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Inhoudsopgave & voorwoord 
 
Voorwoord                   blz.   2  

  Agenda & mededelingen      blz.   3 

  Roosters en andere  taken      blz.   4 

  Verjaardagen/giften en collecten     blz.   5 

  Kringen/gebed       blz.   6 

  Mededelingen       blz.   7 

  Broederraad          blz.   8 

  ‘Alleen Genade brengt mij thuis’      blz. 10 

  Gedicht                  blz.10+17 

  Samenvatting preek                      blz. 12 

  Bridge to Light/Grace Village/Karin         blz. 19 

  Bericht over Bernard en Susanne     blz. 20 

  Israël&De Bijbel/ Bas&Anne vd Linden  blz. 22 

  Ingezonden stuk ‘Vrouwenpraatgroep’  blz. 23 

  Ingezonden stuk ‘Namen van God’          blz. 24 

  Ingezonden stuk ‘Week van Gebed’        blz. 25  

  Taken & Verantwoordelijkheden     blz. 27 

Voorwoord     
Lieve broeders en zusters, 
 

Voor u ligt weer de eerste editie van het Gemeentenieuws in 2017. Maar 

allereerst namens bestuur en redactie een gezegend Nieuwjaar

Wij weten niet wat dit jaar ons b

maar wel  dat wij niet alleen

te gaan. 

Dit jaar zullen wij onze zendingsprojecten 

weer volgen en ondersteunen en daarover 

berichten. En er is een nieuwe 

vrouwenpraatgroep gestart die verder gaat 

in januari. Ook vindt de gebedsweek weer 

plaats. U leest het allemaal weer en nog 

meer. In ieder geval veel leesplezier

hartelijke groet,         De redactie, 

 

 

 

Voor u ligt weer de eerste editie van het Gemeentenieuws in 2017. Maar 

llereerst namens bestuur en redactie een gezegend Nieuwjaar gewenst. 

Wij weten niet wat dit jaar ons brengen zal, 

dat wij niet alleen verder hoeven 

jaar zullen wij onze zendingsprojecten 

weer volgen en ondersteunen en daarover 

berichten. En er is een nieuwe 

gestart die verder gaat 

in januari. Ook vindt de gebedsweek weer 

plaats. U leest het allemaal weer en nog 

eesplezier en een 

De redactie, Rita de Jager.                            
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genda & mededelingen diensten 2017 
De diensten beginnen om 10:00 uur. Na afloop van de dienst is er 

gelegenheid om een kopje koffie of thee met ons te drinken

 

 A 

Zondag              1 januari 2017 

Spreker             

Dienstleiding   

Pianiste           Zang ( ) 

 

Zondag             8 januari

Spreker            Br. Sjef Verkerk

Dienstleiding   Leonard Bloem

Pianiste            Zang 

Zondag           15 januari 2017  

Spreker           Br. Piet Stolk               

Dienstleiding Siem van Pelt 

Pianiste          Zang (C,T) 

Zondag            22 januari

Spreker            Br. Piet 

Dienstleiding  Henk van Groen

Pianiste           Zang 

 

Zondag            29 januari

Spreker            Br. Berend Bloem

Dienstleiding   Tom Ammerlaan

Pianiste            Zang (

 

Zondag            5 februari 2017 

Spreker           Br. Bas vd Bosch  

Dienstleiding Cor Barning 

Pianiste          Zang (A,S)       

 

Zondag           19 februari 2017 

Spreker           Br. Anton Bol  

Dienstleiding Henk van Groen 

Pianiste          Zang (A,S) 

 

     

                

 

Zondag             12 februari

Spreker             Br. Kees Kruif

Dienstleiding  Leonard Bloem

Pianiste           Zang 

 

Zondag            26 februari 2017

Spreker           Br. Teo Kamp

Dienstleiding Cor Barning

Pianiste           Zang (

 

 

 

 

SAMENKOMST 2017 
 

 

 

. Na afloop van de dienst is er 

ons te drinken. 

8 januari 2017 

Sjef Verkerk    HA 

Leonard Bloem 

Zang (A,S) 

2 januari 2017  

Piet vd Lugt  

Henk van Groen  

Zang (A,S) 

29 januari 2017  

Berend Bloem 

Tom Ammerlaan 

Zang (C,T) 

2 februari 2017 

Kees Kruif       HA 

Leonard Bloem 

Zang (C,T) 

26 februari 2017 

Teo Kamp 

Cor Barning 

Pianiste           Zang (C,T) 
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Roosters en andere taken  

Data: Welkom Koffie Kinderwerk 
   1 jan    

   8 jan  Riet & Piet  Jomaira& Linda  Helena 

 15 jan         Helena &Gerrit Elma & Leen  Janny 

 22 jan      Thea & Stefan Jopy & Gerrit 

 

Jorike 

 29 jan     Jopy &Leonard Bellie&Robert-J Thérèse 

  5 febr  

 

Jannie & Harry Annemarie& 

Jan Pieter  

Helena 

12 febr Helena & Henk  Jomaira&Linda Janny 

19 febr Riet & Piet Helena & Gerrit Jorike 

26 febr 

  

Gerrit & Stefan  Elma & Leen Thérèse 

    

    

Rooster leiding van de bidstonden 

  3 jan      

10 jan    

17 jan    

24 jan    

31 jan  

07 febr   

14 febr   

21 febr   

28 febr   

   

 

             

   

  

    

  

  

Elke dinsdagavond voor gemeenteleden.      Aanvang 19.45uur.

Meidoornstraat 9, Den Haag.                            Bidt u mee? 

 Beamer 
  

  

Richard  

 

Stefan  

Richard 

 

Stefan 

Richard 

Stefan 

Richard 

Richard 

 

 

Elke dinsdagavond voor gemeenteleden.      Aanvang 19.45uur. 
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VERJAARDAGEN 

  

     Januari 2017                      Februari 2017
   01 Floor Bos      04  Thea Borst 
  07  Belly Troost      07  Pim Scholtes
  09 Adrie vd Leeden     13 Anna vd Boon
11 Ada Vrolijk      26 Danielle Voskamp
12  Robert-Jan Hoos                                                             
12 Jorike Scholtes       

                     

Alle jarigen van harte gefeliciteerd & Gods rijke zegen toegewenst!

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2017 
 

Pim Scholtes  

Anna vd Boon               

Danielle Voskamp 

                                                      

& Gods rijke zegen toegewenst! 
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KRINGAVONDEN, LOCATIE, DATA EN TIJD 
 

• Bijbelstudie van Hans Timmers gaat verder in januari 

en februari 2017. Datums en locatie bekend bij 

kringleider. 

• Thematische Kring van Harry + Jannie Carlier gaat 

verder in januari en februari 2017.                             

Datums en locatie bekend bij kringleider.   

•     Kring van Siem van Pelt gaat verder in januari en februari 

 Datums en  Locatie bekend bij de kringleider.  

• Dagkring Cor Barning gaat verder op 4 en 18  januari 2017 en op 1 en 15 

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

kringleider.                

 
         Wilt u een kring bezoeken? Overleg met de desbetreffende kringleider

 

Gebed gevraagd voor onze zieken: 
• Zuster Ada Vrolijk voelt zich nog niet goed genoeg. 

