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Voorwoord    Lieve broeders en zusters,  

Inmiddels staan de zomervakanties weer voor de 

deur! Ziet u daar ook zo naar uit? In de overdenking 

lezen wij daar meer over. In deze uitgave treft u  

een impressie aan van de ‘Mozaïek Workshop’ en 

een verslag van  ons Bezoekersteam. Een overzicht 

van  Acties en Besluiten van 2014 vindt u in 

vogelvlucht weergegeven. Ook de ontwikkelingen 

van onze zendingsprojecten worden weer op de 

voet gevolgd. Een geschiedenis over ‘de leden van 

het lichaam’ laat zien dat alle leden een functie 

hebben, hoe gering deze ook moge lijken. 

 

Veel leesplezier!            De redactie  

  

I  
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genda & 
 mededelingen diensten 

De diensten beginnen om 10:00 uur. Na afloop van de dienst is er gelegenheid 

om een kopje koffie of thee met ons te drinken. 

 

A

Zondag             5 juli 

Spreker            Br. Johan Schep 

Dienstleiding  Leonard Bloem 

Pianiste            Zang (C,J) 

 

Zondag            12 juli

Spreker            Br. Wim

Dienstleiding  Siem 

Pianiste           Zang 

Zondag           19 juli   

Spreker            Br. A. van Andel   

Dienstleiding  Henk van Groen 

Pianiste           Zang (RJ,J) 

Zondag            26 juli

Spreker           Br. A.

Dienstleiding  Cor Barning

Pianiste           Zang 

 

 

Zondag             2 augustus 

Spreker           Br. Piet vd Lugt 

Dienstleiding Tom Ammerlaan 

Pianiste          Zang (S,J)       

 

Zondag           16 augustus 

Spreker            Br. Piet Stolk  HA 

Dienstleiding  Siem van Pelt 

Pianiste           Zang (C,J) 

 

Zondag           30 augustus 

Spreker           Br. Tom Haakma 

Dienstleiding Tom Ammerlaan 

Pianiste          Zang (C,S)  

 

Zondag              9 augustus

Spreker            Br. Martien

Dienstleiding  Cor Barning

Pianiste            Zang 

 

Zondag          23 augustus

Spreker           Br. Theo

Dienstleiding Leonard Bloem

Pianiste           Zang 

 

 

 

SAMENKOMST 

 

 

. Na afloop van de dienst is er gelegenheid 

2 juli 

Wim Wendt HA 

 van Pelt 

Zang (RJ,T) 

juli 

A. Bol 

Cor Barning  

Zang (C,T) 

augustus 

Martien Plomp 

Cor Barning 

Zang (RJ,T) 

augustus 

Theo Meij  

Leonard Bloem 

Zang (RJ,T)  
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Roosters en andere taken 

Data: Welkom Koffie Kinderwerk Beamer 
  5 juli Riet & An Jaëlla & 

Clazien 

Jannie Stefan  

  

12 juli  Henk & Stefan Linda & Elbert Ada Richard  

 

19 juli  Thea & Tonny Elma & Leen Helena Stefan  

26 juli  Stefan & Helena Jopy & Bellie 

 

Jaëlla Richard  

 

  2 aug  Jannie & Harry Tonny & 

Jaëlla 

Thérèse  Stefan 

  9 aug Helena & Piet 

 

Elma & Leen Ada Stefan 

16 aug Riet & An Jaëlla & 

Helena 

Jorike Richard 

23 aug Thea & Stefan Jopy & 

Clazien 

Helena Richard 

30 aug 

  

Tonny & Piet  Linda & Elbert Thérèse  Stefan 

     

     

Rooster leiding van de bidstonden 

   7 juli Riet     4 aug Tom 

14 juli Thérèse  11 aug Siem/An 

21 juli Henk  18 aug Gerrit 

28 juli Cor/Lucie     25 aug Riet 

 

 

        

 

Elke dinsdagavond voor gemeenteleden.      Aanvang 19.45uur. 

Meidoornstraat 9, Den Haag.                            Bidt u mee? 
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VERJAARDAGEN 
  
 

  

Juli            Augustus 
  5  Martha Hoogendoorn         4  Jaap de Jager  

  8  Gerrit de Wind          7  Clara Willighagen 

 13  Susanne Cloosterman       20  Astrid de Niet 

 16  Anne Boukes        21   Cor Barning 

 20  Astrid de Kramer        23  Rita de Jager 

 24  Stefan Geurtsen       23  Barend de Kramer  

           25  Siem van Pelt  

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

• Bijbelstudie Broeder Hans Timmers vindt niet plaats in 

de maanden juli en augustus 2015. 

• Thematische Kring van Harry + Jannie Carlier komt niet 

bij elkaar in de maanden juli en augustus 2015.  

• Dagkring Cor Barning:  woensdagmorgen 1, 15  en 29 

juli 2015;  12 en 26 augustus 2015.  Bijbelstudie ´De brieven van Johannes´

• Kring Henk van Groen: Data en locatie bekend bij de kringleden

Bijbelboek Jesaja. 

•     Kring van Siem van Pelt: Data en locatie bekend bij de kringleden.

Bijbelstudie Brief aan de Efeziërs. 

