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Voorwoord  

       
Lieve broeders en zusters,  

    
In de komende periode gaan we het Paasfeest weer vieren. In deze uitgave 
vindt u de uitnodiging voor de Paasbrunch. Ook kunt u een verslag lezen over 
de ‘Week van gebed’ en nieuws van ons zendingsfront. We hebben 70 jaar 
bevrijding herdacht en de Holocaust, daarom een artikel over Albert Dreyfus.    
Maar ondanks alle verdriet in deze wereld wordt het toch weer lente! 
Veel leesplezier!         De redaktie  

    
  

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            1 maart 

Spreker           Br. Barend Bloem 

Dienstleiding  Henk van Groen 
Pianiste            Tia  Iskandar (J,RJ,T) 
 

Zondag             8  maart

Spreker           Br. Bas vd Bosch
Dienstleiding  Leonard Bloem
Pianiste            Tia Iskandar 

Zondag           15 maart   

Spreker            Br. Piet vd Wolf 
Dienstleiding  Siem van Pelt 

Muziek            Team (JP,C,T) 

Zondag           22 maart

Spreker           Br.  A
Dienstleiding  Cor Barning
Muziek            Team
 

 

Zondag           29 maart 

Spreker           Br. Kees Kruif 
Dienstleiding Henk van Groen 
Pianiste          Maki Tasaka (RJ,T)       
 
Zondag              5 april (Pasen) 

Spreker            Br. Paul van Geest 
Dienstleiding  Siem van Pelt 
Muziek            Team (JP,D,T) 
 
Zondag           19 april 

Spreker           Br. Martien Plomp 
Dienstleiding Leonard Bloem 
Muziek            Team (JP,C,J) 

 

GoedeVrijdag    3 april

Spreker            Br. Siem 
Dienstleiding  Cor Barning
Pianiste            Maki Tasaka
 
Donderdag    12 april

Spreker           Br. G.J.
Dienstleiding Henk van Groen
Pianiste          Tia Iskandar 
 
Zondag            26 april

Spreker           Theo Meij
Dienstleiding  Siem van Pelt
Pianiste           Alicia Witarsa

 
SAMENKOMST 

 

 

. Na afloop van de dienst is er gelegenheid 

8  maart 
Bas vd Bosch HA 

Leonard Bloem 

Tia Iskandar  (J,S) 

2 maart 

A.J. van Andel 
Cor Barning  
eam (JP,C,D) 

april  GV 19.30 uur 

Siem  van Pelt HA 
Cor Barning 
Maki Tasaka (J,RJ) 

12 april 

G.J. Pellikaan HA 

Henk van Groen 
Pianiste          Tia Iskandar (D,RJ)  

26 april 

Spreker           Theo Meij 
Siem van Pelt 
Alicia Witarsa (RJ,T) 
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Roosters en andere taken 

Data: Welkom Koffie Kinderwerk Beamer 
  1 mrt Annemarie& 

Jopy 
Elma &Leen Thérèse Stefan  

  

  8 mrt  Riet & Jan Bellie & 
Robert-Jan 

Jorike Richard  
 

15 mrt  Thea & Jopy Tonny & 
Helena 

Ada Stefan  

22 mrt  Stefan & Tonny Linda & 
Elbert 

Helena Richard  
 

29 mrt  Henk & Stefan Jopy & Jaëlla Janny vd Bos  Richard 

  3 april Jannie & Harry 
 

  Stefan 

  5 april Riet & An Annemarie & 
Bellie 

Jaëlla Stefan 

12 april Annemarie& 
Stefan 

Jopy & 
Tonny 

Ada Richard 

19 april 
  

Thea & Helena  Jopy & 
Robert-Jan 

Helena  Stefan 

26 april Tonny & Piet Elma & Leen Therese Richard 

     

Rooster leiding van de bidstonden 

  3 mrt Siem/An    7 april Thérèse 
10 mrt Tom   14 april Henk  
17 mrt Cor/L  21 april Cor/L 
24 mrt Gerrit 
31 mrt Riet  

28 april Tom 
   5 mei 

 
 

Elke dinsdagavond voor gemeenteleden.      Aanvang 19.45uur. 

Meidoornstraat 9, Den Haag.                            Bidt u mee? 
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VERJAARDAGEN 

  
 

  

Maart         April 
  2 Jannie Carlier      1  An van Pelt  

  7  Jon vd Kruyk    10  Richard Bloem  

14  Marianne Heeneman   13  Noor Matla  

15  Riet Wagter    18  Jaëlla vd Kruyk 

23  Ton de Jager     22  Tom Ammerlaan 

27  Marjo bij de Vaate    

30  Gerie de Mos 

31  Piet Wagter        

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

• Bijbelstudie Broeder Hans Timmers:  3, 17 en 31 mrt 
2015;  14 en 28 april 2015. Aanvang 20.00 u. Om de 2 
weken. Wisselende locaties. Onderwerp: Evangelie van 
Johannes. 

• Thematische Kring van Harry + Jannie Carlier: ’s avonds 
15 en 19 mrt 2015; 16 en 30 april 2015.  Locatie 
bekend bij kringleden. 

• Dagkring Cor Barning:  woensdagmorgen 18 mrt 2015;  8 
Bijbelstudie Tweede Brief van Petrus.  

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

•     Kring van Siem van Pelt; 6 en 27 mrt; 17 april 2015. Bijbelstudie 
         Wilt u een kring bezoeken? Overleg met de desbetreffende kringleider

 

Gebed gevraagd voor onze zieken: 

 
• Broeder Casper Heeneman is herstellende van zijn 

ziekenhuisopname. 

• Broeder Jan van den Bos is na een lang ziekbed op 20 januari 2015 
overleden. De begrafenis heeft op 24 januari 2015 plaatsgevonden.

• Leen Bom is herstellende van zijn ziekenhuisopname

• Zuster Korving is 4 dagen in het ziekenhuis opgenomen geweest
vanwege vocht in de longen. 

• Wilt u broeder Korving ook gedenken in uw gebeden. Hij heeft de 
zeer hoge leeftijd van 94 jaar bereikt.  

       
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. 