• Zuster Lucie Barning is herstellende van de operatie. 

• Broeder v Duivenbooden moet een operatie ondergaan

• Zuster An Korving is verhinderd wegens ziekte. 

• Broeder Anne Boukes is herstellende van een val met de fiets

• Zuster An van der Boon is herstellende van een val 

verpleeghuis. 

• Barend de Kraemer is herstellende van een operatie.

 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!

hen die wij niet met name hebben genoemd, maar die he

hebben. 

 

 

  

 2017.   

2017 en op 1 en 15        

bekend bij de 

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

 

is herstellende van de operatie.  

ndergaan.  

Broeder Anne Boukes is herstellende van een val met de fiets. 

herstellende van een val  in het 

Barend de Kraemer is herstellende van een operatie. 

Wilt u  bidden voor degenen  in onze gemeente die kampen met 

ezondheidsklachten, eenzaamheid of zij die verdriet hebben?  

Wij bidden hen Gods zegen en vertroosting  van harte toe! Ook voor 

maar die het toch moeilijk 
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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?

wel inzenden vòòr  15 februari 2017. U kunt het gemeentenieuws 

op onze website www.cghdenhaag.nl  en dan klikken op  ‘over ons

 

Wist u dat u preken kunt beluisteren op onze website? Klik 

 

Wist u dat  op iedere 3
e
 woensdag van de maand ‘EAT EN MEET

vindt waarbij u van harte welkom bent om zalige pizza´s te eten met een

goed gesprek en een bijdrage van 5 euro wordt gevraagd? 

 

Wist u dat de Vrouwenpraatgroep  gestart is op 22 november 2016

10.00 uur in Vrederust?  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
dat wanneer de sprekers van onze zendingsprojecten de 

e opbrengst van de collecte bestemd is voor deze 

kopij kan inzenden voor het komende gemeentenieuws? Maar 

het gemeentenieuws ook lezen 

over ons’.  

 dan op  ‘home’.  

EAT EN MEET’ plaats 

waarbij u van harte welkom bent om zalige pizza´s te eten met een 

 Vanaf 17.30 uur. 

22 november 2016 om 
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Vanuit de Broederraad      

Beste broeders en zusters,
 
Gezegende  wensen voor 2017
Wat is de betekenis van 
getallen in de Bijbel?
in de Bijbel kunnen vaak 
letterlijk opgevat worden, 
maar soms worden ze 
symbolisch gebruikt. 

Kijk maar eens naar het volgende voorbeeld: 

1 Eenheid. Jezus vroeg God in gebed of 
zijn volgelingen „allen één mogen zijn,
evenals gij, Vader, in eendracht met mij 
zijt en ik in eendracht met u ben”
(Johannes 17:21; Mattheüs 19:6).
Wellicht zijn de volgende getallen een 
spiegel voor onze relatie met de Heer en 

      Heiland 
 

   12 Maanden      Gods  totale vreugde ervaren
   52 Weken       leven in Gods nabijheid 
   51 Zondagen      alle broeders en zusters ontmoeten in 
      de samenkomsten in de Meidoornstraat
   50 Bidstonden     bezoeken  
  365 Dagen       bewust Gods trouw ervaren 
  365 x De dag      afsluiten met gebed 
8760 Uren       in geestelijke gezondheid leven met de 

    3 Zendingsprojecten ondersteunen 
 100 Christenen     regelmatig de hand schudden en
1000 Zegeningen      tellen 
   66 Bijbelboeken     bewust lezen. 

Beste broeders en zusters, 

Gezegende  wensen voor 2017! 
Wat is de betekenis van 

Bijbel? Getallen 
in de Bijbel kunnen vaak 

opgevat worden, 
maar soms worden ze ook 
symbolisch gebruikt.    

 
Jezus vroeg God in gebed of 

zijn volgelingen „allen één mogen zijn, 
Vader, in eendracht met mij 

en ik in eendracht met u ben” 
17:21; Mattheüs 19:6). 

Wellicht zijn de volgende getallen een 
spiegel voor onze relatie met de Heer en 

Gods  totale vreugde ervaren 

en zusters ontmoeten in 
msten in de Meidoornstraat 

 

leven met de Heer 

en bezoeken. 
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Tenslotte 10.000.000
genieten van de eeuwigheid.
 

Terug naar het getal 1:
tekst “allen één in de Here”
leidend zijn hoe wij staan in de 
gemeente. 
Een gelukkig nieuw jaar toegewenst 
en laten wij elkaar vasthouden met 
en in de Heer! 
 
Namens de broederraad,
Henk van Groen 
 

Dankwoord van Lucie Barning:  

Wat een zegen om zoveel lieve zusjes en broers in de Here te 
hebben! Dat heb ik mogen ervaren de afgelopen tijd. Ik heb me 
gedragen geweten door alle gebeden en belangstelling. De operatie is 

geslaagd en nu ben ik begonnen aan de herstelperiode. Heel veel 
dank voor al jullie gebeden en bemoedigingen! 

 

Tenslotte 10.000.000 Dagen  
eeuwigheid. 

Terug naar het getal 1: Moge de 
tekst “allen één in de Here” 
leidend zijn hoe wij staan in de 

Een gelukkig nieuw jaar toegewenst 
en laten wij elkaar vasthouden met 

Namens de broederraad, 

Wat een zegen om zoveel lieve zusjes en broers in de Here te 
hebben! Dat heb ik mogen ervaren de afgelopen tijd. Ik heb me 
gedragen geweten door alle gebeden en belangstelling. De operatie is 

n de herstelperiode. Heel veel 
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Ingezonden stuk ‘ALLEEN GENADE BRENGT MIJ THUIS

AMAZING GRACE.        John Newton (1725

Genâ van God, hoe loof ik U 
Voor redding onverdiend. 
Verloren eens, gevonden nu, 
Een blinde,die mag zien. 
 
Genade toonde mij mijn schuld 
En heeft mij vrijgekocht. 
Genâ heeft mij met dank vervuld, 
Toen ik geloven mocht. 
 
Door veel gevaren ging mijn reis, 
Door tegenspoed en kruis. 
Genade heeft mij steeds geleid, 
Genade brengt mij thuis. 
 
Ja, als dit hart, dit vlees bezwijkt 
Na deze levenstijd, 
Zal ik beërven in Gods rijk 
De eeuw’ge zaligheid. 

De dichter van dit lied werd geboren in Londen, in 1725. Als jongetje van 

7 jaar moest hij zijn vrome moeder al missen. Zijn vader, een 

scheepskapitein, nam hem een paar jaar later aan boord. Later werd John 

geronseld voor de dienst op een oorlogssschip en zo kwam hij terecht in 

een sfeer van vloeken, drinken en vechten. Hij liet zich helemaal 

meenemen in dit zondige leven en nam afscheid van het geloof.

Gelukkig wist de Heere John Newton wel te vinden. Zijn geweten ging 

spreken toen hij het bekende boekje van Thomas à Kempis, ‘De Navolging 

van Christus’ in handen kreeg. 

