag 18 januari- zondagsdienst met gebed    - 10.00 uur 

Maandag 19 januari- bij Helena Stembert  Stokroosstraat 15 B  - 19.45 uur 

Dinsdag 20 januari- tijdens gebedsbijeenkomst Meidoornstraat 9 - 19.45 uur 

Woensdag 21 januari- Ochtendgebed; Meidoornstraat 9  - 10.30 uur 

Donderdag 22 januari bij Harry en Jannie Carlier Woudenbergstr.141  - 19.45 uur 

Vrijdag 23 januari bij Petra van Harskamp Boksdoornstraat 61 - 19.45 uur 

Zaterdag 24 januari met ontbijt Meidoornstraat 9   ontbijt    - 09.00 uur  

gebed     -10.00 uur  

Zondag 25 januari- zondagsdienst met gebed   - 10.00 uur 
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Ingezonden stuk     ‘DE BREDE EN DE SMALLE WEG’  van: RdJ 

 

 “Gaat in door de enge poort, want wijd is de poort en breed de weg, 
die tot verderf leidt; velen zijn er die daardoor ingaan; 
want eng is de poort, en smal de weg, die ten leven leidt, en 
weinigen zijn er, die hem vinden.” Mattheüs 7: 13-14    

 
 
 
 
 
 

Wellicht kent u de prachtige plaat van de brede en de smalle weg. De 
smalle weg loopt naar de hemel en de brede weg eindigt in de hel. Ik 
heb de indruk dat nogal wat christenen denken dat ze gerust op de 
brede weg kunnen wandelen en toch in de hemel zullen komen. Toch  
Is dat beslist een misverstand. 
 
In Mattheüs 7:13 en 14 spreekt de Here Jezus over de brede en de smalle 

weg. De smalle weg heeft een enge (smalle) poort. Je komt op die smalle weg 

door je te bekeren, de Here Jezus aan te roepen en in Hem te geloven. In 

Hem, Die Zijn leven ook voor jou gegeven heeft aan het kruis.  
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Hij is de Deur (Johannes 10:7). Door de enge, smalle poort gaan, is sterven 

aan je eigen zondige ik en opstaan tot een nieuw leven met Hem (Romeinen 

6).  Wie de Here Jezus heeft leren kennen als zijn Heiland en Verlosser, wil op 

de smalle weg verder gaan. De weg achter Hem aan. De weg waarop Hij je zo 

wil veranderen dat je steeds meer op Hem gaat lijken. De beste toets om bij 

jezelf na te gaan of je op de smalle weg wandelt, is of je liefde voor de Here 

Jezus groter wordt, evenals je afkeer van de zonden. Scherm nooit met de 

liefde van de Here Jezus wanneer het gaat om dingen in je leven die niet 

overeenstemmen met een wandel op de smalle weg. Juist omdat God liefde 

is, moet Hij de zonde wel haten. 

Misschien zijn we wel vergeten dat God een heilig God is, Die de zonden niet 

door de vingers kan zien. Hij verlangt ernaar dat de Zijnen heilig en 

rechtvaardig zullen zijn en zullen leven in verbondenheid en gehoorzaamheid 

aan Hem. Ik hoop dat het ook uw verlangen is er helemaal voor Hem te zijn. 

Wie met een beroep op Gods liefde zegt dat hij aan alles van de wereld mee 

kan doen, moet er maar niet vanzelfsprekend van uitgaan dat hij op de 

smalle weg wandelt. En wie met een beroep op Gods liefde leeft in strijd met 

Gods geopenbaarde wil in de Bijbel, zou heel goed toch op de brede weg 

kunnen wandelen, die eindigt in de hel. Bid de Here dat Hij alles uit je leven 

weg wil doen wat je hindert op de smalle weg met Hem. De smalle weg is 

niet altijd de gemakkelijkste weg. De smalle weg kan een eenzame weg zijn. 

Een weg die anderen niet willen gaan, omdat ze het er te bekrompen vinden, 

te weinig opwindend, ook geestelijk. Maar je weet dat je deze weg moet 

gaan, de weg waarlangs je eenmaal in het Vaderhuis met z’n vele woningen 

zult komen, bij de Here Zelf. Het is je verlangen de Here Jezus te behagen in 

alles wat je doet, in hoe je bent. Je kunt geen dingen meer goedpraten, die 

Gods Woord afwijst. En misschien doet het wel pijn als je merkt dat je 

daardoor ‘vrienden’ verliest. Het zou wel eens kunnen zijn dat dit de 

consequentie is wanneer je trouw wilt blijven aan de Here en aan Zijn heilig 

Woord. Het gaan van de smalle weg kan lijden om Christus wil voor je 

betekenen. Dat kan in de politiek zijn, op je werk, te midden van familie en 

vrienden, op school, in het open veld en zelfs in de kerk of gemeente 

waartoe je behoort. Ik hoop en bid dat de Here je dan wil leren je erover te 

verheugen dat Hij je waardig acht voor Hem te mogen lijden (Handelingen 

5:41). Dat kan de pijn verzachten en ons helpen ons oog alleen gericht te 

houden op Hem Die we zo onuitsprekelijk lief hebben en van Wie we weten 

dat Hij ons bemint.     
door: Dirk van Genderen 

auteur ´Het Zoeklicht´ 
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