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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      blz.   8 

Gedicht                 blz.10+19+30 

Ingezonden stuk  ´Weest niet bezorgd´blz.  11 

Samenvatting preek                  blz. 13 

Ingezonden stuk ‘Bezoek in Suriname’ blz.  20 

Verslag  Ontmoetings/koffieochtend         blz.  22  

Bridge to Light/Grace Village/Karin  blz. 23 

Bericht van Bernard en Susanne blz. 24 

Israël&De Bijbel/ Bas&Anne vd Linden blz. 26 

Ingezonden stuk ‘Week van Gebed’      blz. 28 

Taken & Verantwoordelijkheden blz. 31 

Voorwoord    Lieve broeders en zusters,  

Namens  de Broederraad en redactie willen wij u allereerst een 

gezegend en voorspoedig 2016 wensen. Wij hopen dat u fijne 

feestdagen heeft gehad. Voor ons ligt weer een heel nieuw jaar

waarin wij weer op Gods Leiding mogen vertrouwen. Ook dit jaar 

zullen wij onze zendingsprojecten op de voet blijven volgen. 

alle andere gemeentelijke activiteiten zullen wij voortdurende aandacht 

blijven schenken. Veel leesplezier en een hartelijke groet,             

  

  

I  

tie willen wij u allereerst een 

dat u fijne 

jaar, 

Ook dit jaar 

 Maar ook aan 

tiviteiten zullen wij voortdurende aandacht 

         de redactie                                
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genda & mededelingen diensten 2016 
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             3 januari 2016 

Spreker            Br. Cor Barning 

Dienstleiding  Leonard Bloem 

Pianiste           Zang (J,RJ) 

 

Zondag             10 januari

Spreker            Br. Sjef Verkerk

Dienstleiding   Cor Barning

Pianiste            Zang 

Zondag           17 januari 2016  

Spreker            Br. Meindert Vos            

Dienstleiding  Tom Ammerlaan 

Pianiste           Zang (S,J) 

Zondag            24 januari

Spreker           Br. Piet 

Dienstleiding  Siem van Pelt

Pianiste           Zang 

 

Zondag            31 januari

Spreker            Br. Piet vd 

Dienstleiding  Henk van Groen

Pianiste           Zang 

 

Zondag            7 februari 2016 

Spreker           Br. Theo Meij 

Dienstleiding Leonard Bloem 

Pianiste          Zang (S,T)       

 

Zondag           21 februari 2016 

Spreker           Br. A.  Bol 

Dienstleiding Tom Ammerlaan 

Pianiste          Zang (C,T) 

 

           

                

 

Zondag            14 februari

Spreker            Br. Piet 

Dienstleiding  Cor B

Pianiste           Zang 

 

Vrijdag           28 februari

Spreker          Br. Teo Kamp

Dienstleiding Siem van Pelt

Pianiste          Zang (

 

 

SAMENKOMST 2016 
 

 

 

. Na afloop van de dienst is er 

 

10 januari 2016 

Sjef Verkerk  HA 

Cor Barning 

Zang (C,T) 

4 januari 2016 

Piet vd Lugt 

Siem van Pelt  

Zang (T,RJ) 

31 januari 2016 

Piet vd Wolf 

Henk van Groen 

Zang (C,J) 

4 februari 2016 

Piet Stolk  HA  

Barning 

Zang (C,J) 

8 februari 2016  

r. Teo Kamp  

Siem van Pelt 

Zang (J,RJ)  
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Roosters en andere taken   

Data: Welkom Koffie Kinderwerk 
  3 jan Riet & An Linda & Elbert Helena 

 10 jan  Helena & Henk  Bellie & 

Robert-Jan 

Janny 

17 jan  Thea&Leonard Jopy & Tonny Ada 

24 jan  Jopy & Piet Helena&Bellie 

 

Thérèse 

31 jan  Jannie & Harry Linda & Elbert Jorike  

  7 febr Riet & An Bellie & 

Robert-Jan  

Helena 

14 febr Henk & Helena Jopy & Tonny  Janny 

21 febr Thea & Stefan Helena&Bellie Ada 

28 febr 

  

Jannie & Harry Tonny & 

Caroline 

Thérèse 

    

    

Rooster leiding van de bidstonden 

  

  5  jan  Henk 

12 jan Cor 

19 jan Sjalomkerk 

26 jan Siem/An 

     

  2 febr Gerrit  

  9 febr Riet 

16 febr Thérèse 

23 febr Henk 

                   

   

  

    

  

 

 

        

Elke dinsdagavond voor gemeenteleden.      Aanvang 19.45uur.

Meidoornstraat 9, Den Haag.                            Bidt u mee? 

 Beamer 
Stefan  

  

Richard  

 

Stefan  

Richard  

 

Stefan 

Richard 

Stefan 

Richard 

Stefan 

 

 

Elke dinsdagavond voor gemeenteleden.      Aanvang 19.45uur. 
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VERJAARDAGEN 
  
 

  

   Januari                Februari 
   1  Floor Bos                            4 Thea Borst 

  7  Bellie Troost                    7 Pim Scholtes  

  9  Adrie vd Leeden                  13 Johanna vd Boon 

 11  Ada Vrolijk        17 Sjaan Vink  

 12  Robert-Jan Hoos            19 Ada Beaumont  

 12  Jorike Scholtes        26 Daniëlle Voskamp  

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

• Bijbelstudie van Hans Timmers start weer op:              

19 januari 2016 en 2 en 16 februari 2016. 

• Thematische Kring van Harry + Jannie Carlier start  

weer op: 7 en 21 januari 2016 , 4 en 18 februari 2016.  

• Dagkring van Cor Barning op  woensdagmorgen start 

weer op 13 en 27 januari 2016 en op 10 en 24 februari 2016.

• Kring van Henk van Groen wordt gestart op 11 januari 2016.

bij de kringleden.  

•     Kring van Siem van Pelt start weer op 6 en 27 januari 2016

2016.  Locatie bekend bij de kringleden.  

               
         Wilt u een kring bezoeken? Overleg met de desbetreffende kringleider

 

Gebed gevraagd voor onze zieken: 
• Broeder De Jager is ziek vanwege een ernstige 

longaandoening 

• Zuster Klazien Hoogendoorn is voorlopig niet in staat de 

diensten te bezoeken vanwege ziekte. 

• Zuster Elma Bom is herstellende van een voetoperatie.

      

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

op 13 en 27 januari 2016 en op 10 en 24 februari 2016.    

wordt gestart op 11 januari 2016.  Locatie bekend 

6 en 27 januari 2016 en 17 februari 

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

in staat de 

Zuster Elma Bom is herstellende van een voetoperatie.  

Wilt u  bidden voor degenen  in onze gemeente die kampen met 

gezondheidsklachten, eenzaamheid of zij die verdriet hebben? Wij 

zegen en vertroosting  van harte toe! Ook voor 

hen die wij niet met name hebben genoemd maar die het toch 
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Wist u dat er in de week van 17 tot 24 januari 2016 weer een

Gebed´ zal worden gehouden op diverse locaties, datums 

Den Haag en dat u daarbij van harte bent uitgenodigd om daaraan deel te 

nemen?   