 

 

 

 

 

en 22 april 2015.  

bekend bij de kringleden. Onderwerp 

Bijbelstudie Openbaring                        
met de desbetreffende kringleider. 

Broeder Jan van den Bos is na een lang ziekbed op 20 januari 2015 
plaatsgevonden. 

opname. 

opgenomen geweest 

Wilt u broeder Korving ook gedenken in uw gebeden. Hij heeft de 

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 wanneer de sprekers van onze zendingsprojecten de 
spreekdienst houden, de opbrengst van de collecte bestemd is voor deze 
zendingsprojecten? 

 
Broeder Bas vd Bosch spreekt op  8 maart 2015 over o.a. Karin vd 
Bosch/Grace Village  

 
Bedankje! 
Wij willen jullie hartelijk danken voor jullie kaarten met inhoud en het 
prachtige bloemstuk. Maar ook voor jullie hartelijkheid op ons 50-jarig 
huwelijk in december 2014. Wij mogen terugzien op een gezegende dienst 
en met dank aan Jaap vd Zeeuw die is voorgegaan. Maar bovenal dank aan 
de Here God die ons voor elkaar gespaard heeft. Nogmaals bedankt!!! 
Veel liefs en groetjes van      Barend en Astrid de Kramer.  

 
Wist u dat u kopij kan inzenden voor het komende gemeentenieuws? 
Maar wel inzenden vòòr 15 april 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         

 

‘LATEN WIJ OPGEWEKT ZIJN’ . 
Kolossenzen 2:6-8 

 

 

6 Volg de weg van Christus Jezus, nu 

u Hem als uw Heer aanvaard hebt. 7 Blijf in Hem geworteld en 

gegrondvest, houd vast aan het geloof dat u geleerd is en wees 

vervuld van dankbaarheid. 8 Wees op uw hoede en laat u niet 

meeslepen door holle en misleidende theorieën die op 

menselijke tradities zijn gebaseerd en zich richten op de machten 

van de wereld en niet op Christus 

Beste broeders en zusters, 

Pasen is de kern van ons geloof en laten wij daar trots op zijn. Geef het door, 
laat je niet beïnvloeden en ervaar in dankbaarheid wat het voor u of jou 
betekent.   Ook elke christen ervaart lijden en zorgen in zijn leven, waar we 
wel door heen moeten gaan. Jezus is ook alleen door doodsangst en lijden 
tot de opstanding gekomen. Heel veel zorgen creëren we vaak zelf omdat we 
dingen nastreven die niet in Gods plannen met ons leven liggen. Voor het 
persoonlijk lijden ligt het moeilijker. De oplossing is vaak niet zichtbaar. 
Moed houden en doorgaan met verstand en uitkijken naar de stip op de 
horizon: lees:  de terugkomst van de Here Jezus.  Maranatha!  
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Natuurlijk is de praktijk anders en schieten vaak de woorden te kort om  
zichtbaar te maken wat ons geloof betekent. Alle kansen aangrijpen om te 
getuigen en te leven met de Schepper. De begrafenis van broeder Jan van 
den Bos was een levende getuigenis van een rotsvast geloof.   

Alle persoonlijke  zorgen en  lijden mogen we daarom bij het kruis en het lege 
graf van de Here Jezus leggen, ook in 2015. Dat betekent niet dat we passief 
moeten worden en maar moeten afwachten wat God voor ons zal doen. We 
houden onze dagelijkse plichten om te werken, te leren, ons gezin te 
verzorgen, ons in te zetten voor de christengemeenschap, alle relaties die we 
onderhouden in de wijk of ver weg in de wereld. Wij moeten zelf in actie 
komen. Het Paasevangelie zegt dat Jezus de dood overwint. Laten we 
daarom opgewekt leven, ook na de festiviteiten op 5 april 2015. 

 

   

 

 

 

 

 

Gezegende tijd toegewenst namens de broederraad.         Henk van Groen 
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PAASBRUNCH           Van: Jannie Carlier 

5 april 2015 1e Paasdag  

wordt er weer voor de gemeente een 
Paasbrunch georganiseerd. U wordt allen 
van harte uitgenodigd voor een gezellig 
samenzijn en samen eten. We willen naast 
de gemeenteleden ook mensen uit de buurt 

uitnodigen om hen te ontmoeten en hen zo gelegenheid te geven bij ons in 
de gemeente te kijken en de onderlinge sfeer te proeven. Geef je op voor de 
brunch bij Jannie Carlier (jacarlier@casema.nl of tel. 070-3211083 ) of op een 
formulier in de gemeente. Nodig gerust mensen uit (ook opgeven), er zijn 
uitnodigingskaartjes beschikbaar. Broeders of zusters die graag mee willen 
helpen voor het klaarmaken van de zaal en/of brunch kunnen zich melden bij 
Jannie Carlier.    De brunch is vanaf 12.00 uur. Je kunt ook mensen alleen 
voor de brunch uitnodigen.  

Met een liefdevolle groet, het Evangelisatieteam.  
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Gedicht  van: Bertha Gaasbeek Naar Romeinen 8: 28     Inzender: RdJ  

 

ALLES TEN GOEDE 

Ik dacht, dat het een najaarsblad, 
Een geel geworden blad was; 
Maar ‘k zag, dat het een vlinderke, 
Een vlinder op mijn pad was,  
Ik dacht, er dreigt een zware storm, 
Die heel veel zorg zal geven; 
Maar ‘k zag, hoe straks integendeel 
De schepping ging herleven. 
 
Ik dacht, dat alles tegenliep, 
‘k was moedeloos, verlegen; 
Maar zie, het bleek de rechte weg,  
’t was juist de weg van zegen. 
Ik dacht, ik dacht ….. maar wat ik denk 
Is stellig niet onfeilbaar. 
Laat ik maar voortgaan, aan Gods Hand; 
Zijn wijsheid is onpeilbaar! 
 