‘ALLEEN GENADE BRENGT MIJ THUIS!’  RdJ 

John Newton (1725-1807) 

. Als jongetje van 

7 jaar moest hij zijn vrome moeder al missen. Zijn vader, een 

pskapitein, nam hem een paar jaar later aan boord. Later werd John 

geronseld voor de dienst op een oorlogssschip en zo kwam hij terecht in 

een sfeer van vloeken, drinken en vechten. Hij liet zich helemaal 

et geloof. 

Gelukkig wist de Heere John Newton wel te vinden. Zijn geweten ging 

spreken toen hij het bekende boekje van Thomas à Kempis, ‘De Navolging 
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Op 25 jarige leeftijd kwam hij tot bekering toen hij op een slavenschip 

diende en bij een hevige storm wonderlijk werd bewaard. In doodsnood 

had hij de Heere om genade gesmeekt, maar tegelijk beseft dat hij het 

niet waard was dat de Heere naar hem zou omzien. Toch werd hij gered. 

Nadien voer hij trouwens nog wel een jaar of vier als kapitein op een 

slavenschip, maar een ziekte dwong hem daarmee op te houden. 

Uiteindelijk werd hij predikant. Samen met de dichter William Cowper 

schreef hij vele christelijke liederen.  

Hij, die zo’n ellendig leven had geleid mocht nu getuigen van de alles 

overwinnende genade van God. Nooit waren zijn liederen mooier als hij 

daarvan kon zingen. Hij steunde hartstochtelijk de beweging in Engeland 

die zich inzette voor de afschaffing van de slavernij. Op 82

werd John Newton na een levensreis vol gevaren thuisgehaald door de 

‘Amazing Grace of God’, de verbazingwekkende genade van God.

 

 

Op 25 jarige leeftijd kwam hij tot bekering toen hij op een slavenschip 

diende en bij een hevige storm wonderlijk werd bewaard. In doodsnood 

had hij de Heere om genade gesmeekt, maar tegelijk beseft dat hij het 

en. Toch werd hij gered. 

Nadien voer hij trouwens nog wel een jaar of vier als kapitein op een 

slavenschip, maar een ziekte dwong hem daarmee op te houden. 

Uiteindelijk werd hij predikant. Samen met de dichter William Cowper 

Hij, die zo’n ellendig leven had geleid mocht nu getuigen van de alles 

overwinnende genade van God. Nooit waren zijn liederen mooier als hij 

daarvan kon zingen. Hij steunde hartstochtelijk de beweging in Engeland 

ing van de slavernij. Op 82- jarige leeftijd 

werd John Newton na een levensreis vol gevaren thuisgehaald door de 

‘Amazing Grace of God’, de verbazingwekkende genade van God. 
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Samenvatting preek     

 

 

 

 

NIEUWJAAR  2017. 
Allereerst wens ik u allen een gezegend nieuw jaar. En wil ik 
beginnen met dank te zeggen voor het werk en de inspanning die
de zusters en broeders hebben verricht over het afgelopen jaar 
2016. Want zonder hen kunnen we geen enkele activiteit inhoud 
geven. Ik zeg dank aan de broeders van de broederraad, aan 
alle teamleiders en deelnemers van de bidstond, het 
kinderwerk, de inkoop, de bedieningen, de koffiedienst, het 
evangelisatieteam, de muziek, het zangteam, het kosterwerk, 
de begroeting, de redactie van het gemeenteblad, het 
zendingsteam, de kringleiders en het bezoekersteam.
 

Lieve broeders en zusters, het is de eerste dag van het nieuwe jaar. 

Gisteravond hebben we het oudejaar vaarwel gezegd. Menen we wel wat we 

zeggen met “vaarwel”. Was het wel een jaar om “vaarwel te zeggen”. Met 

“vaarwel” zeggen, bedoel je eigenlijk het was een goed jaar. Een jaar om op 

terug te zien. Je kan ook bedoelen ik zeg vaarwel om het nooit meer terug te 

zien. Hier zie je nu hoe en op welke wijze je een interpretatie kunt geven aan 

een bepaald gezegde. Eigenlijk hangt het ervan af onder welke omstandig

heden je verkeert op een bepaald moment.  

Paulus zegt ons dat zo duidelijk in Filippenzen 4. Laten we maar lezen:

Filippenzen 4:10-13. (Herziene Statenvertaling) 

 

Paulus zegt dus in vers 4:11b “Want ik heb geleerd tevreden te zijn in de 

omstandigheden waarin ik verkeer”. En Paulus heeft nogal wat omstandig

heden ervaren, daar hoef ik niet over uit te wijden. Lees de brieven maar! 

Dan kom je er wel achter wat Paulus allemaal heeft meegemaakt. Kort 

samengevat kun je zijn omstandigheden waarmee hij in zijn leven werd 

geconfronteerd in twee woorden samenvatten. Te weten:  

LIJDEN en BLIJDSCHAP. 

 

1 januari 2017                      Broeder  Cor Barning 

Filip. 4,  Spreuken 17,  1Petr 1,  Ps 16,  Joh. 15,  

Allereerst wens ik u allen een gezegend nieuw jaar. En wil ik 
beginnen met dank te zeggen voor het werk en de inspanning die 
zusters en broeders hebben verricht over het afgelopen jaar 

2016. Want zonder hen kunnen we geen enkele activiteit inhoud 
geven. Ik zeg dank aan de broeders van de broederraad, aan 
alle teamleiders en deelnemers van de bidstond, het 

de bedieningen, de koffiedienst, het 
evangelisatieteam, de muziek, het zangteam, het kosterwerk, 
de begroeting, de redactie van het gemeenteblad, het 
zendingsteam, de kringleiders en het bezoekersteam. 

het nieuwe jaar. 

Gisteravond hebben we het oudejaar vaarwel gezegd. Menen we wel wat we 

zeggen met “vaarwel”. Was het wel een jaar om “vaarwel te zeggen”. Met 

“vaarwel” zeggen, bedoel je eigenlijk het was een goed jaar. Een jaar om op 

ik zeg vaarwel om het nooit meer terug te 

zien. Hier zie je nu hoe en op welke wijze je een interpretatie kunt geven aan 

een bepaald gezegde. Eigenlijk hangt het ervan af onder welke omstandig-

zegt ons dat zo duidelijk in Filippenzen 4. Laten we maar lezen: 

Paulus zegt dus in vers 4:11b “Want ik heb geleerd tevreden te zijn in de 

digheden waarin ik verkeer”. En Paulus heeft nogal wat omstandig-

heden ervaren, daar hoef ik niet over uit te wijden. Lees de brieven maar! 

Dan kom je er wel achter wat Paulus allemaal heeft meegemaakt. Kort 

j in zijn leven werd 
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Onlangs las ik ergens: “Lijden onthult wie we zijn”. 

Van nature hebben wij allerlei eigenschappen in ons, die pas naar de 

oppervlakte komen zodra we met lijden worden geconfronteerd. In ons 

karakter liggen de mogelijkheden – je zou kunnen zeggen we hebben de wil, 

ja, de vrije wil van God gekregen- om lief te hebben, om hoop te koesteren, 

om moed te tonen, om rechtvaardig te leven, om bewogen te zijn, om onze 

verlangens te matigen en om ons vertrouwen volledig op God te stellen. 