 

Wist u dat wanneer de sprekers van onze zendingsprojecten 

spreekdienst houden, de opbrengst van de collecte bestemd is voor d

projecten?  

 

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

Maar wel inzenden vòòr  15 februari 2016. U kunt het gemeentenieuws 

lezen op onze website www.evkringdegoedeherder.nl  en dan klikken op 

‘nieuwsbrief’. 

  

Wist u dat u de preken kunt beluisteren op 

onze website? www.evkringdegoedeherder.nl

en dan klikken op ‘boodschap’.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
weer een ´Week van 

 en tijdstippen in 

om daaraan deel te 

Wist u dat wanneer de sprekers van onze zendingsprojecten de 

e opbrengst van de collecte bestemd is voor deze 

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

het gemeentenieuws ook 

en dan klikken op 

Wist u dat u de preken kunt beluisteren op 

www.evkringdegoedeherder.nl 

‘boodschap’. 
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Vanuit de Broederraad    

Leven met 2016 en 
niet vanuit 2015 
 
Niemand weet wanneer die dag en 

dat moment zullen aanbreken, ook 

de hemelse engelen en de Zoon 

niet, alleen de Vader weet het. 

Matteüs 24:36 

 

Je zou het het best bewaarde geheim van het heelal kunnen noemen:  

De Dag waarop De Here Jezus terugkomt. De engelen weten het niet, zelfs de 

Here Jezus weet het niet, alleen de Vader weet het. En wij, broeders en 

zusters van de Christengemeenschap, weten het dus al helemaal niet. Wat 

betekent het nu voor ons dagelijkse leven dat de dag waarop de hemelse 

toekomst definitief op aarde doorbreekt, onbekend is? Het zou ons 

misschien onzeker kunnen maken of blij, omdat de komst volkomen 

onverwacht zal zijn. Het zou ons ook zorgeloos kunnen maken, omdat je er 

immers niet echt rekening mee kunt houden. Maar je zou je ook vooral 

kunnen concentreren op Degene Die terugkomt: de Here Jezus zelf. Hij zal 

dan Heer over allen zijn……….. 

 

Onze gemeenschap kent en voert 

regelmatig deze discussie tijdens de 

Bijbelstudies, na de predikingen en 

de bidstonden. Een nimmer 

aflatende stroom van woorden en 

zienswijzen passeren de 

gesprekken met het doel te 

overtuigen en elkaar vooral bewust 

te laten worden van dit komende 

feit…….. 

De Christengemeenschap is daarom 

levendig en kijkt gelukkig naar de toekomst. De feestelijke adventstijd is  voor 

ieder een hoogtepunt omdat we mogen terugkijken op het grootste 
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geschenk uit de Hemel: de levende Redder van de hele wereld. Met deze 

persoonlijke acceptatie van de Here Jezus.  

Met een  geestelijke en morele ombuiging is ons leven sterk veranderd en 

mogen wij uitzien naar 2016 om het mooiste te mogen verwachten. 

Niet alleen kijken naar de Hemel, maar elkaar bemoedigen, troosten, 

vasthouden……….. In de wetenschap dat de Here terugkomt, gaan we het 

nieuwe jaar in met vernieuwde uitdagingen voor een veranderende tijd en 

samenleving. Alles blijft bij het oude, maar laten wij ons geloof verversen en 

ontdoen van ballast. Gods Geest gaat door en laten wij de levende getuigen 

zijn in geloof, woord en daad. 

Heer Jezus, wanneer u terugkomt, weet ik niet, maar ik wil u voortdurend 

als Heer van heel mijn leven erkennen en vasthouden. 

 

Gezegend 2016, 

Namens de broederraad,  

Henk van Groen  

Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze wederkomen,  
als gij Hem ten hemel hebt zien varen' (Handelingen 1:11).  
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Gedicht  Van:  Nel Benschop  uit: ‘Een open hand naar de hemel
         

NIEUWJAARSGESPREK MET GOD 
 

Heer, steek Uw hand uit, dat ‘k de mijne daarin leg,
Want donker lijkt de toekomst en wie durft nog hopen?
Ik zie het pad niet dat mijn voeten moeten lopen …. ,
Je weet het toch, Mijn kind: IK ben de Weg. 
 
Ach, Heer, wanneer ik denk dat ik de mensen ken
Dan stellen ze teleur: ik word zo vaak belogen. 
Ik zoek naar waarheid, maar weerspreek mijn eigen pogen …
Je weet toch, kind, dat ik de waarheid ben? 
 
Zo ver is ’t paradijs, waaruit U ons verdreef: 
En na de Kerstnacht zwegen ook Uw afgezanten. 
Wij worden door de dood bedreigd aan alle kanten ….
Mijn kind, IK bén het Leven, dat IK mensen geef.

 
 
 

 

 

Een open hand naar de hemel’     Inzender: JvdB 

 
Heer, steek Uw hand uit, dat ‘k de mijne daarin leg, 
Want donker lijkt de toekomst en wie durft nog hopen? 
zie het pad niet dat mijn voeten moeten lopen …. , 

Ach, Heer, wanneer ik denk dat ik de mensen ken 

Ik zoek naar waarheid, maar weerspreek mijn eigen pogen … 

 
Wij worden door de dood bedreigd aan alle kanten …. 
Mijn kind, IK bén het Leven, dat IK mensen geef. 
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Ingezonden stuk ‘WEEST NIET BEZORGD’     Van: RdJ 

De klok was pas gemaakt en de klokkenmaker zette haar op een 

plank bij de winkel. Twee oudere klokken, die ernaast stonden, 

tikten goed hoorbaar de seconden weg. “Wel” zei één van hen tegen 

de nieuweling, “je bent dus je leven begonnen. Het spijt me voor je. 

Als je vooruitziet en weet hoeveel tikken nodig zijn om een jaar 

door te komen, dan zal het je nooit lukken. Het zou beter zijn als 

de klokkenmaker je nooit had opgewonden en je slinger in beweging 

had gezet”. 

“Tsjonge”, zei de nieuwe 

klok, “ ik heb er nooit 

over nagedacht, hoeveel 

tikken ik per jaar moet 

doen”. “Denk er maar 

eens over”, zei de oude 

klok. En zo begon de 

nieuwe klok de tikken te 

tellen. “ Voor iedere 

seconde twee tikken, dat is 120 per minuut,” rekende ze uit. “ Dat 

is 7200 per uur; 172.800 per dag; 1.209.600 per week en dat 52 

weken lang, dat is in totaal 62.899.200 per jaar. ONTZETTEND!” 

De klok kreeg onmiddellijk een zenuwinzinking en hield op met 

tikken. 

De klok aan de andere kant, die 

gedurende het gesprek gezwegen 

had, zei nu: “ Dwaas! Waarom 

luister je naar zulke woorden? Die 
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oude klok is al jaren ongelukkig. Niemand wil haar kopen. Ze staat 

maar in de winkel en wordt 

stoffig. Omdat ze zo 

ongelukkig is, probeert ze 

iedereen ongelukkig te 

maken.” 

 “Maar”, de nieuwe klok 

snakte naar adem, “ze heeft 

gelijk. Ik moet haast 63 

miljoen tikken per jaar 

afwerken. En ze hebben gezegd dat ik wel meer dan 100 jaar zou 

moeten werken. Weet je wel, hoeveel tikken dat zijn? Zes miljard 

300 miljoen; dat kan ik nooi

“Hoeveel moet je tegelijk tikken?” vroeg de wijze oude klok.