Laat ik maar voortgaan naar Zijn wil 
En letten op Zijn wenken. 
Wat eerst een onheil scheen, kan dan 
Mij blijken heil te schenken! 
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Samenvatting preek    Door Rita de Jager 

 

 

 

 

PSALM 22 

Deze Psalm is gemaakt door Koning David, de man naar Gods hart, die in 
deze Psalm tal van profetische uitspraken doet. Die ongeveer 1000 jaar later 
hun vervulling hebben gekregen in het lijden en sterven van de Here Jezus op 
het kruishout van Golgotha. Maar dat niet alleen want David laat ons in deze 
Messiaanse Psalm ook profetisch de vruchten van dat lijden en sterven zien 
en tevens tekent hij ons profetisch het komende koningschap van de Here 
Jezus. De Psalm begint heel opvallend en tegelijk veelzeggend met het door 
God verlaten zijn van de Here Jezus op het kruishout van Golgotha! In vers 2 
t/m 6 zijn deze woorden  door David geschreven samengevat: “Mijn God, 
mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten?” Woorden die later door de Here 
Jezus tijdens de drie uur durende periode van dikke duisternis op het kruis 
van Golgotha letterlijk zijn herhaald.  Zie Mattheüs 27: 45 en 46.
 
Het is veelzeggend dat deze Psalm begint met het door God verlaten zijn van 
de Here Jezus en niet met het lichamelijke lijden dat Hem toen door mensen 
is aangedaan. Dit geeft op de meest duidelijke wijze weer waar het ten 
diepste op Golgotha om draait. Tijdens de periode van drie uur durende 
duisternis was de Here Jezus beladen met al de zonden van de gehele 
wereld. 2 Corinthe 5: 21 zegt hiervan: “Hem Die geen zonde heeft gekend, 
heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt. Het gevolg hiervan is dat God de 
Vader, Die geen enkele gemeenschap met de zonden kan en wil hebben, Zich 
hier van Zijn Zoon de Here Jezus Christus, het liefste wat Hij heeft, moet 
afkeren. Sterker nog, de Here Jezus wordt hier niet alleen verlaten door de 
Vader, maar die Vader moet Hem zelfs veroordelen vanwege die zonden. En 
dat is ook gebeurd want in Romeinen 8 vers 3 lezen we dat de Vader de 
zonde veroordeeld heeft in het vlees van Zijn Zoon. Het gevolg van deze 
veroordeling was dat ook de doodstraf aan de Here Jezus moest worden 
voltrokken.  
Want Romeinen 6 vers 23 laat er geen enkel misverstand over bestaan dat 
het loon van de zonde de dood is!  1 Corinthe 15 vers 3 tenslotte bevestigt 
dat het ook zo is gegaan want daar lezen we: “Christus is gestorven naar de 

23 maart 2014          Broeder  A.J. van Andel 

Psalm 22 

is gemaakt door Koning David, de man naar Gods hart, die in 
ongeveer 1000 jaar later 

hun vervulling hebben gekregen in het lijden en sterven van de Here Jezus op 
het kruishout van Golgotha. Maar dat niet alleen want David laat ons in deze 
Messiaanse Psalm ook profetisch de vruchten van dat lijden en sterven zien 

tevens tekent hij ons profetisch het komende koningschap van de Here 
Jezus. De Psalm begint heel opvallend en tegelijk veelzeggend met het door 
God verlaten zijn van de Here Jezus op het kruishout van Golgotha! In vers 2 
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mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten?” Woorden die later door de Here 
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de Here Jezus en niet met het lichamelijke lijden dat Hem toen door mensen 
is aangedaan. Dit geeft op de meest duidelijke wijze weer waar het ten 

dens de periode van drie uur durende 
duisternis was de Here Jezus beladen met al de zonden van de gehele 
wereld. 2 Corinthe 5: 21 zegt hiervan: “Hem Die geen zonde heeft gekend, 
heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt. Het gevolg hiervan is dat God de 

Die geen enkele gemeenschap met de zonden kan en wil hebben, Zich 
hier van Zijn Zoon de Here Jezus Christus, het liefste wat Hij heeft, moet 
afkeren. Sterker nog, de Here Jezus wordt hier niet alleen verlaten door de 

roordelen vanwege die zonden. En 
dat is ook gebeurd want in Romeinen 8 vers 3 lezen we dat de Vader de 
zonde veroordeeld heeft in het vlees van Zijn Zoon. Het gevolg van deze 
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Want Romeinen 6 vers 23 laat er geen enkel misverstand over bestaan dat 
het loon van de zonde de dood is!  1 Corinthe 15 vers 3 tenslotte bevestigt 
dat het ook zo is gegaan want daar lezen we: “Christus is gestorven naar de 
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schriften.” Als dit niet zou zijn gebeurd, dan zou dit betekenen dat wij zelf die 
Godverlatenheid en eeuwige dood zouden moeten ondergaan!  Johannes 3 
vers 36 laat daar namelijk geen enkele twijfel over bestaan: “Wie in de Zoon 
gelooft heeft eeuwig leven , doch wie de Zoon ongehoorzaam is , zal het 
leven niet zien, doch de toorn van God blijft op hem.” 
 
De Here Jezus zegt: “Voorwaar, voorwaar Ik zeg u: Wie Mijn Woord hoort en 
het gelooft, Die Mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven en komt niet in het 
oordeel, want hij is overgegaan uit de dood in het leven. In Psalm 22 vers 17 
worden twee soorten mensen verantwoordelijk gehouden voor het 
onvoorstelbare lichamelijk en geestelijk lijden van de Here Jezus op het kruis 
van Golgotha. Namelijk honden en boosdoeners! Bij de honden moet u mijns 
inziens denken aan de Romeinen. De geschiedenis vertelt ons dat het 
optreden van de Romeinen altijd gepaard ging met veel en bruut geweld! In 
Psalm 22 vers 21 worden de honden vereenzelvigd met geweld, want daar 
lezen we:  “Red van het zwaard mijn ziel, mijn eenzame (een door God 
verlatene) van het geweld van de hond!”  De boosdoeners uit vers 17 zijn 
denk ik dezelfde mensen die in vers 8 en 9 van deze Psalm ´spotters´ worden 
genoemd. “Allen die Mij zien, bespotten Mij, zij steken de lip uit, zij schudden 
het hoofd. Wentel het op de Here, laat Die Hem verlossen, Hem redden. Hij 
heeft immers welgevallen aan Hem”. 
 