Maar in datzelfde karakter zit – in welke vorm dan ook- onder andere trots, 

hebzucht, jaloezie, losbandigheid, ongeduld en luiheid. Dit alles is bij ons 

latent aanwezig. Meestal komen die dingen naar boven bij omstandigheden 

van lijden. In dat lijden blijkt dan wie wij zijn. De Bijbel vergelijkt het met 

goud.        

Goud kan er aan de buitenkant mooi uitzien. Heel zuiver, mooi glanzend. 

Maar als je goud gaat verhitten, dan blijkt wat er werkelijk in zit. Pas dan 

komt het vuil naar boven drijven. Dat is precies wat er met ons gebeurt als 

wij met lijden worden geconfronteerd. In spreuken 17 vers 3 staat: “De 

smeltkroes is voor het zilver en de oven voor het goud, maar de toetser der 

harten is de Here”. 

Lijden vormt ook ons wereldbeeld. Zo kunnen we ons verbazen over de 

onverschilligheid waarmee wij hier in het rijke westen in het leven kunnen 

staan. Wij zien soms afschuwelijke beelden op de TV van zeer arme en zeer 

hongerige mensen. We kunnen dan de afstandsbediening pakken en 

overschakelen naar een ander kanaal. We hoeven er dan niet verder over na 

te denken! Maar pijn eist aandacht. De Heer spreekt via de Heilige Geest tot 

ons geweten en Hij roept in ons lijden. Het lijden laat zien dat het niet goed 

gaat in de wereld. 

Ook onze levensangst wordt door lijden onthuld. Velen hebben niet alleen 

angst voor de dood, maar ook angst om te leven. We zijn bang om echt te 

zijn. We zijn bang voor onzekerheid, bang om uit onze beschermende situatie 

te stappen, bang om te falen. We zijn bang voor conflicten, bang om door de 

mand te vallen, om voor schut te staan. Bang om ons zelf te geven aan 

andere mensen en aan God. We zijn bang om te vertrouwen. Maar als we 

met lijden worden geconfronteerd, dan vallen die angsten weg.  Dan komt er 
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soms een openheid, een intimiteit die daarvoor onmogelijk was. Want dan 

hebben we immers niets meer te verliezen. 

 

Ons geloof, broeders en zusters, wordt door lijden onthuld! U kunt dit o.a. 

lezen in 1Petrus 1: 6en7. Wees dus blij! Er ligt iets heerlijks voor u klaar, ook 

al kun je het door allerlei beproevingen een tijd erg moeilijk hebben. Door 

die moeilijkheden wordt je geloof op de proef gesteld, zodat zal blijken of het 

echt is. Lijden onthult ons geloof. Op lijden kun je reageren met veel geloof, 

met volledig vertrouwen op God. Vertrouwen dat Hij alles in zijn handen 

heeft. Vertrouwen dat het leven hier op aarde maar een heel klein deeltje is 

van ons eeuwige leven. Lijden kan ook boosheid op God veroorzaken. Het 

lijden brengt de een dichter bij God, terwijl het voor een ander aanleiding is 

om afstand te nemen.  

Er kunnen nog meer elementen zijn van het lijden, maar het komt erop neer 

dat lijden ons de noodzaak toont van verandering. Ik ben overtuigd - en Lucie 

en ik weten dit uit ervaring- dat lijden verandert wie we zijn. We zijn net een 

diamant, we moeten gekloofd, geslepen en gepolijst worden.  

Dan kun je een mooie en stralende edelsteen zijn. Paulus zegt het ook in 

Romeinen 5 de verzen 3-5 dat lijden je kan veranderen, mooier kan maken 

en sterker. Dat je kan groeien in geloof. 

 

Lieve mensen zo weten we, dat de Here Jezus was ´een Man van smarten en 

vertrouwd met ziekte’. Toch bezat Hij een diepe vreugde die boven alles wat 

de wereld maar te bieden had, uitging. Tijdens het lijden en vlak voor zijn 

gruwelijke dood op Golgotha, zei de Here Jezus tegen zijn volgelingen: 

“Dit heb Ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u zij en uw blijdschap 

vervuld worde”. Het staat in Joh. 15:11 en in Psalm 16:11b staat dat 

diegenen die hun vertrouwen op de Here Jezus hebben gesteld, het 

voorrecht hebben een ‘overvloed van vreugde’ te ervaren. Toch maken we 

maar weinig gebruik van dit voorrecht. We leven zo vaak met teleurstelling, 

terwijl we kunnen wandelen in het licht van de blijdschap. Wat berooft ons 

dan van die blijdschap? Hierop krijgen we antwoord als we de brief van 

Paulus aan de Filippenzen lezen. Ondanks het gevaar en ongerief liep Paulus 

over van vreugde. Wat was dan het geheim van die vreugde? Het geheim 

vinden we in het woord ‘GEZINDHEID’. Paulus gebruikt de woorden verstand, 

denken en gezindheid heel vaak in die brief. Hij zegt als het ware: ‘het 

geheim van christelijke vreugde vinden we in de manier waarop we als 

gelovigen denken oftewel wat is onze instelling’. Hij geeft in de brief uitleg 

over de gezindheid die we als gelovigen moeten hebben als we de christelijke 
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vreugde willen ervaren. Dat is niet eenvoudig in een wereld die vol zit met 

narigheid. 

Broeders en zusters er zijn 4 dieven die ons beroven van blijdschap. En dit 

zijn: 

1. Omstandigheden, 

2. Mensen,  

3. Materiële dingen, en  

4. Zorg. 

De eerste dief is de omstandigheden. We zullen moeten toegeven, dat we 

ons een stuk gelukkiger voelen en dat er beter met ons te leven valt als alles 

meezit. U heeft heus weleens de opmerking gehoord: “Oh, hij heeft thuis 

ruzie gehad” of “Hij had geen prettige dag op z’n werk”. U kent vast meer 

voorbeelden, maar heeft u er wel eens bij stil gestaan hoe weinig 

omstandigheden er in ons leven zijn waarop we werkelijk invloed kunnen 

uitoefenen. Als onze blijdschap moet afhangen van ideale omstandigheden, 

dan zullen we ons vaak zeer ongelukkig voelen. 

De tweede dief is mensen. U bent heus weleens blijdschap kwijtgeraakt door 

mensen, door wat ze zeggen of wat ze doen. Maar we moeten nu eenmaal 

leven en werken met mensen. We kunnen ons niet afzonderen.  

Wij zijn immers lichtdragers en het zout der aarde. Is het dan mogelijk om 

ondanks mensen, blijdschap te hebben? Straks krijgt u het antwoord. 

Dief nummer drie is de materiële dingen. U begrijpt het wel, afgunst en 

jaloezie voeren hier de boventoon. Hier kun je heel veel over zeggen. Ik 

probeer het kort met een voorbeeld aan te geven. Abraham Lincoln liep met 

zijn twee zonen over straat die aan het schelden waren. ‘Wat is er aan de 

hand met die jongens, vroeg een vriend hem? Hetzelfde als wat er met de 

hele wereld mis is, antwoordde Lincoln. “Ik heb drie noten en iedere jongen 

wil er twee hebben”. Toch denken veel mensen dat hun blijdschap 

afhankelijk is van de dingen die ze bezitten. 