“ Wel, ik denk één tegelijk,” antwoordde de nieuwe klok

“ Nu dan. Dat is toch niet zo moeilijk? Probeer het maar, samen 

met mij. Tik-tak, tik-tak. Zie je wel hoe gemakkelijk het is? Maar 

één tegelijk.” De klok begreep het en ze zei: “ Ik geloof dat ik het 

wel kan. Vooruit dan maar.” En ze begon weer te tikken.

“Nog iets,” zei de wijze oude klok. “Denk nooit aan de volgende tik, 

voordat je de laatste getikt hebt.” Voor zover ik heb begrepen, 

dat 75 jaar geleden en de klok tikt nog heel regelmatig, één tik 

tegelijk.   

Toen Jezus tegen zijn 

discipelen zei:

daarom niet bezorgd voor de 

dag van morgen, want die 

dag zal voor zichzelf 

zorgen,” zei Hij eigenlijk: 

“Probeer niet tegelijkerti

de last van            

en van morgen te

oude klok is al jaren ongelukkig. Niemand wil haar kopen. Ze staat 

maar in de winkel en wordt 

Omdat ze zo 

ongelukkig is, probeert ze 

iedereen ongelukkig te 

de nieuwe klok 

snakte naar adem, “ze heeft 

gelijk. Ik moet haast 63 

miljoen tikken per jaar 

afwerken. En ze hebben gezegd dat ik wel meer dan 100 jaar zou 

moeten werken. Weet je wel, hoeveel tikken dat zijn? Zes miljard 

300 miljoen; dat kan ik nooit!” 

“Hoeveel moet je tegelijk tikken?” vroeg de wijze oude klok. 

“ Wel, ik denk één tegelijk,” antwoordde de nieuwe klok. 

“ Nu dan. Dat is toch niet zo moeilijk? Probeer het maar, samen 

tak. Zie je wel hoe gemakkelijk het is? Maar 

tegelijk.” De klok begreep het en ze zei: “ Ik geloof dat ik het 

wel kan. Vooruit dan maar.” En ze begon weer te tikken. 

“Nog iets,” zei de wijze oude klok. “Denk nooit aan de volgende tik, 

voordat je de laatste getikt hebt.” Voor zover ik heb begrepen, was 

dat 75 jaar geleden en de klok tikt nog heel regelmatig, één tik 

Jezus tegen zijn 

discipelen zei: “ Weest 

daarom niet bezorgd voor de 

dag van morgen, want die 

dag zal voor zichzelf 

zorgen,” zei Hij eigenlijk: 

“Probeer niet tegelijkertijd 

           vandaag 

en van morgen te       dragen. 
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Samenvatting preek     

 

 

 

 

DE WATERVAL VAN DE HEILIGE GEEST  

Joël 2:28-29, "Daarna zal het geschieden, dat Ik mijn Geest zal uitstorten op 

al wat leeft..."  

Met de Victoria watervallen in Afrika zijn de Niagara

Canada/Amerika misschien wel de meest spectaculaire. Er valt enorm veel 

water van de gemiddeld 52 meter hoogte naar beneden. Er kan 3,7 miljoen 

liter per seconde vallen, maar door aftapping voor krachtcentrales is dit tot 

2,8 miljoen liter per seconde terug gebracht. Toch een onvoorstelbare 

hoeveelheid. Om ons een voorstelling ervan te maken: Twaalf miljoen 

mensen zouden zich tegelijk per minuut in het vallend water kunnen 

douchen. De hoeveelheid is per minuut genoeg voor bijna de gehele 

bevolking van Nederland. Bedenk ook dat dit natuurwonder doorgaat, dag na 

dag, week na week, maand na maand, jaar na jaar en eeuw na eeuw. Deze 

watervallen bestaan al zeer veel eeuwen, dat is te meten aan de slijtage van 

de rotswand waarover de watervallen zich storten, want die heeft zich reeds 

veel km's stroomopwaarts verplaatst. De slijtage bedra

ongeveer dertig cm. Terwijl ik deze gegevens las, dacht ik

zulk een ontzagwekkend natuurverschijnsel mogelijk had gemaakt. 

     Ik dacht aan onze menselijke geringheid ten opzichte van deze 

watervallen. Mensen hebben getracht zich door deze waterval te begeven in 

bootjes, in tonnen, in ijzeren kooien en sommigen hebben het met de dood 

moeten bekopen. 

Ik dacht aan de eeuwige, ontembare, grote kracht van dit vallende water. Ik 

dacht aan de energie, de frisheid, en de majesteitelijkheid, die God in dit 

natuurverschijnsel had geïnvesteerd. Het kwam in mijn gedachten dat zoals 

God een waterval kon maken, waarin twaalf miljoen mensen tegelijkertijd 

24 mei  2015            Broeder  H. Timmers 

Joël 2: 28-29;  Hand. 2: 16-17;  Jesaja 4: 4  

 

"Daarna zal het geschieden, dat Ik mijn Geest zal uitstorten op 

in Afrika zijn de Niagara-watervallen in 

Canada/Amerika misschien wel de meest spectaculaire. Er valt enorm veel 

r van de gemiddeld 52 meter hoogte naar beneden. Er kan 3,7 miljoen 

liter per seconde vallen, maar door aftapping voor krachtcentrales is dit tot 

2,8 miljoen liter per seconde terug gebracht. Toch een onvoorstelbare 

an te maken: Twaalf miljoen 

mensen zouden zich tegelijk per minuut in het vallend water kunnen 

douchen. De hoeveelheid is per minuut genoeg voor bijna de gehele 

bevolking van Nederland. Bedenk ook dat dit natuurwonder doorgaat, dag na 

and na maand, jaar na jaar en eeuw na eeuw. Deze 

watervallen bestaan al zeer veel eeuwen, dat is te meten aan de slijtage van 

de rotswand waarover de watervallen zich storten, want die heeft zich reeds 

veel km's stroomopwaarts verplaatst. De slijtage bedraagt nu per jaar 

 aan de God, die 

zulk een ontzagwekkend natuurverschijnsel mogelijk had gemaakt.  

ten opzichte van deze 

ht zich door deze waterval te begeven in 

bootjes, in tonnen, in ijzeren kooien en sommigen hebben het met de dood 

moeten bekopen.                 

van dit vallende water. Ik 

dacht aan de energie, de frisheid, en de majesteitelijkheid, die God in dit 

natuurverschijnsel had geïnvesteerd. Het kwam in mijn gedachten dat zoals 

God een waterval kon maken, waarin twaalf miljoen mensen tegelijkertijd 
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een douche zouden kunnen nemen om zich te reinigen en te verfrissen. Dat 

Hij dan ook zoveel van zijn Heilige Geest kan uitstorten over en in mensen 

dat zij op massale wijze bevrijd worden van zonde, ongerechtigheid en de 

boze banden, die hen binden. Welk een ontzagwekkende gedachte! Ik wist 

het ineens: Er is een Niagara Waterval van de Heilige Geest! Alleen, wij 

moeten hem ontdekken.  