Uit Mattheüs 27 vers 39 t/m 43 blijkt duidelijk dat met deze spotters 
enerzijds de voorbijgangers, dus het volk van Israël wordt bedoeld, terwijl 
anderzijds de overpriesters, schriftgeleerden en oudsten van Israël hier met 
name worden genoemd. “Evenzo spotten de overpriesters, samen met de 
schriftgeleerden en oudsten en zeiden: anderen heeft Hij gered, Zichzelf kan 
Hij niet redden. Hij is Israëls koning, laat Hij nu van kruis afkomen en wij 
zullen Hem geloven. Hij heeft Zijn vertrouwen op God gesteld, laat Die Hem 
nu verlossen, indien Hij welgevallen aan Hem heeft. Wij zijn mede debet 
daaraan, want Hij hing daar vanwege uw en mijn zonden. Dat mogen wij 
nooit uit het oog verliezen. 
Het onvoorstelbare lijden dat gepaard ging met een kruisiging is door David 
profetisch tot in detail opgetekend in de verzen 15 t/m 19 van Psalm 22.   
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Vers 15 tekent ons de totale ontwrichting van het lichaam, gepaard gaande 
met ondraaglijke pijnen en totale uitdroging van het lichaam, waardoor 
ernstige hartschade wordt veroorzaakt en de dood uiteindelijk zal intreden. 
Vers 16 spreekt van totale uitputting van het lichaam gepaard gaande met 
een onvoorstelbare dorst. Vers 17 tekent ons bizarre doorboring van handen 
en voeten. Vers 18 en 19 bepalen ons bij het verlies van alle menselijke 
waardigheid, doordat de kruiseling praktisch geheel naakt aan het kruis werd 
gehangen en zijn klederen onder zijn ogen werden verdeeld of verloot. Dit 
alles ging gepaard met een ontstellende minachting en vernedering door de 
Joden die we al eerder in de verzen 7 t/m 8 hebben opgemerkt en het uiterst 
gewelddadig optreden van de Romeinen dat we ook al eerder hebben 
aangestipt. 
Al deze dingen die door David ongeveer 1000 jaar voor het sterven van de 
Here Jezus zijn geprofeteerd, zijn stuk voor stuk allemaal zonder uitzondering 
nauwkeurig vervuld in de persoon van de Here Jezus, toen Hij geheel 
vrijwillig Zijn leven heeft afgelegd op het kruis van Golgotha. Hij heeft dit 
alles ondergaan voor u en voor mij! ‘Want God heeft Zijn Zoon niet in de 
wereld gezonden, opdat Hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de 
wereld door Hem behouden zou worden”. Johannes 3 vers 17. En de apostel 
Paulus voegt hier aan toe in Romeinen 10 vers 9: “Want indien gij met uw 
mond belijdt, dat Jezus Here is, en met uw hart gelooft, dat God Hem uit de 
doden heeft opgewekt, zult gij behouden worden.” 
David tekent ons namelijk heel duidelijk in deze verzen hoe God de Vader 
zich weer naar Zijn Zoon keert! In vers 25 lezen we: “Want Hij heeft niet 
veracht, noch versmaad de ellende van de ellendige, en Zijn gezicht niet voor 
Hem verborgen, maar Hij heeft gehoord, toen Hij tot Hem riep!” Vers 22b 
bevestigt dit met de woorden: “Gij hebt Mij geantwoord!” Handelingen 2 
vers 24 zegt: “God evenwel heeft Hem opgewekt, want Hij verbrak de weeën 
van de dood”. Dat Petrus met deze uitspraak geen losse flodder afschiet blijkt 
duidelijk uit het vervolg van Handelingen 2 als hij de opstanding van Jezus 
Christus uit de dood in de verzen 25 t/m 28 gaat onderbouwen met de 
profetie van David uit Psalm 16. Even verderop in datzelfde Handelingen 2 
benadrukt Petrus in de verzen 30 t/m 32 nog eens dat David een profeet was, 
die in de toekomst mocht zien en toen al de opstanding van de Here Jezus 
heeft voorzegd. 
 
In Psalm 22 in de verzen 23 t/m 27 worden de vruchten getekend van het 
lijden en sterven en de opstanding van Christus. Die vrucht blijkt de 
gemeente  te zijn, want die wordt tot tweemaal toe in deze verzen genoemd. 



15 | gemeentenieuws 
  

   
  
 

“Ik zal Uw naam aan mijn broeders verkondigen, in het midden van de 
gemeente zal ik U lofzingen.” Dit vers is in de eerste instantie vervuld door de 
diverse verschijningen van de Here Jezus die tussen opstanding en 
hemelvaart hebben plaatsgevonden en die onder andere in 1 Corinthe 15 
vers 4 t/m 8 worden verwoord. Vers 23 zegt: “Want Hij die heiligt, en zij die 
geheiligd worden zijn allen uit één; daarom schaamt Hij Zich niet hun 
broeders te noemen en Hij zegt: Uw naam zal IK verkondigen aan mijn 
broeders, en in het midden van de gemeente zal IK u lof zingen.” In Psalm 22 
vers 26 lezen wij hetzelfde dat we ook lezen in Efeze 5 vers 19 waar Paulus de 
gemeente opwekt om te spreken onder elkaar in psalmen, lofzangen en 
geestelijke liederen en zingt en jubelt de Here van harte, en dankt te allen 
tijde in de naam van onze Here Jezus Christus, God de Vader voor alles. Die 
grote gemeente bestaat volgens Psalm 22 vers 27 uit ootmoedigen die zullen 
eten en verzadigd zullen worden! In het Hebreeuws wordt voor ootmoedigen 
meestal het woord anawa of anwa gebruikt. De letterlijke betekenis van deze 
woorden is dat men in de nood zijn oog op God heeft geslagen, met zich 
buigt onder zijn bestel en van Hem zijn heil en hulp verwacht. Ootmoedigen 
zijn mensen die vanwege hun zonden in grote nood verkeren, en die de 
oplossing voor dit probleem bij God zoeken. Dit kan alleen worden opgelost 
als ze ingaan op de uitnodiging van de Here Jezus Die in Mattheüs 11 vers 28 
heeft gezegd: “Komt tot Mij allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust 
geven”. Volgens Johannes 6 vers 51 mogen ze dan eten van het levende 
brood, de Here Jezus, dat uit de hemel is neer gedaald! En wie van dat brood 
eet, wie dus gelooft in de Here Jezus en in het offer dat Hij heeft gebracht, 
die zal volgens deze tekst het eeuwige leven ontvangen, wat synoniem is aan 
verzadigd worden. Zie voor meer duidelijkheid Openbaring 3 vers 20: “Zie IK 
sta aan de deur en Ik klop. Indien iemand naar Mijn stem hoort en de deur 
opent, Ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden, en Hij met 
Mij”.  
 