                         
         Wilt u een kring bezoeken? Overleg met de desbetreffende kringleider

 

Gebed gevraagd voor onze zieken: 

 
• Broeder  en zuster Korving zijn vanwege de hoge leeftijd 

niet meer in staat de samenkomst te bezoeken.  

• Siem van Pelt is herstellende van longontsteking.  

      

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

´De brieven van Johannes´.  

bekend bij de kringleden. Onderwerp 

kringleden.                                     

Overleg met de desbetreffende kringleider. 

hoge leeftijd 

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 
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Wist u dat wanneer de sprekers van onze zendingsprojecten de 

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

zendingsprojecten? 

 

Wist u dat Danielle en Kevin Voskamp op 20 mei 2015 trotse ouders zijn 

geworden van dochter Maura? 

 

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

Maar wel inzenden vòòr 15 augustus 2015. U kunt het gemeentenieuws ook 

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’. 
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Vanuit de Broederraad    VAKANTIETIJD             

´Zou de profeet Elia ook vakantie 
hebben gehad?' 

Zou de profeet Elia ook wel eens vakantie 

hebben gehad? Wat een Godsman was hij! 

En toch zegt Jakobus 5 dat Elia net zo’n 

mens was als wij. Hij doet een vurig gebed 

dat het niet zal regenen in Israël, en het regent drie jaar en zes maanden 

niet. Elia bidt en God doet het. Al die drieënhalf jaar moet Elia zich verbergen 

voor Achab en Izebel. Eerst bij de beek Krith en later bij de weduwe in 

Zarfath. En de Here zorgt voor hem, zoals Hij ook voor ons zal zorgen als de 

nood groot is en alleen Hij overblijft op wie we ons vertrouwen kunnen 

stellen. 

Later volgt de geschiedenis met de Baäl-priesters. Elia’s God bewijst 

machtiger te zijn dan Baäl. En na die geweldige overwinning op de Karmel 

bidt Elia om regen. ‘Here God, de drieënhalf jaar zijn voorbij, er moet nu wel 

regen komen,’ zo zal hij wellicht gebeden hebben. En zijn geloof wordt danig 

op de proef gesteld. Maar de Here hoort zijn gebed en geeft overvloedige 

regen.  

Nu zou je toch denken dat Elia zich wel weer in 

het openbaar durft te vertonen. Zijn God heeft 

immers krachtig bewezen de levende God te 

zijn. Nu heeft Elia toch wel behoefte aan een 

vakantie, zouden wij zeggen. 

Maar juist op dit moment, na deze geweldige 

geestelijke overwinning, stort Elia totaal in. En 

reken er maar op dat de satan woedend is op 

Elia, na de dood van al zijn Baäl-priesters, en 

zeker zal proberen hem zo snel mogelijk uit te 

schakelen. Als Elia hoort dat Izebel hem de 

volgende dag wil doden, vlucht hij naar 

Berseba. Hij trekt de woestijn in, kruipt onder een bremstruik en wil daar 

sterven. ‘Het is genoeg! Neem nu mijn leven Here, want ik ben niet beter dan 

mijn vaderen’ (1 Koningen 19:4). 
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Misschien zijn deze gevoelens herkenbaar. Elia is echt niet de enige die zo 

door matheid en moeheid overvallen wordt. Na een geestelijk hoogtepunt, 

waarin je wellicht hebt ervaren dat God bij je was, voor je streed of je 

misschien wel door het water of het vuur droeg (Jesaja 43), kan het plotseling 

geestelijk donker worden in je leven. 

De Here ziet Zijn knecht Elia en ontfermt Zich over hem. Hij veroordeelt hem 

niet. Hij weet dat Elia rust en voedsel nodig heeft. Een engel raakt hem aan 

en zegt: ‘Sta op, eet’ (1 Koningen 19:5). 

Dan ziet Elia een koek, op kolen gebakken en een kruik water. Als hij, nadat 

hij gegeten en gedronken heeft, weer in slaap is gevallen, maakt de engel des 

Heren hem opnieuw wakker en zegt: ‘Sta op, eet, want de weg zou te zwaar 

voor u zijn.’ Hij eet en drinkt opnieuw en ontvangt daaruit zoveel kracht van 

God Zelf dat hij er veertig dagen en veertig nachten op vooruit kan, tot hij bij 

de berg Gods, de Horeb komt. Daar openbaart de Here Zich aan hem, in het 

suizen van een zachte koelte en krijgt hij nieuwe taken en opdrachten.  

Het is mijn verlangen en ik 

hoop en bid dat het ook 

uw verlangen is, om 

evenals Elia, in deze 

vakantietijd van de Here 

nieuwe kracht en nieuwe 

visie te ontvangen om in 

Zijn kracht verder te gaan 

en bruikbaar te zijn voor 

Hem. Zo’n periode van rust 

en bezinning wens ik u 

allen deze zomerperiode 

toe. 

'De profeet Elia wordt door een engel gewekt en gevoed', 
Ferdinand Bol (1663).     Dirk van Genderen,   

        Auteur Zoeklicht 
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Het Bezoekersteam.        

Verslag van de bijeenkomst van het bezoekersteam 

van de Christengemeenschap `De Goede Herder´  

op 17 mei 2015.  

Aanwezig: Thea Borst, Jopy Koorneef, Jaëlla van der 

Kruyk, Helena Stembert, Stefan Geurten,  Marianne 

Heeneman. 