De vierde dief is zorg. Dit is de grootste dief van allemaal. Hoeveel mensen 

worden niet van hun innerlijke blijdschap en rust beroofd omdat ze zich 

zorgen maken. Zorgen hebben met ons innerlijk te maken.  Bij de drogist kun 

je ‘slaap’ kopen, maar ‘rust’ is niet te koop.  

Zo kom ik weer terug op Paulus. Als er één in de omstandigheden was zich 

zorgen te maken, dan was hij dat wel. Maar ondanks al die moeilijkheden 
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waarin hij verkeerde maakte hij zich geen zorgen. Hij schreef in de brief aan 

de Filippenzen die van vreugde vervuld was, en hij vertelt ons hoe we kunnen 

voorkomen dat we ons zorgen maken.  

Het antwoord op onze vraag: ‘Hoe kunnen we voorkomen dat die dieven ons 

van blijdschap beroven’ is: dat we de juiste gezindheid moeten ontwikkelen.

En die gezindheid bestaat uit een aantal onderdelen, die gezindheid moet 

geestelijk, doelgericht, onderdanig en een gezindheid van vertrouwen zijn. 

Ook is het goed dat onze gezindheid is ‘zonder zelfzucht of ijdel eerbejag; 

doch in ootmoedigheid acht de een de ander uitnemender dan zichzelf’.

Onze instelling zal ook doelgericht moeten zijn. Een oud spreekwoord zegt:

“Als een stuurman niet weet naar welke haven hij moet koersen, dan is geen 

enkele wind de juiste wind”. We zullen als kind van God doelgericht moeten 

leven, met als uitgangspunt ons geloofsvertrouwen. We zullen dan gaan 

merken dat de omstandigheden meewerken en niet tegen

zorgen maken is in feite een onjuiste manier van gevoelens en denken over 

mensen en omstandigheden. Alles wat we nodig hebben is de Here Jezus, die 

ons ervoor bewaart dat die zorgen vat op ons krijgen. 

We moeten onze tekortkomingen toegeven en erkennen.

Heilige Geest die in ons woont, alle ruimte geven. Dat moeten we willen! 

Als we, broeders en zusters,  de juiste gezindheid in praktijk brengen 

is ook een willen- dan zullen we ervaren dat we het lijden kunnen weerstaan 

en dat er blijdschap in onze harten zal ontstaan. 

 

Ik wens u allen een gezegend nieuwjaar!   

 

 

 

 

 

 

waarin hij verkeerde maakte hij zich geen zorgen. Hij schreef in de brief aan 

en hij vertelt ons hoe we kunnen 

raag: ‘Hoe kunnen we voorkomen dat die dieven ons 

dat we de juiste gezindheid moeten ontwikkelen. 

En die gezindheid bestaat uit een aantal onderdelen, die gezindheid moet 

vertrouwen zijn.  

Ook is het goed dat onze gezindheid is ‘zonder zelfzucht of ijdel eerbejag; 

doch in ootmoedigheid acht de een de ander uitnemender dan zichzelf’. 

Onze instelling zal ook doelgericht moeten zijn. Een oud spreekwoord zegt: 

n niet weet naar welke haven hij moet koersen, dan is geen 

enkele wind de juiste wind”. We zullen als kind van God doelgericht moeten 

leven, met als uitgangspunt ons geloofsvertrouwen. We zullen dan gaan 

merken dat de omstandigheden meewerken en niet tegenwerken. Ons 

zorgen maken is in feite een onjuiste manier van gevoelens en denken over 

mensen en omstandigheden. Alles wat we nodig hebben is de Here Jezus, die 

. We moeten de 

Heilige Geest die in ons woont, alle ruimte geven. Dat moeten we willen!  

de juiste gezindheid in praktijk brengen – en dat 

dan zullen we ervaren dat we het lijden kunnen weerstaan 

Amen! 
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Gedicht  Van: Jochem Klepper Uit: ´Het licht breekt door de wolken

 NIEUWJAARSLIED     
Heere, Die de tijd in handen houdt  
Neem weg wat ons dit jaar benauwt, 
Verander het in zegen. 
U heeft de jaren reeds omvat,  
U wijst ons Zelf het juiste pad,  
Kom ons in liefde tegen. 
 
Waar ooit de mens zijn tijd aan gaf, 
Breekt voor zijn ogen alweer af, 
Maar U voltooit, o Heere! 
Een jaar dat zonder U verglijdt, 
Waarin Uw goedheid ons niet leidt, 
Zal als een kleed verteren. 
             Christenreis
       eeuwigheid

Wie is het, die voor U bestaat? 
De mens, zijn dag, zijn werk vergaat: 
Heer’, U alleen zult blijven. 
Alleen Gods jaar duurt immer voort, 
Hij zal de dag die Hem behoort 
In onze harten schrijven. 
 
Geen mens die hier zijn einde kent, 
Maar U zult blijven wie U bent 
In jaren die nog komen.  

 

Het licht breekt door de wolken´   

Inzender: JvdB 

Christenreis naar de 
eeuwigheid 
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U leidt de maan, U stuurt de zon, 
U laat Uw rijke levensbron 
In onze handen stromen. 
 
Laat dan Uw milde heilsfontein 
De maat van onze dagen zijn, 
Die wij verdoen in zonde. 
Heer’, kom toch Zelf in onze tijd,  
Neem onze ongerechtigheid, 
Dan wordt geen schuld gevonden. 
 
O Heer’, Die alle tijden kent, 
Hoewel U steeds Dezelfde bent, 
Wilt U ons daag’lijks leiden. 
Heer’, Die de eeuwigheid omspant, 
Neem ons toch mee aan Uwe hand, 
Leidt ons door alle tijden. 

‘De hand van God’  Foto Nasa 
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NIEUWS UIT ETHIOPIE.  
Sinds oktober is in Ethiopië de noodtoestand uitgeroepen, maar dit heeft 

ertoe geleid, dat er weer meer rust in het land is. Een oplossing voor de 

achtergronden van de onrust is echter nog niet in zicht. U kunt hierover op 

de site meer lezen, www.bridgetolight.nl 

Ook in Grace Village is de rust weergekeerd, nu er voor elk kind 

of ze nog bij familie ondergebracht konden worden. Voor 25  kinderen kon 

geen familie gevonden worden. Zij blijven definitief in Grace Village.  Het 

familiegevoel is ook versterkt nu Karin heeft besloten tussen de kinderen te 

gaan wonen. Zij kan zo beter leiding 

geven aan de teamleden,

huisjes voor de kinderen zorgen.