Dit verzadigd worden zou je eventueel kunnen uitleggen als de opname van 
de gemeente die beschreven wordt in 1 Thess. 4 vers 13 t/m 17 en die 
eindigt met de woorden: “zo zullen we altijd met de Here wezen”.  
Dit wordt verwoord in Psalm 17 vers 15 : “Ik zal in gerechtigheid Uw 
aangezicht aanschouwen en bij het ontwaken mij verzadigen met Uw beeld”.  
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Na het tijdperk van de gemeente komt het tijdperk van het koninkrijk en dat 
wordt door David beschreven in de verzen 28 t/m 30 van deze Messiaanse 
Psalm. In vers 29 lezen we: “Want het koninkrijk is des Heren, Hij is heerser 
over de volken”. De Bijbel leert heel duidelijk op meerdere plaatsen dat dit 
koninkrijk gevestigd zal worden op deze aarde nadat Jezus weer is 
teruggekomen! Volgens Zacharia 14 vers 4 zullen zijn voeten te dien dage 
staan op de Olijfberg die voor Jeruzalem ligt aan de oostzijde. Vers 9 van 
Zacharia 14 vervolgt met: “En de Here zal koning worden over de gehele 
aarde, te dien dage zal de Here de enige zijn en Zijn naam de enige!”. In vers 
30A staat dat er dan geen honger meer zal zijn op deze aarde maar 
overvloed. De NBV spreek hier over:  ‘Allen die in overvloed leven’. Het 
vervolg van vers 30 maakt ons duidelijk dat niet alleen de mensen die in 
overvloed leven Hem zullen aanbidden, maar dat ieder mens tijdens de 
regering van koning Jezus voor Hem zal knielen en zal moeten erkennen dat 
Jezus Christus Heer is. Voor Hem knielen allen die in het stof nederdalen, en 
wie zijn ziel niet in leven kan behouden”. 
 
En volgens Filippenzen 2 vers 10 en 11 lezen wij: “Opdat in de naam van 
Jezus zich alle knie zal buigen, van hen die in de hemel, en op de aarde, en 
die onder de aarde zijn, en alle tong zal belijden Jezus Christus is de Here, tot 
eer van God de Vader. Als de Here Jezus terugkomt op deze aarde om zijn 
koninkrijk op te richten zal Israël volgens Zacharia 12 vers 10 zien wie ze 
doorstoken hebben en daar bitter berouw over hebben. In Zacharia 13 vers 
19b lezen wij dat:  Zij (Israël) zullen Mijn naam aanroepen, en Ik zal hen 
verhoren. Ik zeg: Dat is mijn volk, en zij zullen zeggen: De Here is mijn God. 
Ook Israël zal dus Jezus Christus als Messias erkennen. En als dat plaats vindt 
zal gebeuren wat we lezen in Psalm 22 vers 31 en 32. “Er zal van de Here 
verteld worden tot aan het komende geslacht. Zij zullen Zijn gerechtigheid 
verkondigen tot aan het volk dat geboren zal worden”. Omdat Hij het gedaan 
heeft! Als Israël daar oog voor krijgt, dan kunnen ze niet meer zwijgen! 
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Gedicht       HET KRUIS        Van: RdJ 
Ieder heeft zijn kruis op aard,  
Ieder heeft wat hem bezwaart; 
Ieder hart en ieder huis 
Heeft zijn eigen kwel en kruis. 
 
’t Eéne kruis is openbaar, 
’t Andere wordt men niet gewaar; 
’t Eén is klein, en ’t ander groot, 
Hout het één, en ’t ander lood. 
 
Deze heeft een éénig kruis, 
De ander een driedubbel,thuis. 
Maar dat is het wonderbaarst: 
Ieder acht het zijne ’t zwaarst. 
 
’t Kruis van and’ren schijnt u licht?  
Gij bedriegt u in ’t gewicht; 
En wie weet of gij verdroegt,  
Waar zijn schouder onder zwoegt. 
 
Zag men dan ook van nabij 
Al de kruisen op een rij,  
Ieder koos voor zich en nam 
Waar hij mee ter markte kwam.  
 
Mor dan niet, maar hoe het ga,  
Denk aan ’t kruis van Golgotha,  
En aan Hem, Die kruis en kracht 
Geeft waar Hij die nodig acht.  
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Ingezonden stuk          Uit:  Israel Today

Sneeuw, regen en storm verlammen het Heilige Land
 
Het aangekondigde noodweer heeft nu Israël bereikt. Uit het noorden 

worden hagelbuien en sneeuwval gemeld. Aan de Middellandse 

Zeekust raast een storm die metershoge golven veroorzaakt. 

Strijd tegen de witte pracht op de Golanhoogten.

  

Verschillende kustwegen en woonwijken in 
Israëlische kuststeden en de Gazastrook 
zijn overstroomd. In het hele land komt 
geregeld stroomuitval voor. Autoweg 443 

was woensdagochtend korte tijd afgesloten bij Jeruzalem, toen de 
sneeuwval de hoofdstad bereikte. 
De scholen en kleuterscholen in Jeruzalem en Galilea blijven vandaag 
gesloten; de kinderen genoten al van een 'sneeuwdag' voordat de 
eerste vlok was gevallen.  
 
Door de storm zijn talrijke bomen 
omgevallen, die op elektrische leidingen 
vielen. Medewerkers van de 
energiebedrijven zijn koortsachtig aan de 
slag om de schade snel te herstellen. 
In Petach Tikva viel een boom op een bus; 
hierbij raakte gelukkig niemand gewond. In Gaza werden gezinnen 
geëvacueerd, die direct bij de kust wonen. 
Hun huizen worden bedreigd met 
overstroming. Inwoners van noodwoningen, 
die na de oorlog in Gaza werden gebouwd, 
vrezen dat hun huizen de storm niet 
doorstaan. In Rafah werden warme dekens 
en winterkleding uitgedeeld aan de armen.  