      Net zo als David Livingstone de Victoria watervallen ontdekte. En als we 

hem ontdekt hebben, ons erdoor laten overmeesteren en reinigen. Ik zag 

het; God wil zijn Geest uitstorten met heilzaam, liefdevol geweld op de vele 

mensen op deze planeet. Hij is daar groot genoeg voor en Hij wil het graag 

doen. Maar waarom gebeurt het dan niet. Waarom toch is ons geloof zo 

klein? Waarom toch is onze visie op God en zijn verlossend- en genezend 

werk zo eng? Waarom toch beperken wij God in wat Hij wil? Waarom willen 

mensen zich niet massaal laten reinigen van zonde en ongerechtigheid? Men 

komt wel uit alle streken van de aarde om naar de majestueuze watervallen 

te kijken, maar slechts een minderheid van de wereldbevolking wil zich 

reinigen door het Woord en het bloed van Jezus Christus.  

     De Profeet Joël, die eeuwen geleden schreef - en toen was deze waterval 

er ook al eeuwen voor hem. Joël schreef: 2:28: "Daarna zal het geschieden, 

dat Ik mijn Geest zal uitstorten op al wat leeft. Toen de Heilige Geest zich op 

de eerste Pinksterdag te Jeruzalem met donderend geweld op de gelovigen 

stortte, wist Petrus dat dit de vervulling was van de profetie van Joël. Hij zei: 

(Handelingen 2:16,17): "Maar dit is het, waarvan gesproken is door de 

profeet Joël: En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat Ik zal uitstorten 

van mijn Geest op alle vlees."  

     Eén van de grootste commentaren op het Oude Testament, zegt: 

"Uitstorten betekent communicatie in overvloed, als een regenbui of een 

waterval." Jazeker, de Schrift spreekt profetisch duidelijk over de Goddelijke 

intentie zijn Geest met grote kracht massaal op de mensheid uit te willen 

storten. Het is ook duidelijk dat deze uitstorting van de Heilige Geest de 

gelovigen uitrust met krachten en gaven om het getuigenis van Jezus Christus 

in de wereld uit te dragen. Daartoe zal Hij echter in het hart en leven van de 

gelovige heiligheid en godsvrucht willen cultiveren, want zonder deze 

geestelijke kwaliteit van leven is er geen gemeenschap met God mogelijk.  

Daarom zei Jezus in Johannes 15:5 "Zonder Mij kunt gij niets doen." Beperk 

de Heilige Geest niet! Men tapt nu boven de watervallen een derde van het 

water af om het naar een waterkrachtcentrale te leiden. Daardoor heeft zij al 

aanzienlijk veel van haar woeste kracht verloren. De toeristen merken dat 
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echter niet, want er stroomt nog altijd een enorme hoeveelheid over de rots 

naar beneden.  

     Ik las dat de waterval zelfs geheel stil gelegd kan worden om slijtage van 

de wand van zacht gesteente te beperken. Is het niet waar, dat zoals men in 

Canada de Niagara Waterval kan beperken, de kerk de Gemeente, de Heilige 

Geest aan banden heeft gelegd? U vraagt me, hoe dat mogelijk is? Door 

dogmatische, vaste leringen, die de enorme creativiteit van de Geest 

beteugelen; door meer te vertrouwen op menselijk intellect en vernuft dan 

op de wijsheid en kennis van de Heilige Geest, Door het verheerlijken van 

kerkleiders en hun persoonlijk charisma boven de zuivere werking van de 

Heilige Geest; door trots en eerzucht, vleselijkheid en manipulatie; door 

zonde. De gedachte trof mij als een bliksemstraal: De Gemeente heeft de 

Heilige Geest in feite tot een hulpkracht gedegradeerd.  

     Als wij Hem nodig hebben bidden we: "Help, Heilige Geest." Nu moet U 

helpen ik heb zoveel problemen en moeilijkheden, Help! U bent daartoe 

verplicht. En dit laatste denken we er dan zachtjes bij. Meestal denken we de 

vele problemen en noden van mensen met eigen kennen en kunnen op te 

kunnen lossen. Wij hebben toch de psychologie en de vele pastorale 

opleidingen. Wij hebben ons leiderschapsgezag, op grond van kennis en 

ervaring. Behoren we echter de Heilige Geest niet de leiding in handen te 

geven over de gemeente en de bedieningen?.Jazeker, en daarom zullen we 

veel tijd in gebed dienen door te brengen om onze geest af te stemmen op 

Zijn stem. Wij zullen onze eigen plannen opzij moeten zetten om Zijn wil te 

kunnen verstaan. De Gemeente zal de heerschappij terug moeten geven aan 

de Heilige Geest. Opwekking komt altijd als mensen hun eigen geestelijke 

armoede erkennen en hun afhankelijkheid van God inzien. Laat de Heilige 

Geest zijn werk doen en beperk door ongeloof zijn enorme kracht niet!  

     In Canada doet men er alles aan om deze rivieren en meren, waartussen 

deze watervallen van de Niagara zich bevinden zo schoon mogelijk te 

houden. Deze meren behoren overigens tot de grootste zoetwaterbekkens 

op onze planeet. Want als deze wateren niet schoon worden gehouden, 

ontstaat er grote vervuiling en een vervuilde Niagara Waterval zal rampzalige 

gevolgen voor het gehele gebied hebben. De mogelijke vervuiling van deze 

prachtige rivier met haar grandioze watervallen, deed mij denken aan de 

vervuiling, de verontreiniging in de gemeente van de Heer, waardoor er 
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onzuivere elementen in de bedieningen ingeslopen zijn. Deze vervuilingen en 

verontreinigingen kunnen tot ernstige problemen aanleiding geven.  

     In het Nieuwe Testament wordt er tot de eerste generatie van Christenen 

al waarschuwend gesproken om reinheid en zuiverheid te bewaren in de 

gemeente. De apostelen sloten het niet uit dat er na hen veel verontreiniging 

zou kunnen binnensluipen in de gemeentes. Men bemoedigde dan ook de 

gelovigen om op hun hoede te zijn en goed op te letten (Hand. 20:29-31). 

Zelf weet ik, dat na mijn heengaan grimmige wolven bij u zullen 

binnenkomen die de kudde niet zullen sparen;  en uit uw eigen midden zullen 

mannen opstaan, die verkeerde dingen spreken om de discipelen achter zich 

aan te trekken.  Waakt dan en herinnert u, dat ik drie jaren lang nacht en dag 

niet heb opgehouden ieder afzonderlijk onder tranen terecht te wijzen.  

     Nu zijn we twintig eeuwen verder en over de treurige staat van de 

gemeente van vandaag behoef ik toch zeker niet uit te wijden. Om alle 

verontreiniging uit de gemeente van de Heer weg te spoelen is een sterke 

beweging van de Heilige Geest nodig. Alle beperkingen en belemmeringen 

moeten worden opgeruimd, als wij opwekking willen hebben. Alle zonde zal  

door Geest van gericht en van uitdelging weg gezuiverd moeten worden. 

Jesaja 4:4 Wanneer de Here het vuil der dochters van Sion zal hebben 

afgewassen en de bloedvlekken van Jeruzalem daaruit zal hebben 

weggespoeld door de Geest van gericht en van uitdelging. De Geest zal het 

bloed van de Here Jezus willen toepassen door berouw, bekering en geloof 

op de harten.  