Het Ethiopian Charities and Societies 

Forum heeft Karin

(Abraham’s Oasis) uit meer dan 2000 

Ethiopische organisaties geselecteerd 

als beste wat betreft 

familiehereniging. Een geweldige 

opsteker voor Karin en haar team. Zij 

worden nu als rolmodel gezien. Een 

voordeel is ,dat  zij nu minder controles krijgen en er daardoor een grotere 

vrijheid is voor geestelijke zaken zoals bijbelonderwijs. Sinds half november 

komt er wekelijks een tekenleraar, die 6 kinderen tekenles geeft. Dit helpt 

hen zich te uiten over het feit, dat zij niet terug kunnen naar familie. Zo 

draagt  deze activiteit ertoe bij  dit verlies te verwerken.  

            Namens de zendingscommissie, Marianne Heeneman.

 

Sinds oktober is in Ethiopië de noodtoestand uitgeroepen, maar dit heeft 

dat er weer meer rust in het land is. Een oplossing voor de 

achtergronden van de onrust is echter nog niet in zicht. U kunt hierover op 

Ook in Grace Village is de rust weergekeerd, nu er voor elk kind is uitgezocht 

of ze nog bij familie ondergebracht konden worden. Voor 25  kinderen kon 

geen familie gevonden worden. Zij blijven definitief in Grace Village.  Het 

familiegevoel is ook versterkt nu Karin heeft besloten tussen de kinderen te 

kan zo beter leiding 

geven aan de teamleden, die in de 

huisjes voor de kinderen zorgen.      

Het Ethiopian Charities and Societies 

Forum heeft Karin’s organisatie               

(Abraham’s Oasis) uit meer dan 2000 

Ethiopische organisaties geselecteerd 

beste wat betreft 

familiehereniging. Een geweldige 

opsteker voor Karin en haar team. Zij 

worden nu als rolmodel gezien. Een 

voordeel is ,dat  zij nu minder controles krijgen en er daardoor een grotere 

Sinds half november 

komt er wekelijks een tekenleraar, die 6 kinderen tekenles geeft. Dit helpt 

dat zij niet terug kunnen naar familie. Zo 

de zendingscommissie, Marianne Heeneman. 
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Persoonlijk bericht van Bernard en Susanne.      Van

 

“WAT BERNARD EN SUSAN DOEN”  VERTELD DOOR NETTY
 

Ons programma draait sinds 1 

augustus  en daar zijn we heel blij 

mee. De kinderen uit Cava Grande 

komen drie dagen in de week. Ze 

hebben ondertussen heel wat 

liederen geleerd die Bernard hen 

leert onder begeleiding van zijn 

gitaarspel. Ook geeft hij individuele 

les bij ons op de sitio aan wie 

wil zodat kinderen tijdens het 

zingen mee kunnen doen door het 

spelen op de cajon (een soort 

druminstrument).  

Zelf verzorg ik de bijbelverhalen en 

vrije verhalen, de maandelijkse bijbelteksten die ze uit hun hoofd 

leren, soms werkjes buiten alle administratieve en bestuurlijke 

organisatie van ons werk om. 

Susanne doet iedere woensdag de 

poppenkast die altijd aansluit op het 

bijbelverhaal dat ik op de dinsdagen 

vertel. Ook houdt zij bij wie wel of 

niet huiswerk heeft. Het huiswerk 

wordt op het ogenblik

algemeen begeleid door Carolaine 

Van: Siem van Pelt 

 

VERTELD DOOR NETTY  

Ons programma draait sinds 1 

en daar zijn we heel blij 

mee. De kinderen uit Cava Grande 

komen drie dagen in de week. Ze 

hebben ondertussen heel wat 

liederen geleerd die Bernard hen 

leert onder begeleiding van zijn 

gitaarspel. Ook geeft hij individuele 

les bij ons op de sitio aan wie dat 

wil zodat kinderen tijdens het 

zingen mee kunnen doen door het 

spelen op de cajon (een soort 

Zelf verzorg ik de bijbelverhalen en 

vrije verhalen, de maandelijkse bijbelteksten die ze uit hun hoofd 

istratieve en bestuurlijke 

organisatie van ons werk om.  

Susanne doet iedere woensdag de 

poppenkast die altijd aansluit op het 

bijbelverhaal dat ik op de dinsdagen 

vertel. Ook houdt zij bij wie wel of 

niet huiswerk heeft. Het huiswerk 

wordt op het ogenblik over het 

algemeen begeleid door Carolaine 
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(19 jaar), zij krijgt daarvan een lijstje van Susanne. Iedere 

woensdagmiddag hebben de kinderen knutselles van juf Cida. Die 

zorgt voor een stuk artistieke ontspanning en ontwikkeling. Zij is 

een zegen in wat ze doet met de kinderen. Zij is ook een geweldige 

christen. Het contact met de wijk Esplanada is niet zo snel 

verlopen als we verwacht hadden. De gemeente waar B

Susanne naar toe gaan, zou in augustus of september

deze wijk gaan starten en wij hoopten dan in samenwerking met hen 

daar een aantal kinderen tot zegen te mogen zijn met ons semi

internaat opvang. Dit is een beetje tegengevallen. Hun werk is nog 

niet gestart en zodoende hebben wij aangegeven dat wij dus zelf 

graag willen gaan starten; dit omdat de visie die wij hebben voor de 

kinderen uit die wijk, in ons hart brandt. Hier zijn we nog mee 

bezig, en zodoende komen er nog geen kinderen uit de wijk 

Esplanada bij ons. 

 

 

r), zij krijgt daarvan een lijstje van Susanne. Iedere 

woensdagmiddag hebben de kinderen knutselles van juf Cida. Die 

zorgt voor een stuk artistieke ontspanning en ontwikkeling. Zij is 

oet met de kinderen. Zij is ook een geweldige 

christen. Het contact met de wijk Esplanada is niet zo snel 

verlopen als we verwacht hadden. De gemeente waar Bernard en 

ember een werk in 

wij hoopten dan in samenwerking met hen 

daar een aantal kinderen tot zegen te mogen zijn met ons semi-

internaat opvang. Dit is een beetje tegengevallen. Hun werk is nog 

niet gestart en zodoende hebben wij aangegeven dat wij dus zelf 

ten; dit omdat de visie die wij hebben voor de 

kinderen uit die wijk, in ons hart brandt. Hier zijn we nog mee 

bezig, en zodoende komen er nog geen kinderen uit de wijk 
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GEBED VOOR
 

ANNE EN BAS VAN DER LINDEN
 

Belevenissen van Anne en Bas v.d. Linden 
De reis naar een synagoge in Duitsland is helaas niet doorgegaan. Wel 

hebben we mooie contacten gelegd in Amsterdam. Verder worden er nog 

steeds boekjes over de Vijgenboom van Bas besteld.  

In het volgende Gemeentenieuws komt er weer een artikel over de 

bediening voor Israël en de Bijbel. Namens de zendingscommissie:

Chanoeka bij Vredespaleis Den Haag
Dit jaar viert de Joodse gemeenschap in december Chanoeka (het 

lichtfeest). Zij herdenken dan de herinwijding van de Tempel in 

Jeruzalem 2180 jaar geleden.  
Elke avond van het Chanoekafeest wordt een lichtje aangestoken van de 

achtarmige kandelaar. Op woensdag 28 december a.s. om 18.00 uur 

wordt de grootste kandelaar ter wereld aangestoken in Den Haag door 

onder anderen Opperrabbijn Binyomin Jacobs. Bent u erbij? Het CHAJ 

(Centrum voor Haagse Jiddisjkeit) organiseert dit unieke evenement met 

medewerking van Christenen voor Israël. Het is een teken van 

vriendschap en verbondenheid van Nederlandse christenen met Israël en 

de Joodse gemeenschap wereldwijd. 