 

 

Uit:  Israel Today 

Sneeuw, regen en storm verlammen het Heilige Land 

Het aangekondigde noodweer heeft nu Israël bereikt. Uit het noorden 

worden hagelbuien en sneeuwval gemeld. Aan de Middellandse 

Zeekust raast een storm die metershoge golven veroorzaakt.  

Strijd tegen de witte pracht op de Golanhoogten. 
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Gedicht Van:  Joke Verweerd  Uit:  ‘Wakker worden in het licht’     Inzender: JvdB 

 
AAN DE VOET VAN HET KRUIS  
  
Men heeft U vernederd, geslagen, 
U zweeg, hebt alles verdragen, 
Bent de weg van het lijden gegaan 
En hebt U aan het kruis laten slaan.  
De schemering wint, 
De avond begint. 
Hoe lang duurt de nacht? 
Ik blijf nog, ik wacht ….. 
 
 
Uw lichaam hangt stil, uitgestreden, 
De dood om Uw schouders gegleden. 
Hoe kan dit, mijn Meester, mijn Heer, 
Mijn Rabbi, ik voel U niet meer. 
Als U was er geen, 
Wie ben ik, alleen? 
Ik kan er niet bij:  
Hangt U hier voor mij? 
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Ingezonden stuk  J’ ACCUSE = IK BESCHULDIG  
 
Op 24 november 2014 heeft de Israëlische Ambassadeur Ron Prosor op de 

Algemene Vergadering van de VN over de kwestie ‘Palestina’ een toespraak 

gehouden. Deze riep herinneringen op aan de ‘Dreyfus-affaire’ van 1898.

Op 13 januari 1898 verschijnt in de Franse krant L’Aurore een brief 
genaamd  ´J’accuse´, gericht aan de president. De schrijver Émile Zola 
bracht hiermee de ´Dreyfus-affaire´ aan het licht. 

Alfred Dreyfus was van Joodse afkomst en ging in 1880 het Franse leger in en 
in 1889 werd hij bevorderd tot kapitein. In 1894 werd duidelijk dat geheime 
documenten waren doorgespeeld aan een Duits militair attaché. Dreyfus 
werd onterecht beschuldigd van het overhandigen van deze papier

In eerste instantie werd de zaak in de doofpot gestopt. In 1895 kreeg de pers 
lucht van de beschuldiging en werd Dreyfus alsnog veroordeeld. Het leger 
wilde dat dit proces gold als een voorbeeld voor anderen: dat verraad 
onacceptabel was. Het krijgsproces vond achter gesloten deuren plaats. Het 
bewijs was voornamelijk gebaseerd op valse verklaringen die, zoals achteraf 
bleek, door de werkelijke spion Ferdinand Walsin-Esterhazy waren 
verzonnen. Valse documenten die werden aangevoerd als bewijs werden 
geleverd door het toenmalige hoofd van de inlichtingendienst. Dreyfus werd 
uit zijn functie ontheven en verbannen naar Duivelseiland. 

Spoedig gingen geruchten rond dat de veroordeling van Dreyfus was 
gebaseerd op valse verklaringen. Het nieuwe hoofd van de in
Georges Picquart, deed onderzoek naar het verloop van de zaak en ontdekte 
de rol van Esterhazy. Hij meldde dit bij zijn superieuren die hier niks van 
wilden weten. Picquart werd ontslagen en kreeg een gevangenisstraf.

J’accuse…! 

Op 13 januari verscheen op de eerste twee pagina’s van 
de krant L’Aurore een ingezonden brief van Émile Zola. 
De brief heette J’accuse..,! (Ik beschuldig…!) en was 
gericht aan de Franse president Félix Faure. In de brief 

  U Uit: Wikipedia 

Op 24 november 2014 heeft de Israëlische Ambassadeur Ron Prosor op de 

Algemene Vergadering van de VN over de kwestie ‘Palestina’ een toespraak 

affaire’ van 1898. 

Op 13 januari 1898 verschijnt in de Franse krant L’Aurore een brief 
, gericht aan de president. De schrijver Émile Zola 

afkomst en ging in 1880 het Franse leger in en 
89 werd hij bevorderd tot kapitein. In 1894 werd duidelijk dat geheime 

documenten waren doorgespeeld aan een Duits militair attaché. Dreyfus 
werd onterecht beschuldigd van het overhandigen van deze papieren. 

In eerste instantie werd de zaak in de doofpot gestopt. In 1895 kreeg de pers 
lucht van de beschuldiging en werd Dreyfus alsnog veroordeeld. Het leger 
wilde dat dit proces gold als een voorbeeld voor anderen: dat verraad 

ces vond achter gesloten deuren plaats. Het 
bewijs was voornamelijk gebaseerd op valse verklaringen die, zoals achteraf 

Esterhazy waren 
verzonnen. Valse documenten die werden aangevoerd als bewijs werden 

everd door het toenmalige hoofd van de inlichtingendienst. Dreyfus werd 

Spoedig gingen geruchten rond dat de veroordeling van Dreyfus was 
gebaseerd op valse verklaringen. Het nieuwe hoofd van de inlichtingendienst, 
Georges Picquart, deed onderzoek naar het verloop van de zaak en ontdekte 
de rol van Esterhazy. Hij meldde dit bij zijn superieuren die hier niks van 
wilden weten. Picquart werd ontslagen en kreeg een gevangenisstraf. 
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beschuldigde Zola de toenmalige minister van Oorlog en diens ministerie van 
het opzettelijk gebruikmaken van vals bewijs om de Joodse Dreyfus te 
veroordelen. Het nummer van L’Aurore werd maar liefst ruim 200.000 keer 
verkocht en werd ook vertaald naar het Nederlands. 