     Ik zie in gedachten een zo grote werking van Gods Geest dat alle 

onreinheid met overweldigende kracht wordt weggespoeld. Reiniging van 

het denken, de handel en wandel van gelovigen heeft ongetwijfeld grote 

prioriteit voor de Heilige Geest. Deze reiniging behoort ook onze prioriteit te 

zijn als er zonde en ongerechtigheid in ons leven is. Voordat iemand door 

Gods Geest gebruikt kan worden, wil Hij het hart en de geest reinigen. Als dat 

niet uw prioriteit heeft, krijgt u een bron en stroom van vervuilde 

geesteskracht, en dat zou niets minder dan een ramp zijn, voor zowel uzelf 

als anderen, die u tracht te helpen. De Heilige Geest wil in deze dagen met 

onstuimige kracht de gemeente reinigen en zondaren redden. Jes. 59:19b-20. 

Want Hij komt als een onstuimige rivier, door de adem des Heren voort 

gezweept. Maar als Verlosser komt Hij voor Sion en voor wie zich in Jakob 

van overtreding bekeren, luidt het woord des Heren.  
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     Dit is een krachtige profetie, die op deze geweldige reinigende werking 

wijst: "want Hij komt als een onstuimige rivier door de adem (Hebr. RUACH) 

voort gezweept. Maar als Verlosser komt Hij voor Sion en voor zich in Jacob 

van overtreding bekeren, luidt het woord van de HEER. God's Geest komt 

met de kracht van het woord en het bloed van de Here Jezus om te zuiveren, 

te reinigen en te verlossen. Het resultaat van dit proces zal zijn dat overal op 

deze planeet de Naam van de Heer geëerbiedigd zal worden en zijn 

heerlijkheid aanschouwd wordt.  

     Nederland heeft zo'n werking van Gods Geest nodig! Ons volk is een 

vloekend volk, een immoreel volk, een onverstandig, bandeloos en 

goddeloos volk dat de lieflijke Naam van de Here Jezus belachelijk maakt en 

als vuil vertrapt. God wil komen en zuiveren en reinigen. De Naam van de 

Heer behoort geëerbiedigd te worden en zijn heil verheerlijkt. Wilt u het 

bidden: "O, Heilige Geest, schenk een herleving en begin bij.... mij."              

Wij zien en horen in gedachte de onstuimigheid van de Niagara Waterval, het 

water stroomt onstuitbaar over de rand, in een onvoorstelbare hoeveelheid. 

Zoals al gezegd, veel mensen zouden zich er in kunnen wassen en reinigen. 

Een massale opwekking is een voor ons onuitvoerbaar plan - maar voor God 

niet, want alles is mogelijk bij God!  

     Opwekking is ook niet onze mogelijkheid - het is Gods mogelijkheid. 

Opwekking is niet ons plan, het is Gods plan. Opwekking laat zich niet door 

ons regelen - de Heilige Geest zal het moeten bewerken. God wil de redding 

van alle mensen, want Hij houdt van de mens, ook van ons, Nederlanders.  

Hij heeft altijd van ons gehouden. Nog altijd staat - wat Hem betreft - zijn heil 

te komen. Hoor wat de profeet Jesaja jubelend meer dan 26 eeuwen geleden 

uitriep. (Jes. 56:1) Zo zegt de Here: Onderhoudt het recht en doet 

gerechtigheid, want mijn heil staat gereed om te komen en mijn 

gerechtigheid om zich te openbaren. Als de Geest valt en reinigt met kracht...  

Zo weinigen onder de gelovigen hebben besef van de grote kracht van de 

Heilige Geest. Paulus streefde ernaar dat zijn prediking niet slechts zou 

bestaan uit woorden, maar zou komen met betoon van geest en kracht. 

 1 Kor.2:4-5 zegt: mijn spreken en mijn prediking kwam ook niet met 

meeslepende woorden van wijsheid, maar met betoon van geest en kracht,  

opdat uw geloof niet zou rusten op wijsheid van mensen, maar op kracht van 
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God. En zegt 1 Kor. 4:20 niet: Want het Koninkrijk Gods bestaat niet in 

woorden, maar in kracht.  

     Hij wees de Korinthiërs in zijn onderwijs over de gaven, op de krachten 

van de Geest. 1 Kor. 12:9: aan de één geloof door dezelfde Geest en aan de 

ander gaven van genezingen door die ene Geest. Laat ons niet gelijk 

afwijzend-kritisch zijn als er zich in bedieningen, waarin Gods Geest krachtig 

werkzaam is, ongewoon sterke manifestaties werkzaam zijn. Als Gods Geest 

mensen aanraakt, diep in hun vastzittende of ontwrichte en beschadigde 

innerlijk, kan er van alles gebeuren. Als men Gods Geest zijn gang laat gaan 

zal er altijd als vrucht heiliging, bevrijding, vernieuwing en genezing plaats 

vinden; aan zulke vruchten is het werk van Gods Geest te herkennen.                    

Denkt u echt dat als de Geest van God met kracht op u valt, u er onbewogen 

onder kunt blijven en dat u niets zult beleven of zelfs voelen? Zo'n opvatting 

over het werk van de Geest is zeker niet Bijbels te noemen. Als de Geest van 

God op u valt kunnen er ongewone manifestaties zijn - dat verzeker ik u, 

want de kracht van de Geest is geen gewone kracht. Toon me een Bijbelse 

figuur, die door Gods Geest overweldigd werd en daarbij niets ervoer en 

gewoon zichzelf bleef.                 

In Bijbelse incidenten werden mensen door de overweldigende werking van 

Gods Geest ingrijpend veranderd en deden daarna met grotere kracht Gods 

werk. Hun ervaring werd verrijkt door de krachten van de Geest van God en 

de mogelijkheden, die Hij aanreikte. Ik heb goed nieuws: Mensen worden 

vandaag ook ingrijpend en vernieuwend veranderd door het helend en 

bevrijdend werk van Gods Geest. Laat ons onszelf losmaken van ons klein, 

bekrompen denken over God, want daardoor beperken wij Hem in onze 

eigen geest en hinderen zijn doelstellingen. God wil dat zijn kinderen groot 

gaan denken over de mogelijkheden, die Hij heeft en over de krachten van 

Zijn Geest.      Bent u gebonden, leeft u in zonde? Zoek de Heer om bevrijding 

en reiniging. Bent u geestelijk dor geworden, uw ziel is droog? Zoek de Heer 

voor de verfrissende en vitaliserende vervulling van uw dorre en droge 

innerlijk. Zoek de Heer voor de vulling van de leegte, die u zo lang al diep in 

uw hart ervaart. Open u voor de vernieuwende en verfrissende werking van 

de Heilige Geest. Zing dit lied als een gebed: "Doorgrond mijn hart en ken 

mijn weg, o Heer." Sta stil bij die regel, "O, Heilige Geest, kom tot Uw 

heerschappij. Schenk een herleving en begin bij mij." Als het ooit mogelijk 

zou zijn dat u een bad zou nemen in de Niagara Waterval... u zou het uw 

gehele leven niet meer vergeten.... Als de Heilige Geest met kracht op u valt, 

u wast van uw gebondenheden, u verfrist en bekrachtigt - welk een ervaring - 

u vergeet dat uw gehele leven niet, dat verzeker ik u.                   Amen  
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Gedicht                Inzender

  

Ik schep niet als in vroeger dagen 
Mijzelf een toekomst meer, 
Maar leg mijn hopen en mijn trachten 
In Uwe handen, Heer.  
 