Allen zijn erg blij, dat Stefan ons team versterkt. 

1. Het bezoekersteam krijgt, afgezien van de gemeenteleden die 

regelmatig bezocht worden, weinig nieuwe aanvragen voor bezoek. 

Na overleg met Jannie Carlier heeft Marianne vele gemeenteleden 

telefonisch benaderd om erachter te komen welke wensen er zijn op 

het gebied van bezoek. Een zeer klein aantal gemeenteleden gaf aan 

bezoek thuis prettig te vinden. Het alternatief –een gezellige ochtend 

of middag met koffie /thee etc. op een goed bereikbare locatie- blijkt 

       bij de overgrote meerderheid zeer in de smaak te vallen. 

De bijeenkomst is bedoeld om elkaar op een informele wijze te 

ontmoeten, elkaar te  spreken, contacten te verbreden en eventueel 

de mogelijkheid tot bezoek onderling uit te breiden. 

Jopy en Helena denken na over een inhoudelijk thema. 

Marianne zal met de broederraad dit alternatief bespreken m.b.t. 

budget, locatie en tijdstip. 

Ons voorstel is om oktober/november zo’n bijeenkomst te plannen. 

2. We bespreken de in de afgelopen periode afgelegde bezoeken en de 

in de komende maanden te plannen bezoeken. 

3. Marianne stelt voor  om in het kader van “ elkaar ontmoeten” op een 

zaterdagmiddag een wandeltocht voor de gemeenteleden te 

organiseren. De teamleden stemmen hiermee in. 

Ook hierover wordt de broederraad geraadpleegd. 

De volgende bijeenkomst zal eind augustus/begin september plaatsvinden. 

 
Namens het bezoekersteam 

         Marianne Heeneman
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Gedicht Van:  Nel Benschop  Uit:  ‘Geloven is geluk’      Inzender: JvdB 

 
DE HEER IS MIJN HERDER  

  
Dit is het wonder in mijn leven: 
Gij hebt mij stap voor stap geleid; 
Ook als ik het niet toe wou geven:  
Gij had gelijk --- en waar Gij zijt 
Daar is het goed. En vrees en beven 
Veranderen in veiligheid. 
Mijn doopkleed werd door U geweven,  
Mijn feestkleed kreeg ik uit Uw hand; 
En alles wat Gij hebt gegeven, 
(een beker, vol tot aan de rand) 
Deed mijn geloof, mijn liefde groeien 
En ik zag vol verwondering 
In dorre plaatsen bloemen bloeien, 
Ontloken bij Uw nadering.  
Maar één ding wil ik U nog vragen:  
Geef mij de moog’lijheid, de kracht  
Uw liefdesboodschap uit te dragen, 
Totdat Gij zegt: “Kom kind, IK wacht!” 
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Ingezonden stuk       Van: RdJ 
Eén lichaam, vele leden!    Naar 1 Korinthe 12 

Hoe het eigenlijk begonnen was, wist niemand nog te vertellen; 
noch de neus, noch het oor, noch de voet, noch de hand of de 
mond. Ze behoorden allemaal tot één lichaam, ze hadden ieder 
een eigen taak.  

De mond was dankbaar omdat hij spreken kon. De voet was blij met de 

mogelijkheden die hij had: hij kon dansen, huppelen, lopen en noem maar 

op…  Het oor had volop werk, want er was zoveel om naar te luisteren… En 

zo waren alle leden van het lichaam bestemd om op de plaats waar ze 

stonden een eigen taak te vervullen. 

Op zekere dag echter bemerkte de hand dat de pink er zo lusteloos bij hing. 

‘Is er wat aan de hand?’, vroeg de mond. ‘Ach’, zei de pink ‘Ik hoor er 

eigenlijk niet bij’. ‘Waarbij dan?’, vroeg de mond. ‘Bij het lichaam natuurlijk’ 

zei de pink. ‘Ik zou er net zo goed niet kunnen zijn. Waarvoor kan ik nu 

gebruikt worden? Als ik nu een mond was zoals jij, dan had ik tenminste nog 

een taak. Ik zou overal waar ik kwam over de Here Jezus vertellen. Ik zou 

lachend naar de mensen gaan en zieken zou ik bemoedigen en… och, was ik 

maar een mond of een oor, dan konden de mensen hun problemen aan mij 

vertellen en ik zou luisteren. Het moet heerlijk zijn om een oor te zijn! Of een 

voet, dan kon ik lopen. Overal zou ik heen gaan om het evangelie te 

verkondigen en ik zou dansen van blijdschap als er mensen weer naar God 

zouden luisteren. Oh, was ik maar geen pink. Neen, als pink behoor ik niet tot 

het lichaam’. En moedeloos liet de pink zich neerhangen. 

‘Luister toch eens’, zei de hand, ‘jij kunt vertellen wat je wilt, maar wij 

hebben je nodig. Je bent niet voor niets op deze plaats gezet. Als jij je taak 

niet doet, dan gaat het voor de andere vingers ook veel moeilijker. Nee pink, 

jij behoort wél tot het lichaam of je nu wilt of niet. Jij hebt een eigen taak’. 