GEBED VOOR 

ANNE EN BAS VAN DER LINDEN 

Belevenissen van Anne en Bas v.d. Linden  
De reis naar een synagoge in Duitsland is helaas niet doorgegaan. Wel 

hebben we mooie contacten gelegd in Amsterdam. Verder worden er nog 

In het volgende Gemeentenieuws komt er weer een artikel over de 

Namens de zendingscommissie: Lucie Barning 

 

Chanoeka bij Vredespaleis Den Haag   Bron: CVI 
Dit jaar viert de Joodse gemeenschap in december Chanoeka (het 

lichtfeest). Zij herdenken dan de herinwijding van de Tempel in 

Elke avond van het Chanoekafeest wordt een lichtje aangestoken van de 

woensdag 28 december a.s. om 18.00 uur 

wordt de grootste kandelaar ter wereld aangestoken in Den Haag door 

onder anderen Opperrabbijn Binyomin Jacobs. Bent u erbij? Het CHAJ 

(Centrum voor Haagse Jiddisjkeit) organiseert dit unieke evenement met 

van Christenen voor Israël. Het is een teken van 

vriendschap en verbondenheid van Nederlandse christenen met Israël en 
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Ingezonden stuk VROUWENPRAATGROEP ‘LADIES
        

Dinsdag 22 November  2016 hebben we voor de eerste keer 
een vrouwen ochtend gehouden. Er waren zeven dames 
aanwezig. Ditmaal vond het bij mij, An van Pelt, thuis plaats. 
De bedoeling is dat de praatgroep iedere keer bij iemand 
anders thuis wordt  gehouden. We zijn begonnen met het
verwelkomen van iedereen. Daarna hebben we een bijbel 
gedeelte gelezen en hebben  geopend met gebed. 
Het is de bedoeling dat we daarna met elkaar praten over wat 
ons zoal bezig houdt:  bijvoorbeeld  uit een bijbel gedeelte of 
over een van de preken, of over iets waar je zelf over van 
gedachten wilt wisselen. Ook kan er een handwerkje mee 
genomen worden, waarbij we elkaar leren hoe je makkelijk 

werkt of wil laten zien 
hoe je dat doet. Er 
hebben zich nog 3 
zusters  aangemeld, 
waarna we nu met tien 
zusters kunnen verder 
gaan. 
 
Voor inlichtingen of 
aanmeldingen kunt u terecht bij An van Pelt

 

  

 

 

 

 

 

ADIES MORNING’ 
van: An v Pelt  

hebben we voor de eerste keer 
een vrouwen ochtend gehouden. Er waren zeven dames 

Ditmaal vond het bij mij, An van Pelt, thuis plaats. 
De bedoeling is dat de praatgroep iedere keer bij iemand 
anders thuis wordt  gehouden. We zijn begonnen met het 
verwelkomen van iedereen. Daarna hebben we een bijbel 
gedeelte gelezen en hebben  geopend met gebed.  
Het is de bedoeling dat we daarna met elkaar praten over wat 
ons zoal bezig houdt:  bijvoorbeeld  uit een bijbel gedeelte of 

ver iets waar je zelf over van 
gedachten wilt wisselen. Ook kan er een handwerkje mee 
genomen worden, waarbij we elkaar leren hoe je makkelijk 

aanmeldingen kunt u terecht bij An van Pelt. 
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Ingezonden stuk    ´Namen van God´        

JEHOVAH  
De naam Jehovah bestaat eigenlijk uit 

slechts 4 letters, nl J.H.W.H; de 

Hebreeën kennen geen klinkers,

de tussengevoegde klanken berusten 

op mondelinge traditie en er dus 

geen volkomen zekerheid bestaat of 

dit Jahweh of Jehovah

 

In de tijd van de eerste statenvertalingen werd de naam Jehovah

later kwam de naam Jahweh meer in beeld. In de Statenvertaling vinden we 

deze naam met HEERE vertaald en wel in Gen. 2.  De betekenis is: de 

Eeuwige, de Zijnde;  Ik zal zijn, Die Ik zijn zal, of : Ik ben, Die Ik ben (ex 3:14).

De oude Rabbijnen zagen in deze 4 letters de

tegenwoordigheid en de eeuwige onverantwoordelijkheid van Gods

en liefde. Jahweh is in korte woorden gezegd de openbaring van 

Gods wezen aan de mensen. Elohim is de liefde, maar in Jahweh 

liefde naar buiten. In Gods openbaring als Jahweh leren we ook zien, dat Zijn 

liefde steeds gepaard gaat met Zijn gerechtigheid. In Gen. 2 en 3 ontmoeten 

we God als Jahweh-Elohim, God , de HEERE; de vrouw en de slang laten de 

Jahweh naam weg. De 4 letters J,H,W.H mogen ( naar oud rab

bepalingen ) alleen door de priesters uitgesproken worden bij het uitspreken 

van de zegen, zoals die in num 6:24-27 voorkomt. Buiten de tempel was het 

ook voor de priester verboden die naam uit te spreken. Men noemde in 

plaats daarvan de naam Adonaí, dat is: Heere. Ook in de tempel werd 

J.H.W.H. niet meer uitgesproken, in plaats daarvan zei men: de Eeuwige, 

waarmee echter tekort wordt gedaan aan de rijke betekenis van J.H.W.H.

Volgens de overlevering, als de priester de naam Jahweh uitsprak, 

volk zich in eerbied op de grond en riep uit: Geprezen zij de heerlijke naam 

van Zijn koninkrijk van Eeuwigheid tot Eeuwigheid! De naam Jahweh komt in 

het oude testament ruim 6000 keer voor en alleen in de Psalmen reeds 680 

maal. De naam is afgeleid van Havah betekent: (Zijn of Zijnde). Welk woord 

ook weer verwant is met chavah, hetgeen(leven of het leven beteken

zien hierin iets van de nauwe band die er bestaat tussen zijn en leven.

Jahweh of HEERE als de Zijnde, het begin van alle leven. 

 

 Van: Siem van Pelt 

bestaat eigenlijk uit 

slechts 4 letters, nl J.H.W.H; de 

geen klinkers,zodat 

de tussengevoegde klanken berusten 

op mondelinge traditie en er dus 

geen volkomen zekerheid bestaat of 
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wige, de Zijnde;  Ik zal zijn, Die Ik zijn zal, of : Ik ben, Die Ik ben (ex 3:14). 

De oude Rabbijnen zagen in deze 4 letters de voortdurende 

egenwoordigheid en de eeuwige onverantwoordelijkheid van Gods  genade 

is in korte woorden gezegd de openbaring van Elohim, 
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2 en 3 ontmoeten 
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De 4 letters J,H,W.H mogen ( naar oud rabbijnse 
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27 voorkomt. Buiten de tempel was het 

ook voor de priester verboden die naam uit te spreken. Men noemde in 

dat is: Heere. Ook in de tempel werd 

J.H.W.H. niet meer uitgesproken, in plaats daarvan zei men: de Eeuwige, 

waarmee echter tekort wordt gedaan aan de rijke betekenis van J.H.W.H.  