Naar grote dingen heeft mijn ziele 
Gehunkerd en gehaakt, 
Maar ach, in ’t grote was geen vrede,  
Gij hebt mij klein gemaakt. 
 
O, laat mij kleiner maar steeds worden, 
Maar mind’ren meer en meer, 
Mijzelf vergetend, U slechts volgen, 
Ik niets, Gij alles Heer! 
  

 
 

 

Inzender:  JvdB 
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Ingezonden stuk    Van: Piet en Adrie van der Wolf           

Op bezoek in Suriname en Frans-Guyana  
Een reisimpressie van Piet en Adrie van der Wolf 

 

Een jaar geleden hadden wij niet kunnen denken dat Adrie en ik nog een 

reis naar Suriname zouden kunnen maken. Naarmate ik mij echter, na alle 

behandelingen en kuren, steeds beter ging voelen, kwam ook het verlangen 

om de broeders en zusters daar persoonlijk te bedanken voor hun 

medeleven tijdens mijn ziekteperiode. Een dag voor mijn 

ziekenhuisopname, waren de broeders van de gemeente Nieuw Leven uit 

Albina, destijds betrokken bij mijn ziekenzalving. Op de dag van de operatie 

is er speciaal voor mij gebeden en gevast.  

 

Na een voorspoedige reis, hadden we twee dagen de tijd om te 

acclimatiseren bij onze Hindoestaanse gastvrouw in Paramaribo. Zij is een 

moeder in het geloof. Het was een emotioneel moment om elkaar weer in 

levende lijve te mogen begroeten. We hebben God er speciaal voor 

gedankt. Hierna zijn wij naar Albina vertrokken, en de volgende dag de 

Marowijnerivier overgestoken, om in Frans-Guyana verschillende Indiaanse 

broeders en zusters te ontmoeten. 

 

Op zondag 1 november mocht ik in de dienst het Woord van God openen 

en heb getuigenis afgelegd van Gods weldaden. Na de prediking was er 

gelegenheid om God te danken en te loven. Dat was een bijzonder 

moment. De dienst duurde ruim twee en een half uur, maar dat is daar niet 

ongewoon. Het is een levende gemeente. Elke week is er Bijbelstudie en 

een gemeentelijke bidstond. De zusters komen zaterdags namiddags in de 

kerk bij elkaar voor gebed. Die dag vasten zij ook.  
Het is een jonge gemeente. In 2004 begon 

broeder Glenn Toetoe op een stuk moerasgrond 

buiten Albina, met kinderwerk onder een dak van 

een paar golfplaten. In 2005 is er een houten 

kerkje gebouwd. De gemeente ging groeien, en in 

2010 kon er een mooi nieuw kerkgebouw 

geopend worden. Wij zijn heel dankbaar dat wij 

daaraan mochten bijdragen. 
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Op maandag hebben wij een bezoek gebracht aan het dorp Bigiston. Het 

ligt een uur varen stroomopwaarts van de Marowijnerivier en is alleen met 

een korjaal te bereiken. Twintig jaar geleden hebben wij daar een school 

gebouwd voor de kinderen uit de (wijde) omgeving. Door de burgeroorlog 

was de oude school verwoest en kregen de kinderen geen onderwijs meer. 

Erik Korpershoek is destijds met mij meegereisd om het school-bouwteam 

te versterken. In de afgelopen jaren 

heeft de overheid er lokalen 

bijgebouwd. Het was bijzonder om 

te zien dat de school nog helemaal 

in gebruik is. De kinderen worden 

iedere dag met speciale boten, van 

en naar hun dorpen vervoerd.  
 

Op dinsdag 3 november zijn wij 

terug gegaan naar ons verblijf in 

Paramaribo. ’s Middags hebben wij nog een ons bekend echtpaar bezocht. 

De man voelde zich niet lekker. Bij het afscheid hebben wij met elkaar 

gebeden. De volgende morgen hoorden wij dat hij die nacht was overleden. 

Deze broeder was op zijn zeventiende uit de boom gevallen om een vrucht 

voor een buurmeisje te plukken. Hij heeft daarna nooit meer kunnen lopen, 

en moest zich met een rolstoel voortbewegen. Zijn zorgzame vrouw blijft 

nu alleen achter. Dit echtpaar droeg trouw iedere avond velen op voor 

Gods troon. Donderdagavond was er een speciale rouwdienst, waarbij wij 

dus ook nog aanwezig konden zijn. 

 

Bij onze gastvrouw groeien heerlijke mango’s in de tuin. Het is nu pluktijd. 

Wij hebben er nog erg van genoten. Het is een bijzonder lekker soort, dat 

jammer genoeg in Nederland niet te koop is. 

Het was erg warm in Suriname (rond 38 graden) en we moesten het zonder 

airco stellen. Nu we terug zijn, genieten we dus weer extra van ons 

Nederlandse klimaat. Maar we kijken met heel veel dankbaarheid in ons 

hart terug op een mooie en gezegende reis!   Piet en Adrie van der Wolf 
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Ingezonden stuk      Van: Marianne Heeneman   

         

VERSLAG VAN DE KOFFIE-/ONTMOETINGSOCHTEND OP 
ZATERDAG 28 NOVEMBER 2015. 

 

Het was een frisse, maar zonnige ochtend, prima omstandigheden voor de 

koffieochtend van onze gemeente. Vele gemeenteleden kwamen om half 

elf op de koffie, thee met onovertroffen appeltaart van Janny van de Bos 

af.   

Ook Annie Korving was, tot onze grote 

vreugde, na lange tijd weer in ons midden.  
Het werd een heel gezellige ochtend, met 

voldoende gelegenheid voor een goed 

gesprek. 

 

De ochtend werd muzikaal opgeluisterd door het fluitensemble van 

Caroline Bloem. Zij speelden prachtige Hebreeuwse en Ierse muziek, 

waardoor deze ochtend een bijzondere sfeer kreeg. 

 
Ons bezoekersteam serveerde vervolgens de 

verrukkelijke, door Janny zelfgemaakte, advocaat 

met slagroom en de bijzondere borrelhapjes van 

Jorike. Tot slot heeft Robert Jan een mooi lied met 

ons gezongen.  Door de inzet van het 

bezoekersteam en de hulp en bijdragen van onze 

enthousiaste gemeenteleden kunnen we met 

dankbaarheid terugkijken op een geslaagde 

ontmoetingsochtend. Voor herhaling vatbaar!!! 
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NIEUWS UIT ETHIOPIË.  
 

Onze steun aan Grace Village is een goede investering in de toekomst van 

de kinderen, die daar wonen. De kinderen worden door de overheid in 

Grace Village geplaatst. Het zijn meestal kinderen, die onder de meest 

erbarmelijke omstandigheden leefden, vaak zonder familie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er zijn ook kinderen bij die HIV besmet zijn. In elk huis wonen ongeveer 8 

kinderen. Door goede voeding komen ze vaak snel in een betere conditie.   
Vanaf 6 jaar gaan de kinderen naar de Grace school op het terrein van 

Grace Village. Het streven is dat zij in de toekomst in hun eigen onderhoud 

kunnen voorzien en van betekenis zullen zijn voor hun land en volk. 