De andere delen van het lichaam hadden aandachtig het gesprek gevolgd. Ze 

zagen wel dat de pink verdrietig was en dat deed hen ook verdriet. Ze wilden 

het liefst dat de pink blij en tevreden werd. 

‘Ik heb niemand nodig’, zei opeens een stem. Allen keken verbaasd op. Hoe 

kon dat nu? Ze waren toch allemaal bijeen geplaatst als leden van één 

lichaam! Hoe kon dan één zeggen: ‘Ik heb de anderen niet nodig’?  
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“Zo’, zei de voet, ‘waarom niet’? ‘Omdat ik aan kijken genoeg heb’, zei het 

oog. ‘Zeg oog’, zei de voet, ‘als je mij niet had zou je dag in dag uit naar 

hetzelfde moeten kijken, want zonder mij kun je nergens komen. Je vergist je 

als je denkt dat je mij niet nodig hebt’. ‘Dat is waar’, zei het oog ‘jou heb ik 

nodig’. ‘Als er geen voedsel binnen zou komen langs mij’, zei de mond, ‘zou je 

dan niet zwak worden, oogje’? ‘Ja’, zei het oog, ‘jou heb ik ook nodig’. ‘En als 

je mij niet had’, zei de hand, ‘om je slaap af en toe eens uit je oog te wrijven 

dan zag je niets meer’. ‘Eigenlijk is het waar’ zei het oog, ‘ik heb jullie wél 

nodig, ik kan niet zonder jullie… maar die kleine pink is wel overbodig’. Allen 

werden heel stil en hadden medelijden met de pink. 

Dagen gingen voorbij en het lichaam ging een flinke wandeling maken. De 

voeten stapten er lustig op los. De handen zaten warm in de zakken van de 

jas. De oren luisterden naar het waaien van de wind door de bomen. De ogen 

keken rond en genoten van al het mooie. De neus rook de frisse natuur. Het 

zou prachtig geweest zijn als er niet die kleine pink geweest was, die zich 

overbodig voelde, zeker na hetgeen het oog gezegd had. De andere leden 

van het lichaam leden mee met de pink. Zelfs het oog had wel wat spijt over 

zijn uitbarsting, maar was te trots om ook maar iets toe te geven. ‘Waarom 

toch’, piekerde het, ‘blijf ik nu maar steeds aan die kleine pink denken? Als ik 

hem uit de weg ga, dan gaat het wel voorbij. Tenslotte is het waar; ik héb 

hem niet nodig! Laat mij maar genieten van al het mooie. Goed rondkijken, 

dat moet ik doen’. 

Het oog sperde zich wijd open en keek. Opeens voelde het een scherpe 

steek, en zag niets meer, geen bloemen en geen veld. Er kwamen grote 

tranen tevoorschijn van de pijn. Dat kwam allemaal door een heel klein 

splintertje. De voeten bleven opeens staan en de mond riep: ‘au’. De neus 

begon te snotteren. De handen voelden in de jaszak en namen er een klein 

spiegeltje uit. ‘Veeg het er uit’, zei de mond. Maar er liepen zoveel tranen uit 

het oog, dat het niets meer kon zien. De hand wreef in het oog, maar dat 

hielp niet. ‘De pink’, zei de mond, ‘die moet de splinter er uit halen. Die is fijn 

genoeg’! Haastig werd de pink gevraagd of hij het wilde doen. Zou hij…? Alle 

leden van het lichaam wachtten in spanning af. De pink wist: ‘hier is een taak 

voor mij. Hij richtte zich op, hij werd er helemaal blij van en heel voorzichtig 

duwde hij het in het puntje van het oog, terwijl de andere vingers het oog 

open hielden. De mond stond open van spanning.  
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Het hele lichaam stond gespannen te wachten en voelde met het oog mee. 

De kleine pink werkte heel voorzichtig 

de splinter naar buiten.  

Weer sprongen er tranen uit het oog, 

maar nu van dankbaarheid. Het hart 

werd er warm van. De voeten 

maakten een sprong in de lucht. De 

handen gingen omhoog en de mond 

zei: ‘hoera’. Het hele lichaam was blij. 

En toen het oog tegen de pink zei: 

‘Dank je wel. Wil je me vergeven?’, 

wisten alle leden dat ze bij elkaar 

hoorden en elkaar nodig hadden. 

Bron: Het Zoeklicht 

 

1 Korinthe 12: 26 

 

26 En hetzij dat één lid lijdt, 
zo lijden al de leden mede; 
hetzij dat één lid verheerlijkt 
wordt, zo verblijden zich al de 
leden mede. 
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Samenvatting preek    Door Rita de Jager 

 

 

 

 

CONTACT MET GOD        PSALM 25
 

Voorafgaand aan de preek houdt broeder Siem van Pelt nog een korte 

bidstond vanwege de opening van de week van gebed op 19 januari 2015.  In 

een overzicht worden ons de aandachtspunten getoond die onderwerp 

kunnen zijn van onze gebeden in de komende week. Hierna begint broeder 

van ´t Sant met zijn preek die als thema heeft ´Psalm 25´. 

 

Heeft u in uw leven wel eens geprobeerd om een ´heel belangrijk iemand´ te 

kunnen spreken? Hierbij heeft u vast wel ervaren hoe moeilijk dat 

en is. Hoe anders is dat als wij met God willen spreken. Wij mogen zomaar 

alles met God bespreken. 