Gevolgen publicatie                                                                                                  

Na de publicatie ontvluchtte Zola Frankrijk voor een jaar. Hij ging in Groot-
Brittannië wonen om een gevangenisstraf in zijn thuisland te ontlopen. In 
1899 keerde Zola terug naar Parijs, waar hij als een held werd onthaald. De 
publieke opinie was sinds de publicatie enorm veranderd en Dreyfus kreeg 
veel steun. Na de brief duurde het nog enkele jaren voordat Dreyfus 
vrijgelaten werd. In 1896 kreeg Dreyfus een nieuw proces, waarin zijn 
levenslange gevangenisstraf werd omgezet naar een straf van tien jaar. In 
1903 werd een nieuw onderzoek ingesteld, waarbij Dreyfus werd 
vrijgesproken van de beschuldigingen. Zijn eer werd hersteld en hij kreeg een 
hogere functie: hij werd benoemd tot de rang van majoor.  

Dreyfus nam nog deel aan de Eerste Wereldoorlog. Hij stierf pas in 1935. Zola 
maakte de vrijlating van Dreyfus niet meer mee: hij stierf al in 1902  onder 
verdachte omstandigheden.  

 

 

Dreyfus vrijgesproken 

 
 

De open brief van Emile Zola over de Dreyfus affaire aan de president  
van de Franse Republiek, Félix Faure, getiteld J'accuse! (Ik beschuldig!) 
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ANNE EN BAS VAN DER LINDEN 
Graag willen wij U deze keer iets 

vertellen over de noodzaak van 

Bijbelverspreiding onder het Joodse 

volk.           

Wij mogen dit doen in de bede dat zij door het lezen ervan hun Messias, onze 
Heere Jezus, mogen leren kennen, wetend dat God alleen hen de ogen en 
harten kan openen. Het is schrijnend dat wij tijdens onze reizen hebben 
ontdekt dat er zo weinig kennis is van Gods Woord. In Duitsland is ongeveer 
90% van de leden van alle synagogen Russisch en deze hebben nog nooit een 
Tenach (O.T.) gehad. Veelal wordt in de synagoge gebruik gemaakt van de 
Thora (5 boeken van Mozes) en de Siddoer. (een gebedenboek) Het feit dat 
zij voor het eerst in hun leven een Tenach in hun eigen taal (Russisch) krijgen 
is dan ook een groot geschenk. Wij vertellen hun dan dat de Tenach gaat 
over Israëls verleden, maar ook over de huidige tijd en hun toekomst. Men is 
dan verbaasd, want zoals gezegd er is geen kennis van het Woord en dat 
blijkt uit de volgende ontmoetingen.  

In Zwitserland kwamen we een Joodse man uit Israël tegen en vertelden hem 
dat we in Duitsland Tenachs naar de synagogen brachten. Zijn reactie was : 

Dat is goed, dan begrijpen ze de tijd waarin ze 
leven !  

In een Duitse stad waar we uitgenodigd waren om 
te spreken over ons werk, was een Joodse 
fotograaf aanwezig. Na afloop van de dienst 
kwam hij naar ons toe en zei : “ Jullie weten meer 

over ons dan wij zelf “. We mochten hem een Tenach aanbieden en vertelle
dat dit alles beschreven is in hun eigen Woord!  

Afgelopen zomer spraken wij een Joodse familie hier in Nederland. Ze 
kwamen uit Israël, waar de meesten dus wel een Tenach in huis hebben. In 
het gesprek dat ontstond kwam ook de huidige situatie in het la
en hun wens naar vrede. De moeder had al jaren in angst en spanning 
geleefd met de vraag : “ Komt mijn vader wel terug uit de oorlog en later
komt mijn man wel terug uit de oorlog en nu: komen mijn zoon en 
kleinkinderen wel terug uit de oorlog ?” We vertelden haar dat Israëls 

Graag willen wij U deze keer iets 

vertellen over de noodzaak van 

Bijbelverspreiding onder het Joodse 

Van: Lucie Barning 
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man uit Israël tegen en vertelden hem 
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In een Duitse stad waar we uitgenodigd waren om 
te spreken over ons werk, was een Joodse 
fotograaf aanwezig. Na afloop van de dienst 
kwam hij naar ons toe en zei : “ Jullie weten meer 

over ons dan wij zelf “. We mochten hem een Tenach aanbieden en vertellen 

Afgelopen zomer spraken wij een Joodse familie hier in Nederland. Ze 
kwamen uit Israël, waar de meesten dus wel een Tenach in huis hebben. In 
het gesprek dat ontstond kwam ook de huidige situatie in het land ter sprake 
en hun wens naar vrede. De moeder had al jaren in angst en spanning 
geleefd met de vraag : “ Komt mijn vader wel terug uit de oorlog en later: 

komen mijn zoon en 
og ?” We vertelden haar dat Israëls 
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toekomst, maar ook veel antwoorden op haar vragen in hun eigen Tenach 
staat. Ze vroeg :” Wat staat daar dan in , vertel ! “ We hebben haar een en 

ander verteld en gezegd dat er uitkomst is 
in hun Messias.  

Ziet U , hoe weinig men weet. En hoe 
nodig het is dat zij die geen Tenach 
hebben er één krijgen om zo de profetieën 
te kunnen lezen . Bovendien zijn het de 
Schriften die van Hem getuigen, zoals we 
lezen in Johannes 5 : 39.     En zoals de 

woorden van Nathanaël het weergeven: “ Wij hebben Hem gevonden, van 
wie Mozes in de wet geschreven heeft en de profeten, Jezus, de zoon van 
Jozef, uit Nazareth “ (Joh. 1:46), zo kunnen ze Hem ook vandaag nog vinden. 
Ook kan men het Nieuwe Testament niet begrijpen zonder kennis van het 
Oude Testament. Want als het N.T. begint met het geslachtsregister van de 
Heere Jezus als de Zoon van David en de Zoon Abraham, en men heeft geen 
weet van de beloften die God aan David en Abraham gegeven heeft, hoe 
kunnen ze dan het Woord begrijpen ?  