 

   
Namens Het Zendingsteam, 
Marianne Heeneman.     
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Persoonlijk bericht van Bernard en Susanne. 
       

 
 

Lieve broeders en zusters, 
 

Half december begon hier in Brazilië de zomervakantie. Zes 
weken lang hebben de kinderen geen school en geen huiswerk. 
Dus tijd om te ontspannen, uit logeren te gaan of andere dingen 
te doen. Hoe ziet de zomervakantie voor ons en de kinderen er 
eigenlijk uit? Hieronder zullen we daar meer over schrijven. 
 

Logeren 

Op dit moment is het erg rustig in kindertehuis. Veel kinderen zijn namelijk 

uit logeren. Meestal gebeurt dit bij mensen uit de kerk, waar de kinderen al 

vaker geweest zijn. Soms blijven ze wel een maand weg. Ook zijn er enkele 

kinderen die, vanwege een eventuele terugplaatsing, een tijdje bij hun vader 

of moederverblijven. Gaat dit goed, dan kan de rechter beslissen dat ze weer 

terug mogen naar één of beide ouders. Voordat een terugplaatsing wordt 

goedgekeurd, worden er meestal eerst meerdere logeerpartijen 

georganiseerd. Op dit moment zijn vier broertjes en zusjes bij hun vader aan 

het logeren. Hun vader lijkt zijn leven weer op de rails te hebben. Inmiddels 

heeft hij zowel een woonplek, als werk gevonden. Zijn buurvrouw heeft 

aangegeven overdag voor zijn kinderen te willen zorgen. 

Ontspanning 

Niet iedereen zal uit logeren gaan. Sommige 

kinderen houden niet van veranderingen en 

blijven liever bij ons in het kindertehuis. Hen 

geven we op dit moment extra aandacht. 

Soms nemen we ze mee op stap en gaan we 

naar een parkje of speeltuin in de buurt. Ook 

op het terrein van het kindertehuis valt 
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genoeg te doen. Samen met de kinderen bouwen we vlotten en varen we op 

het kleine meertje naast het kindertehuis. Of we gooien onze zelfgemaakte 

hengels uit in de hoop op een goede vangst. Met een geïmproviseerd net 

kunnen we volleyballen of tafeltennissen. Of we huren een film en liggen met 

zijn allen een middagje languit op de bank. 

Afscheid nemen 

De zomervakantie is altijd een onzekere 

periode. Van te voren weten we nooit wie 

er in februari nog in het kindertehuis 

wonen. De rechters zijn hier behoorlijk 

wispelturig en het kan zomaar gebeuren 

dat we sommige kinderen niet meer 

terugzien. Wellicht komen de vier broertjes 

en zusjes, die nu bij hun vader logeren, niet eens meer terug. De rechter kan 

zomaar beslissen dat de kinderen definitief bij hun vader mogen blijven. 

Aangezien hij op zes uur afstand van het kindertehuis woont, betekent dit 

dat we de kinderen dan niet meer zullen zien. Voor ons persoonlijk, maar ook 

voor de kinderen zorgt dit voor een hoop onzekerheid. De leeftijd van deze 

vier kinderen varieert tussen de één en zeven jaar. Ze wonen nu iets meer 

dan één jaar in het kindertehuis. Als ze niet meer terugkomen, zullen we ze 

vreselijk missen. Maar misschien zijn we te voorbarig en komen ze na de 

vakantie gewoon terug. Zelf hebben we erg uitgekeken naar deze periode. Na 

de verhuizing van Netty en João in juli, brak er een onstuimige periode aan. 

Niet alle kinderen reageerden even goed op de veranderingen. Wij moesten 

alle zeilen bij zetten om het gedrag van de kinderen enigszins in goede banen 

te leiden. De afgelopen maanden waren niet makkelijk. Gelukkig weten we 

dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede. Juist in 

periodes van heftige stormen kan hij ons vormen. Nu het vakantie is en er 

minder kinderen zijn, kunnen we zelf weer wat meer tot rust komen. 

Daarnaast kunnen we het kleine aantal kinderen, dat nu bij ons is, extra 

aandacht geven. Aandacht die ze zo hard nodig hebben. Tot slot een oproep 

tot gebed. Willen jullie voor ons blijven bidden? 

Voor Gods liefde, geduld en wijsheid in de 

omgang met de kinderen. Een gezegend 2016 

toegewenst,           Bernard en Susanne 
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GEBED VOOR
ANNE EN BAS VAN DER LINDEN

 
Bas en Anne van der Linden mochten deze zomer weer veel 
Israëli’s op een toeristische trekpleister in Nederland 
ontmoeten. Mooie gesprekken volgden en tal van Hebreeuwse 
Ivriet  Nieuwe Testamenten werden dankbaar aangenomen. Ton 
Stier sprak met hen. Hieronder volgt een gedeelte van het 
interview: 
 
Kunnen jullie iets vertellen over de reakties die jullie zoal 
krijgen? 
Op slechts enkele uitzonderingen na, zijn de reacties heel positief. In onze 

gesprekken benadrukken we altijd hoe dankbaar we zijn jegens het Joodse 

volk. Het heil is immers uit de Joden (Joh. 4:22). We laten dan zien dat 

Jesjoeja uit hen is voortgekomen en ook in de eerste plaats tot hen gezonden 

was. Wij, gelovigen uit de heidenen, ‘waren ooit zonder God en zonder hoop 

in deze wereld. We zijn er pas later bijgekomen’. 

In Hem vinden we elke dag onze vreugde en zonder Zijn Woord kunnen wij 

niet leven. Vervolgens komt het gesprek op onze liefde voor het Joodse volk, 

die we kregen door het lezen van hun Tenach (OT) en hun B’rit Hachadasja 

(NT). Ook vertellen we dat we dagelijks voor hen bidden. Dat raakt hen aan 

en aan het einde van het gesprek gaat onze tas open en bieden we hen het 

Nieuwe Testament aan met de wens dat ook zij die vreugde en vrede mogen 

ontvangen. In de meeste gevallen wordt het NT in dankbaarheid 

aangenomen.  