In Psalm 25 staat beschreven hoe wij met God mogen spreken. De verzen in 

de onberijmde Psalm zijn gerangschikt volgens het Hebreeuws alfabet

uitzondering van de letters Bet, Wav en Koef, die volgens Joodse 

verklaarders tezamen genomen verwijzen naar het woord gehinom

Hoe mogen wij dan met God spreken?  God  begrijpt ons en weet wat er in 

ons hart leeft en wat er in ons om gaat.  Wij mogen tegen God zeggen:

 ‘ Heer, U weet alles van mij, U weet wat ik denk en U ziet alles’. Voordat ik 

mijn mond open doe om te spreken, weet U de woorden al die ik zal gaan 

gebruiken. Lees maar in Psalm 139 de verzen 1 t/m 6. 

 

God kent de gedachten van ieder mens. Wij denken na over hoe  de 

vertrouwelijk omgang met Hem toch mogelijk is. Hij is immers zó verheven. 

Dat begrijpen veel mensen niet. Hoe kun je dat begrijpen? God heef

contact gezocht met ons en door Zijn Zoon heeft Hij tot ons gesproken. Zie 

hiervoor Hebreeën 1 vers 1: ‘God voortijds veelmaals en op velerlei wijze tot 

de vaderen gesproken hebbende door de profeten, heeft in deze laatste 

dagen tot ons gesproken door de Zoon.’  

18 januari  2015  Broeder  J. van ´t Sant 

Psalm 25 

 

PSALM 25 

Voorafgaand aan de preek houdt broeder Siem van Pelt nog een korte 

bidstond vanwege de opening van de week van gebed op 19 januari 2015.  In 

een overzicht worden ons de aandachtspunten getoond die onderwerp 

onze gebeden in de komende week. Hierna begint broeder 

Heeft u in uw leven wel eens geprobeerd om een ´heel belangrijk iemand´ te 

kunnen spreken? Hierbij heeft u vast wel ervaren hoe moeilijk dat soms was 

en is. Hoe anders is dat als wij met God willen spreken. Wij mogen zomaar 

In Psalm 25 staat beschreven hoe wij met God mogen spreken. De verzen in 

Hebreeuws alfabet, met 

, die volgens Joodse 

gehinom (hel).  

begrijpt ons en weet wat er in 

ons hart leeft en wat er in ons om gaat.  Wij mogen tegen God zeggen: 

‘ Heer, U weet alles van mij, U weet wat ik denk en U ziet alles’. Voordat ik 

mijn mond open doe om te spreken, weet U de woorden al die ik zal gaan 

God kent de gedachten van ieder mens. Wij denken na over hoe  de 

vertrouwelijk omgang met Hem toch mogelijk is. Hij is immers zó verheven. 

Dat begrijpen veel mensen niet. Hoe kun je dat begrijpen? God heeft Zèlf 

contact gezocht met ons en door Zijn Zoon heeft Hij tot ons gesproken. Zie 

hiervoor Hebreeën 1 vers 1: ‘God voortijds veelmaals en op velerlei wijze tot 

de vaderen gesproken hebbende door de profeten, heeft in deze laatste 
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Jezus Christus heeft de kloof overbrugd die tussen God en de mens was 

gekomen, want wij waren 

ongehoorzaam. Maar God wil ons 

ontmoeten in ons leven. God is niet ver 

weg van ons ieder en met Hem kun je 

àlles bespreken.  

Psalm 25 begint met vers 1: ‘Tot U, o 

Heere, hef ik mijn ziel op.’ Het begint 

met verlangen, met dorst, met 

vertrouwen. De mens komt tot God om 

te praten op basis van vertrouwen. 

Anders is het voor ons niet mogelijk om 

in Zijn nabijheid te komen. Het moet uit                 

ons hart komen en zonder reserves. 

We kunnen bidden uit routine,  uit gewoonte, of uit liefde en verlangen. 

Maar we moeten God wel de ruimte geven. We kunnen soms alleen een 

glimp opvangen en weten dat Hij er is en ons behoedt voor alles wat ons zou 

kunnen overkomen. Het is dus een zaak van ons hart en niet van ons 

verstand. We kunnen dit niet met de ratio en rede verklaren.  

 

Mensen gooien ons soms van alles voor de voeten en vragen ons hoe het dan 

kan dat er bijvoorbeeld terrorisme, ziekten en allerlei ander verdriet bestaat 

in deze wereld. Waarom doet die God daar dan niets aan?  Gods agenda is 

een andere dan de onze en wanneer God iets begonnen is dan maakt Hij dat 

af. Alleen van God mogen wij alles blijven verwachten. Op God vertrouwen 

vereist lege handen. Alle andere bronnen in dit leven moeten wij laten 

opdrogen en het niet van deze wereld verwachten wanneer het er op 

aankomt in het leven. 

We maken in onze auto gebruik van een routeplanner die ons de goede 

richting wijst en ons waarschuwt voor obstakels op onze weg.  Maar wat 

zouden wij graag een routeplanner hebben voor ons leven! We moeten onze 

eigen ‘routeplanner’  inleveren want we hèbben een routeplanner voor ons 

leven. De Heilige Geest! Die maakt ons duidelijk wat we wel en niet moeten 

doen. Helaas luisteren wij vaak niet! (zie vers 4) ‘Heere, maak mij Uw wegen 

bekend, leer mij Uw paden’. 