Daarom zijn we dankbaar dat we binnen synagogen zo veel open deuren 
krijgen, en het grote wonder is nu dat men ons ook gevraagd heeft naar 
Duitse Tenachs. Deze vraag hebben we bij de St. Israël en de Bijbel 
neergelegd en momenteel wordt de Duitse Tenach gedrukt, zodat we aan dit 
verzoek kunnen voldoen. Uiteraard verspreiden wij, zodra de gelegenheid 
zich voordoet, op straat , in woonwijken en in winkelcentra het complete 
Woord van God.   Dit alles in het vaste vertrouwen op de belofte van God 

zelf:  “Want zoals de regen en de sneeuw van de hemel 
neerdaalt en daarheen niet weerkeert, maar doorvochtigt 
eerst de aarde en maakt haar vruchtbaar en doet haar 
uitspruiten en geeft zaad aan de zaaier en brood aan de 
eter, alzo zal Mijn woord, dat uit Mijn mond uitgaat, ook 
zijn; het zal niet ledig tot Mij wederkeren, maar het zal 

doen wat Mij behaagt en dat volbrengen, waartoe Ik het zend. (Jes. 55:10-11)  
Zo mogen we het in Zijn hand leggen en vertrouwen op Hem.  

Fragment Dode Zee rol 
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NIEUWS UIT ETHIOPIË. 

 

 

Het leven in Grace Village is nooit saai! Er zijn 
altijd veranderingen, maar deze houden Karin 
en haar team –zoals zij dat zelf zegt
De oudere kinderen ( 8 vondelingen), die nu 
nog in Grace Village wonen en niet herenigd 
kunnen worden met hun familie zijn door Karin 
en haar collega Ruth in hun eigen huis 

opgenomen. Zo krijgen deze kinderen ook meer zekerheid. Het plan is nu om 
te onderzoeken of het mogelijk is hen via lokale adoptie officieel te 
adopteren. Dit zal wel enige voeten in de aarde hebben, omdat dit de eerste 
keer is, dat buitenlanders een dergelijk verzoek doen. 
 
Ook voor de kleinere kinderen is Grace Village nog veiliger geworden. Om 
ieder huisje is een omheining gemaakt, zodat de kinderen, die graag op 
onderzoek uitgaan hun “terreintje” kunnen verkennen zonder
De familieherenigingen verlopen op een enkele uitzondering na tot nu toe 
positief. Zo is de hereniging van de drieling helaas mislukt wegens 
onvoldoende medewerking van de vader. Er wordt voor deze kinderen naar 
andere oplossingen gezocht. 
 

In de maand januari brengt de vader van 
Karin, Bas van den Bosch, weer een bezoek aan 
Ethiopië. Begin maart, wanneer hij in onze 
dienst zal voorgaan, kunnen we dus het laatste 
nieuws uit Grace Village tegemoet zien. Graag 
breng ik ook de nieuwsbrief onder
aandacht, die in de hal ( in de folderstandaard ) 
voor u klaar ligt.  
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Ook voor de kleinere kinderen is Grace Village nog veiliger geworden. Om 
ieder huisje is een omheining gemaakt, zodat de kinderen, die graag op 

kunnen verkennen zonder te verdwalen. 
De familieherenigingen verlopen op een enkele uitzondering na tot nu toe 
positief. Zo is de hereniging van de drieling helaas mislukt wegens 
onvoldoende medewerking van de vader. Er wordt voor deze kinderen naar 

maand januari brengt de vader van 
Karin, Bas van den Bosch, weer een bezoek aan 
Ethiopië. Begin maart, wanneer hij in onze 
dienst zal voorgaan, kunnen we dus het laatste 
nieuws uit Grace Village tegemoet zien. Graag 
breng ik ook de nieuwsbrief onder uw 
aandacht, die in de hal ( in de folderstandaard )  

Marianne Heeneman. 
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Verslag Thema Week van Gebed 2015: Dorst?    Van: Jannie Carlier                           
We hebben ook in 2015 deze week met de gemeente 
meegebeden in de Week van Gebed. Elke dag was er een 
gebedstijd georganiseerd en konden mensen ook thuis 

meebidden.                                                                         
Zondag leidde Siem de gebedstijd in en hield Jacco van ’t 
Sant een aansluitende preek over Psalm 25. Willen we 

luisteren naar wat God ons te zeggen heeft en wil je met Hem ook alles 
bespreken? Willen we God echt ontmoeten in ons gebed? Voorwaarde is dan 
wel een zachtmoedig hart, respect en verlangen naar Hem; dorst?                 
Maandag waren we met een aantal mensen bij Helena waar het ging over 
wat het betekent om je te laten verrijken door met andersdenkenden over 
het geloof te praten.                 
Dinsdag een bijeenkomst in de Meidoornstraat als de wekelijkse bidstond. Er 
waren meer mensen dan anders, wat ook wel weer verfrissend was.                 
Woensdag leidde Cor de woensdagochtendbijeenkomst in de 
Meidoornstraat om ook mensen gelegenheid te geven om overdag mee te 
bidden. Groot was de groep niet, maar naar ik begreep een hele goede tijd 
met elkaar.                 
Donderdag was onze vaste kringavond die we gebruikt hebben om mee te 
doen met de gebedsweek. Iedereen die wilde kon aanschuiven. Meindert 
schoof aan. Gebed was voor vrouwen die buiten de boot vallen.                                                                          
Vrijdag stelde Petra voor het eerst haar huis open voor de gemeente. We 
waren blij ook daar met een aantal te kunnen bidden. Stefan leidde de avond 
mmv Petra en dat deden ze heel creatief. Gesprekken over wat het betekent 
om in Geest en waarheid te bidden.                                                           
Zaterdag dachten we te beginnen met een gezamenlijk ontbijt; alleen 
hadden er maar 2 mensen zich opgegeven dus dat ging niet door. Daarnaast 
werd onze broeder Jan van de Bos begraven op de zaterdagochtend. Toch 
hebben we nog met een viertal kunnen bidden en was het een goede tijd.                 
Zondag heeft Cor de gebedstijd afgesloten samen met Anton Bol, die weer 
een andere benadering gaf van Johannes 4 . Jezus Christus nodigt ook ons uit 
om te komen naar Zijn bron van levend water.  Het was al met al een goede 
week  van ontmoeting met God en met onze                                               
broeders en zusters.  Je hebt echt wat gemist als je er niet bij was. 
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