 

Leggen jullie meer dan vroeger de focus op een inleidend 
gesprek over de Heere Jezus? 
Ja, maar dat komt ook omdat we in de loop der jaren meer vrijmoedigheid 

hebben gekregen. We laten ook zien dat het Oude en het Nieuwe Testament 

bij elkaar horen. Zo wijzen wij vaak op de profetie van Daniël 2 over het 

statenbeeld dat de opeenvolgende koninkrijken van de wereld vermeldt. We 

vertellen dan dat we leven in de fase van ‘de voeten en de tenen’. Dichtbij de 

                    Van: Lucie Barning  
GEBED VOOR 

ANNE EN BAS VAN DER LINDEN 

deze zomer weer veel 
Israëli’s op een toeristische trekpleister in Nederland 
ontmoeten. Mooie gesprekken volgden en tal van Hebreeuwse 
Ivriet  Nieuwe Testamenten werden dankbaar aangenomen. Ton 

Hieronder volgt een gedeelte van het 

Kunnen jullie iets vertellen over de reakties die jullie zoal 

Op slechts enkele uitzonderingen na, zijn de reacties heel positief. In onze 

gesprekken benadrukken we altijd hoe dankbaar we zijn jegens het Joodse 

de Joden (Joh. 4:22). We laten dan zien dat 

Jesjoeja uit hen is voortgekomen en ook in de eerste plaats tot hen gezonden 

was. Wij, gelovigen uit de heidenen, ‘waren ooit zonder God en zonder hoop 

nden we elke dag onze vreugde en zonder Zijn Woord kunnen wij 

niet leven. Vervolgens komt het gesprek op onze liefde voor het Joodse volk, 

die we kregen door het lezen van hun Tenach (OT) en hun B’rit Hachadasja 

hen bidden. Dat raakt hen aan 

en aan het einde van het gesprek gaat onze tas open en bieden we hen het 

Nieuwe Testament aan met de wens dat ook zij die vreugde en vrede mogen 

ontvangen. In de meeste gevallen wordt het NT in dankbaarheid 

Leggen jullie meer dan vroeger de focus op een inleidend 

Ja, maar dat komt ook omdat we in de loop der jaren meer vrijmoedigheid 

hebben gekregen. We laten ook zien dat het Oude en het Nieuwe Testament 

n wij vaak op de profetie van Daniël 2 over het 

statenbeeld dat de opeenvolgende koninkrijken van de wereld vermeldt. We 

vertellen dan dat we leven in de fase van ‘de voeten en de tenen’. Dichtbij de 
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eindtijd. Men is verbaasd dat we deze profetieën kennen. Vooral orthodoxe 

Joden reageren instemmend op de visie van het statenbeeld en voegen er 

soms aan toe: ‘Dat is waar en er wacht ons nog een hele moeilijke tijd van 

barensweeën’. Waarop wij vertellen dat zij in het laatste boek van het 

Nieuwe Testament, het boek Openbaring, meer kunnen lezen over die 

barensweeën. En zo vult het Nieuwe Testament het Oude Testament aan. 

Het is één Boek. 

 

Ervaren jullie meer openheid dan in voorgaande jaren? 
We merken inderdaad dat Israëli’s meer openstaan voor een eerlijk gesprek 

van hart tot hart. Daarbij bidden we altijd of de Heere Zelf ons de woorden in 

de mond legt. We moeten vaak denken aan Mattheüs 10:19: ‘U moet niet 

bezorgd zijn hoe of wat u spreken moet, want het zal u op dat moment 

gegeven worden wat u spreken moet’. Ook bidden we dat we die mensen 

mogen ontmoeten, die de Heere op het oog heeft. Het is namelijk niet ons 

werk maar Zijn werk. Je wordt er alleen maar klein van als je door Hem in dit 

werk gebruikt mag worden. 

 

Gebed speelt dus in jullie werk een belangrijke rol? 
Het is eigenlijk een constant gebed. In de wintermaanden bidden we al voor 

de zomermaanden dat we Israëlische toeristen tot zegen mogen zijn. En in de 

zomermaanden bidden we voor de bijbelverspreiding die we tijdens het 

winterseizoen in Duitsland mogen doen. 

 
 
Bas en Anne Van der 
Linden zijn op  
13 december 2015 
naar Noord-Duitsland 
gegaan met 240 door 
synagogen bestelde 
Tenachs in het Duits-
Hebreeuws. 
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Ingezonden stuk  ´Week van Gebed´  Van: Jannie Carlier         

In de Week van Gebed staat dit 

jaar 1 Petrus 2 vers 9 en 10 

centraal: Maar u bent een 

uitverkoren geslacht, een 

koninkrijk van priesters, een 

heilige natie, een volk dat God 

zich verworven heeft om de 

grote daden te verkondigen van 

hem die u uit de duisternis 

heeft geroepen naar zijn 

wonderbaar licht. Eens was u 

geen volk, nu bent u Gods volk; eens viel Gods ontferming u niet ten deel, nu 

wordt zijn ontferming u geschonken. (NBV)  

Petrus heeft die woorden ooit uitgesproken in de nog jonge gemeente in 

Rome. De tekst nodigt uit om verder na te denken over de manier waarop we 

als christenen het evangelie uitdragen naar mensen om ons heen.  

Het materiaal dat Missie Nederland en de Raad van Kerken vertaald hebben 

komt dit jaar uit Letland. Mooi dat de kerken uit dit voormalig 

communistische land ons (in Nederland en alle landen waar christenen 

meebidden) oproepen om Gods grote daden te verkondigen. We zijn met 

hen verbonden door onze identiteit in Christus die we ontvingen dankzij Zijn 

reddingswerk. En nu zijn we ‘uitverkoren’ als Gods volk om Zijn machtige 

daden (in de tijd van de Bijbel en in ons leven nu) te vertellen aan hen die 

nog in duisternis leven.  

De Week van Gebed is bij uitstek de gelegenheid om als christenen van 

allerlei kerken en groepen elkaar te ontmoeten en samen te bidden. Dit jaar 

bidden we samen met de kerken uit Escamp (wijk Den Haag). Dus houdt deze 

week vrij om te bidden. De intentie is dat we ook bij andere kerken gaan 

bidden en dat er ook mensen uit andere kerken bij ons komen bidden. Ook 

als je niet kunt komen, kun je meebidden; neem dan een folder mee naar 

huis. Op dinsdag en vrijdagavond staat onze kerk open voor gebed. Een 

overzicht waar we nog meer bidden volgt hierna.  
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WEEK VAN GEBED 2016   ROOSTER DEN HAAG ZUID  

NAAM VAN DE KERK DATUM            ADRES  

Eglise Evangelique de la  Ma 18 jan 19.30 uur              Beresteinlaan 263  Den Haag       

Haye & Morgenstond  

Evangelische gemeente  

Shalomkerk                     Di  19 jan 19.30 uur               Vrederustlaan 96     Den Haag  

Marcuskerk                     Wo 20 jan 19.30 uur              Jan Luykenlaan 92  Den Haag  

RK Emmauskerk            Do  21 jan 19.30 uur               Leyweg 930            Den Haag 

De Goede Herder &        Vr  22 jan 19.30 uur               Meidoornstraat 9     Den Haag  

De Vredekerk  

De Goede Herder kapel   Za 23 jan 10.30 uur v.m.      Meidoornstraat 9     Den Haag 
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Gedicht  Van:  Berendien Meijer-Schuiling     Uit:   ‘Bloedrode Wijn’  Inzender: JvdB 

                            

HET JAAR ONZES HEEREN 
 
Wij hebben van het oude jaar de kust verlaten 
En zijn weer voor een jaarreis scheep gegaan. 
Maar welke havens doen wij aan? 
God meet de vaart met Goddelijke maten. 
 

 
We weten niet of we de reis voleinden 
En wie er halverwege worden Thuis verwacht. 
Of dat voor een ieder, op het allerongedachtst, 
Plots Christus op de wolken zal verschijnen. 
 
We weten niet wanneer we zullen landen 
We weten enkel aan de snelle vaart, 
Dat onze Bruidegom te komen staat 
En dat de lampen zullen moeten branden. 
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