In Jacobus 4, de verzen 5 t/m 8 lezen wij dat wanneer wij tot God naderen, 

Hij tot ons zal naderen en de duivel van ons zal wijken. God wil ons de weg 

wijzen, maar dan moeten we ons onderwerpen aan Hem. Hem de leiding 
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over ons leven geven. Gebed is de ademtocht van de ziel. We mogen Hem 

vragen in gebed: ‘Heer, ìk kan het niet, maar openbaar Uw wil aan mij’.  

We zien dat Bijbelstonden vaak slecht bezocht worden, maar bidden kun je 

leren! Het hoeft geen lang verhaal te zijn maar simpelweg vragen aan Hem: 

‘Heer, leer ons bidden’. Dan erkennen wij Wie God is en tonen wij respect 

voor Wie God is. Het moet geen lijstje zijn van allemaal wensen van onszelf. 

Alleen God de baas laten zijn. In vers 5 lezen wij:  ‘U verwacht ik de ganse 

dag’. Dan willen wij ook voortdurend in contact zijn met God.  

Ook tijdens mijn werkzaamheden vraag ik in gebed: ‘Heer, helpt U mij maar 

met alles wat ik moet doen!’ Ook als ik het soms niet weet. In Gods nabijheid 

willen zijn betekent: God zoeken met ons hele hart en vragen: God, wil U het 

voor mij doen?’ David zegt: ‘leer mij, U bent de bron van mijn heil’. God weet 

alles en dus ook dat we verlossing en vergeving nodig hebben. We moeten 

niet onze eigen weg willen gaan. Vers 9 zegt: Hij leidt de zachtmoedigen in 

het recht en Hij zal de zachtmoedigen Zijn weg leren. In 1 Corinthe 6 vers 19 

en 20 staat dat wij duur gekocht zijn door Zijn Bloed en niet van onszelf zijn. 

 

Wij zijn vaak zó koppig, zó eigenwijs, maar wij moeten bereid zijn om dit te 

laten varen. Arm van geest willen zijn, zodat Hij ons kan vullen. In vers 15 

lezen wij dat wij  niet overmand hoeven worden door de woeste golven in 

het leven. David zegt: Hij bevrijdt mijn voet uit het net.  

Vroeg in de morgen na het opstaan  mogen wij bij het Bijbellezen onze ogen 

al op Hem richten. Wij denken vaak dat wij alles kunnen overzien in het 

leven, de maakbare samenleving, maar Hij is de Enige Die alles kan overzien 

in onze levens. Bespreek daarom alles met Hem, de hele dag door. Bidden is 

ook schuilen bij Hem want Hij is een Beloner van degenen  die Hem ernstig 

zoeken. Alles staat of valt of wij ervoor kiezen om bereid te zijn om alles van 

Hem te verwachten. Het zal dan ook je eenzaamheid oplossen. Degene Die je 

gemaakt heeft en je begrijpt kan je het beste leiden. Voortdurend mag je 

bidden zonder daarvoor een afspraak in je agenda te moeten zetten. Jezus 

Christus  bidt en pleit voor ons eeuwig zielenheil. In Romeinen 8 vers 26 tot 

28 staat dat de Heilige Geest onze zwakheden mede te hulp komt; want wij 

weten niet wat wij bidden zullen, gelijk het behoort. De Heilige Geest Zèlf 

bidt voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen.  De Heilige Geest legt in 

ons hart dat wij kunnen zeggen: tot U heb ik de toevlucht genomen. Amen   



18 | gemeentenieuws  

 

Gedicht   Van: Jelly Verwaal Uit: ‘Beloofd is beloofd’      Inzender:  TB 
  

PUTTEN UIT DE BRON   
 
‘Ik dank u, Heer, dat ik mag drinken 
Uit deze rijke bron van kracht. 
Wanneer de moed mij wil ontzinken, 
En ´k van geen mens meer steun verwacht, 
Dan komt Uw Geest mij steun verlenen; 
Dan is ´t Uw kracht, die in mij werkt. 
Dan word ik door Uw licht beschenen, 
Dan is ´t Uw Geest, die mij versterkt. 
 
Wil, Heer, zó in mijn leven werken, 
Dat ´k niets meer van mijzelf verwacht, 
En dat ik daag´lijks zal bemerken; 
U hebt in mij het werk volbracht. 
 

‘Ik vermag 
alle dingen 
in Hem, 
Die mij  

kracht 
geeft’ 

(Fill.4: 3) 
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Ingezonden stuk     Bron: ‘Christenen voor Israël

         Van: RdJ 
 

Lance Lambert, een geliefde vriend voor velen 

in Israël en daarbuiten en wereldberoemd 

Bijbelleraar, is overleden. Na een lange strijd 

tegen ziekte in Griekenland, vorig jaar, werd 

hij afgelopen maand opnieuw opgenomen in 

het ziekenhuis in Jeruzalem. Daar overleed hij 

vredig op zondag 10 mei. 

Tientallen jaren stond Lance Lambert bekend als 

een van de meest vooraanstaande christelijke Bijbelleraars in Israël. 