Volgens de overlevering, als de priester de naam Jahweh uitsprak, wierp het 

uit: Geprezen zij de heerlijke naam 

De naam Jahweh komt in 

salmen reeds 680 

: (Zijn of Zijnde). Welk woord 

hetgeen(leven of het leven betekent). We 

zien hierin iets van de nauwe band die er bestaat tussen zijn en leven. Zo is 

Jahweh of HEERE als de Zijnde, het begin van alle leven.  
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Ingezonden stuk   ‘WEEK VAN GEBED’      Van: Jannie Carlier

Dit jaar staat de 
Week van Gebed
volledig in het teken 
van verzoening en 
terugblikken op 500 
jaar Reformatie. De 
centrale tekst is 2 

Korintiërs 5:14-20, waarin Paulus ons oproept tot verzoening. 
Stap voor stap volgen we zijn woorden over 
Christus die ons drijft. (vers 14, NBV) Deze drijfveer 
overstijgt de verdeeldheid en brengt christenen bijeen.
De Duitse kerken roepen in het internationale materiaal ons op om samen 

verzoening concreet te maken in ons dagelijks leven. Het is vijfhonderd jaar 

geleden dat een vernieuwingsbeweging in de kerk een naam en een gezicht 

kreeg: Maarten Luther kaartte 95 stellingen aan en dat werd het begin van 

de Reformatie. Voor Luther was de rechtvaardiging door het geloof de kern: 

“Christus is onze gerechtigheid.” Het is tragisch dat dit belangrijke besef 

eeuwenlang een scheur door de kerk heeft getrokken’ Het thema ‘Jouw 

hand, mijn glimlach’ is een beeld van verzoening. Door elkaar een hand te 

geven is er fysiek contact en maak je het weer goed met elkaar. De reactie 

daarop, bijvoorbeeld een glimlach, laat zien dat verzoening van twee kanten 

komt. Het is aan ons om te reageren als iemand ons de hand reik

Nederlandse projectgroep, die bestaat uit een brede vertegenwoordiging van 

de kerk: van katholiek tot protestant, van doopsgezind tot evangelisch, krijgt 

die verzoening handen en voeten. Er wordt zeer nauw samengewerkt bij het 

samenstellen van het materiaal.     Het is ons verlangen dat door de Week 

van Gebed christenen vanuit verschillende achtergronden elkaar mogen 

ontmoeten rondom de Liefde van Christus en dat er verzoening plaats mag 

vinden. Hiervoor is de Week van Gebed de gelegenheid bij uitstek om als 

christenen van allerlei verschillende kerken en groepen samen te bidden. D

is een getuigenis van de Liefde van Christus die ons drijft.  

 

Van: Jannie Carlier  

it jaar staat de 
Week van Gebed 
volledig in het teken 
van verzoening en 
terugblikken op 500 
jaar Reformatie. De 
centrale tekst is 2 

20, waarin Paulus ons oproept tot verzoening. 
Stap voor stap volgen we zijn woorden over de liefde van 

Deze drijfveer 
overstijgt de verdeeldheid en brengt christenen bijeen.        
De Duitse kerken roepen in het internationale materiaal ons op om samen 

Het is vijfhonderd jaar 

geleden dat een vernieuwingsbeweging in de kerk een naam en een gezicht 

kreeg: Maarten Luther kaartte 95 stellingen aan en dat werd het begin van 

de Reformatie. Voor Luther was de rechtvaardiging door het geloof de kern: 

stus is onze gerechtigheid.” Het is tragisch dat dit belangrijke besef 

Het thema ‘Jouw 

hand, mijn glimlach’ is een beeld van verzoening. Door elkaar een hand te 

eer goed met elkaar. De reactie 

daarop, bijvoorbeeld een glimlach, laat zien dat verzoening van twee kanten 

ren als iemand ons de hand reikt. In de 

Nederlandse projectgroep, die bestaat uit een brede vertegenwoordiging van 

e kerk: van katholiek tot protestant, van doopsgezind tot evangelisch, krijgt 

die verzoening handen en voeten. Er wordt zeer nauw samengewerkt bij het 

Het is ons verlangen dat door de Week 

schillende achtergronden elkaar mogen 

ontmoeten rondom de Liefde van Christus en dat er verzoening plaats mag 

vinden. Hiervoor is de Week van Gebed de gelegenheid bij uitstek om als 

christenen van allerlei verschillende kerken en groepen samen te bidden. Dat 
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‘WEEK VAN GEBED’   15 tot 22 januari 2017 
 
Deze gebedsweek willen we, naast het thema van die week, ook 
gebruiken  om te bidden voor onze eigen gemeente. Op de 
gemeentevergadering is duidelijk naar voren gekomen dat we ons 
zorgen maken over het voortbestaan van onze gemeente. 
Daarom is het belangrijk dat we met elkaar het aangezicht van 
God zoeken. We willen iedereen die zich betrokken voelt bij de 
gemeente oproepen om mee te bidden. Het is goed om zoveel 
mogelijk bij de gebedsmomenten te zijn als je kunt. Ook als je 
niet persoonlijk aanwezig kunt zijn, vragen we je om die week 
thuis te bidden. Hieronder volgen de plaatsen van gebed:
 
WANNEER:   WAAR: 
Zondag 15 en 22 januari  Meidoornstraat tijdens eredienst ( 10

Maandag 16 januari  Bij Siem+ An van Pelt, Schrijnwerkersgaarde 

    46 ,  19.45 uur 

Dinsdag 17 januari   Meidoornstraat 9,   19.45 uur

Woensdag 18 januari  Meidoornstraat 9,  eerst Pizza eten 18

    daarna gebed 19.45uur 

Donderdag 19 januari  Bij Harry+Jannie Carlier, Woudenbergstraat 

    141,  19.45 uur 

Vrijdag 20 januari   Bij Helena Stembert, Stokroostraat  15 G

    19.45 uur 

Zaterdag 21 januari   Bij Leonard+Caroline Bloem, 

    117, ‘s Gravenzande   10.00 

 

 

 

 

naast het thema van die week, ook 
gebruiken  om te bidden voor onze eigen gemeente. Op de 

duidelijk naar voren gekomen dat we ons 
zorgen maken over het voortbestaan van onze gemeente. 
Daarom is het belangrijk dat we met elkaar het aangezicht van 
God zoeken. We willen iedereen die zich betrokken voelt bij de 

et is goed om zoveel 
mogelijk bij de gebedsmomenten te zijn als je kunt. Ook als je 
niet persoonlijk aanwezig kunt zijn, vragen we je om die week 

de plaatsen van gebed: 

tijdens eredienst ( 10.00 uur) 

Schrijnwerkersgaarde 

19.45 uur 

eerst Pizza eten 18.00 uur  

Woudenbergstraat 

Stokroostraat  15 G 

Caroline Bloem, Vreeburghlaan          

 uur met de koffie 
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