Jarenlang gaf hij over de hele wereld lezingen en Bijbelstudies. Ook in 

Nederland sprak hij diverse malen op bijeenkomsten van C

Israël. 

Lance Lambert werd geboren in 1931 in Richmond in Surrey (Verenigd 

Koninkrijk). Hij studeerde Afrikaanse en Oriëntaalse studies aan de London 

University om zich voor te bereiden op werk in China. Hij studeerde Klassiek 

Chinees, Mandarijn, Oriëntaalse filosofie en Geschiedenis van het Verre 

Oosten, maar de revolutie zorgde ervoor dat Europese zendelingen niet 

langer in China konden komen. 

In de vroege jaren ’50 diende Lambert in de Royal Air Force in Egypte. Later 

richtte hij Halford House Christian Fellowship op in Richmond. Nadat hij zijn 

Joodse afstamming ontdekte, werd hij een Israëlisch burger. Tot zijn dood 

woonde hij in Jeruzalem. Daar produceerde hij elk kwartaal een zeer 

gewaardeerde geluidsopname onder de naam Middle East Update. Hierin gaf 

hij zijn unieke perspectief op de gebeurtenissen in het Midden

licht van Gods Woord. Hij schreef talloze boeken waaronder 

en Voorbereiding op de wederkomst. 

 

 

Christenen voor Israël’  

vriend voor velen 

in Israël en daarbuiten en wereldberoemd 

Bijbelleraar, is overleden. Na een lange strijd 

tegen ziekte in Griekenland, vorig jaar, werd 

hij afgelopen maand opnieuw opgenomen in 

het ziekenhuis in Jeruzalem. Daar overleed hij 

Tientallen jaren stond Lance Lambert bekend als 

een van de meest vooraanstaande christelijke Bijbelleraars in Israël. 

Jarenlang gaf hij over de hele wereld lezingen en Bijbelstudies. Ook in 

Nederland sprak hij diverse malen op bijeenkomsten van Christenen voor 

Lance Lambert werd geboren in 1931 in Richmond in Surrey (Verenigd 

ntaalse studies aan de London 

University om zich voor te bereiden op werk in China. Hij studeerde Klassiek 

ntaalse filosofie en Geschiedenis van het Verre 

Oosten, maar de revolutie zorgde ervoor dat Europese zendelingen niet 

In de vroege jaren ’50 diende Lambert in de Royal Air Force in Egypte. Later 

ord House Christian Fellowship op in Richmond. Nadat hij zijn 

Joodse afstamming ontdekte, werd hij een Israëlisch burger. Tot zijn dood 

woonde hij in Jeruzalem. Daar produceerde hij elk kwartaal een zeer 

Update. Hierin gaf 

hij zijn unieke perspectief op de gebeurtenissen in het Midden-Oosten in het 

licht van Gods Woord. Hij schreef talloze boeken waaronder Israël is uniek 
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GEBED VOOR
ANNE EN BAS VAN DER LINDEN

Presentatie door Anne en Bas v.d.Linden over hun 
bediening voor Israël en de Bijbel. 

Op dinsdagavond 2 juni kwamen Bas en Anne v.d. Linden tijdens onze 

wekelijkse bidstond een goed voorbereide presentatie geven over 

bediening om Hebreeuws-Duitse Tenachs (oude Testamenten) uit te reiken 

aan synagogen en Joodse gemeenschappen in Duitsland met als doel om de 

Joden – dikwijls met Russische roots 

kennis te laten maken met hun 

profeten. Dit vraagt veel 

voorbereiding. Ze zoeken eerst 

liefdevol contact met o.a. rabbi’s om 

uit te leggen dat de liefde voor het 

Joodse volk hiertoe de aanleiding is. 

Bas en Anne ervaren natuurlijk soms 

ook tegenstand maar toch wordt er regelmatig heel positief op gereageerd. 

Het motto van Israël en de Bijbel is: De Bijbel van, voor en over Israël. Het 

doel hiervan is dat de Joden door het lezen van de Tenach door de profetieën 

verder gaan uitzoeken wie de Here Jezus is. Een enkele keer wordt er dan 

ook gevraagd naar het Nieuwe Testament.  

In de zomermaanden trekken Bas en Anne erop uit om in Nederland op zoek 

te gaan naar Joodse toeristen. Dit om ze het Woord van God terug te geven. 

Een aantal plaatsen zijn bij Joodse toeristen erg in trek. Zo gaan Bas en Anne 

regelmatig naar Giethoorn en hebben daar heel bijzondere ontmoetingen. 

De liefdevolle benadering van Anne en Bas wordt bijzonder op prijs gesteld. 

Deze toeristen ervaren namelijk dikwijls een negatieve houding. 

Het was een fijne avond en we hebben wat meer achtergronden gehoord 

over Israël en de Bijbel. Israël en de Bijbel is één van onze 3 

zendingsprojecten die wij van harte steunen.  

Van: Lucie Barning 
Bron: I&B 

VOOR 
ANNE EN BAS VAN DER LINDEN 

Presentatie door Anne en Bas v.d.Linden over hun 

Linden tijdens onze 

wekelijkse bidstond een goed voorbereide presentatie geven over hun 

Tenachs (oude Testamenten) uit te reiken 

en Joodse gemeenschappen in Duitsland met als doel om de 

dikwijls met Russische roots -

kennis te laten maken met hun 

profeten. Dit vraagt veel 

e zoeken eerst 

liefdevol contact met o.a. rabbi’s om 

uit te leggen dat de liefde voor het 

Joodse volk hiertoe de aanleiding is.  

Bas en Anne ervaren natuurlijk soms 

ook tegenstand maar toch wordt er regelmatig heel positief op gereageerd. 

aël en de Bijbel is: De Bijbel van, voor en over Israël. Het 

doel hiervan is dat de Joden door het lezen van de Tenach door de profetieën 

verder gaan uitzoeken wie de Here Jezus is. Een enkele keer wordt er dan 

e zomermaanden trekken Bas en Anne erop uit om in Nederland op zoek 

te gaan naar Joodse toeristen. Dit om ze het Woord van God terug te geven. 

Een aantal plaatsen zijn bij Joodse toeristen erg in trek. Zo gaan Bas en Anne 

n daar heel bijzondere ontmoetingen.  

De liefdevolle benadering van Anne en Bas wordt bijzonder op prijs gesteld. 

Deze toeristen ervaren namelijk dikwijls een negatieve houding.  

Het was een fijne avond en we hebben wat meer achtergronden gehoord 

Israël en de Bijbel is één van onze 3 
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NIEUWS UIT ETHIOPIË.  

 

Zoals u ziet is er in het kader van een nieuwe huisstijl een 
prachtig logo ontworpen, dat de overgang van donker naar licht 
weergeeft, symboliserende de perspectieven voor de kansarme 
kinderen in Grace Village.  
 
Karin ervaart Gods leiding op de levensweg van de kinderen. Zo is 

John –als straatkind gekomen en door Ton Ammerlaan gesteund en 

gesponsord- nu afgestudeerd als verpleegkundige. Hij zal zich, als 

ervaringsdeskundige – in dienst van Grace Village - gaan inzetten 

voor de straatkinderen in Ethiopië. 

Nu Ethiopië een warme zomer tegemoet 

gaat, breekt er voor Karin een drukke 

periode aan:    

Allereerst een bezoek van 4 weken aan 

Amerika, waar zij o.a. sponsorgemeenten 

zal bezoeken.  

In september komt zij misschien naar 

Nederland. Laten we hopen, dat er dan 

ook  weer een mogelijkheid zal zijn haar             

in onze gemeente te ontmoeten.  
Marianne Heeneman.                                                  
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Ingezonden stuk     Van: Lucie Barning 

 

Mozaïek Workshop ten behoeve van de Stichting 
Kindertehuis Horeb, Brazilië. 

 

Op 9 mei kwam Like Sturing van het bestuur van Stichting Kindertehuis 

Horeb in Brazilië een workshop Mozaïek geven voor de mensen van onze 

gemeente. Het werd een heel fijn,  gezellig en creatief samenzijn. 

De 13 deelnemers waren heel enthousiast, ook door alle leuke initiatieven 

zoals het zelfgemaakte appelgebak door Henk van Groen en een heerlijke 

lunch, verzorgd door Caroline Bloem, Jannie Carlier en vele andere zusters 

en niet te vergeten de altijd dienstbare Stefan Geurten. 

 

Leuk om te 

ervaren dat er 

zoveel creativiteit 

is onder onze 

zusters en 

broeders. 

De opbrengst 

inclusief een 

zendingsgift van 

onze gemeente 

van in totaal 390 

euro is inmiddels 

overgemaakt naar 

Horeb. 

 

Dit zendingsproject is zo bijzonder omdat onze “eigen” Bernard en Susanne 

daar dienstbaar zijn. Sinds 9 mei jl. zijn ze daar weer. Ze hebben lang op een 

visum voor 2 jaar moeten wachten maar uiteindelijk kregen ze het precies op 

de juiste tijd. Netty en João, de oprichters van dit Kindertehuis moesten 

namelijk naar Nederland komen en hadden geboekt precies een week nadat 

Bernard en Susanne daar aankwamen. Zij hebben dus direct al grote 

verantwoording voor het geheel. 



23 | gemeentenieuws 

  

   

  

 

Momenteel wonen er in 

het kindertehuis 29 

kinderen waarvan er 

velen getraumatiseerd 

zijn. Er wordt goed 

samengewerkt met de 

kinderbescherming 

aldaar.  Meer informatie 

over ons zendingsproject 

kunnen jullie vinden op 

hun site:  Stichting             

Kindertehuis Horeb Brazilië. 

 

 

 

‘Eindelijk visum voor kinderwerkers Bernard en Susanne in 
Brazilië’ 

 
 
 
 
 



24 | gemeentenieuws  

 

Gedicht Van:  Annette van Schoonhoven  Uit:  ‘Liefde, Leven, Licht’    Inzender: JvdB 

BOOM   
 
Een zonnige zomeravond.  
Ik wandel door het bos,  
Een bos vol bomen,  
Met een hart vol dromen. 
 
De bomen ademen hoorbaar,  
Geven mij levenslust, 
Verkwikken mijn lichaam,  
Reiken tot in het diepst 
Van mijn ziel.  
 
Zo krachtig.  
Zo prachtig.  
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