
1 

 

 

 

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 M

E
I 

/ 
JU

N
I 

2
0

1
6

 

 

 

Gemeentenieuws

 

 

Gemeentenieuws 



2 | gemeentenieuws  

 

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 

 Gedicht                 blz.10+16+23 

 Ingezonden stuk  ´De Brugwachter´          blz. 11 

 Samenvatting preek                      blz. 13 

 Verslag  ‘GEBEDSWEEK’                               blz. 17 

 Bridge to Light/Grace Village/Karin          blz. 18 

 Bericht van Bernard en Susanne     blz. 19 

 Israël&De Bijbel/ Bas&Anne vd Linden    blz. 21 

 Ingezonden stuk ‘Kindertehuis Horeb’      blz. 24 

 Ingezonden stuk  ´De namen van God´     blz. 25 

 Ingezonden stuk ´Bibliotheek om de hoek´ blz  26 

 Taken & Verantwoordelijkheden     blz. 27 

Voorwoord    Lieve broeders en zusters,  

Terugblikkend op de maand maart hebben we het Paasfeest mogen vieren 

met aansluitend een geweldige Paasbrunch. Wat was het

muzikale begeleiding van Joke en Rob Buis. Namens  bestuur en redaktie 

hartelijk dank aan iedereen die zich heeft ingezet voor dit samenzijn. D

komende periode zullen we het Pinksterfeest weer vieren. In 

gemeentenieuws vindt u zoals gewoonlijk weer een verslag 

projecten aan. Dichter bij huis werpen we een blik op de ´Bibliotheek om 

de hoek´,  en leest u 

nog over het ´Kindertehuis

Horeb´ in Brazilië

In ieder geval veel leesplezier

en gezegende

namens bestuur en redaktie

Rita de Jager.                            

  

 

hebben we het Paasfeest mogen vieren 

ch. Wat was het fijn met de 

muzikale begeleiding van Joke en Rob Buis. Namens  bestuur en redaktie 

hartelijk dank aan iedereen die zich heeft ingezet voor dit samenzijn. De 

komende periode zullen we het Pinksterfeest weer vieren. In ons 

vindt u zoals gewoonlijk weer een verslag van onze 

Dichter bij huis werpen we een blik op de ´Bibliotheek om de 

leest u o.a. verder 

et ´Kindertehuis 

in Brazilië.  

In ieder geval veel leesplezier, 

en gezegende pinksterdagen 

namens bestuur en redaktie!             
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genda & mededelingen diensten 2016 
De diensten beginnen om 10:00 uur. Na afloop van de dienst is er 

gelegenheid om een kopje koffie of thee met ons te drinken. 

 

A

Zondag              1 mei 2016 

Spreker            Br. Sjef Verkerk 

Dienstleiding  Tom Ammerlaan 

Pianiste           Zang (T,RJ) 

 

Zondag              8 mei

Spreker            Br. A.J. v

Dienstleiding   Cor Barning

Pianiste            Zang 

Zondag           15 mei 2016  

Spreker            Br. Anton Bol   Pink            

Dienstleiding Leonard Bloem 

Pianiste           Zang (C,T) 

Vrijdag            22 mei

Spreker           Br. Piet 

Dienstleiding  Henk van 

Pianiste           Zang 

 

Zondag            29 m

Spreker            Br. Aart

Dienstleiding   Siem van Pelt

Pianiste            Zang (C,RJ)

 

Zondag             5 juni 2016 

Spreker           Br. Johan vd Toorn 

Dienstleiding Tom Ammerlaan 

Pianiste          Zang (T,C)  KADOSH     

 

Zondag           19 juni 2016 

Spreker           Br. Bas vd Bosch 

Dienstleiding Leonard Bloem  

Pianiste          Zang (A,S) 

 

           

                

 

Zondag            12 juni

Spreker            Br. Sjef Verkerk

Dienstleiding  Cor Barning

Pianiste           Zang 

 

Vrijdag           26 juni

Spreker          Br. Kees Kruif   

Dienstleiding Henk van Groen

Pianiste          Zang (

 

 

SAMENKOMST 2016 
 

 

 

. Na afloop van de dienst is er 

 

ei 2016 

A.J. van Andel  HA 

Cor Barning 

Zang (A,S) 

ei 2016  

Piet vd Wolf  

Henk van Groen  

Zang (T,RJ) 

mei 2016  

Aart van Rijn 

Siem van Pelt 

Zang (C,RJ) 

2 juni 2016 

Sjef Verkerk     HA 

Cor Barning 

Zang (T,RJ) 

6 juni 2016  

Kees Kruif    

Henk van Groen 

Zang (C,T)  
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Roosters en andere taken   

Data: Welkom Koffie Kinderwerk 
   1 mei Riet & An Elma & Leen Jorike 

   8 mei  Helena & Henk  Bellie & 

Robert-Jan 

Ada 

 15 mei         

PINK 

Thea & Piet Jopy & Jeanet Helena 

 22 mei      Jopy & Stefan Linda & Elbert 

 

Janny 

 29 mei    Leonard & 

Tonny 

Elma & Leen Thérèse 

   5 juni 

KADOSH 

Helena & 

Gerrit 

Bellie & 

Robert-Jan  

Jorike 

12 juni Riet & Piet Gerrit & 

Tonny  

Ada 

19 juni Thea & Henk Linda & Elbert Helena 

 26 juni 

  

Jopy & Stefan Helena & 

Jeanet 

Janny 

    

    

Rooster leiding van de bidstonden 

  3 mei  Siem/An 

10 mei  Gerrit 

17 mei  Riet 

24 mei  Thérèse 

31 mei  Henk 

   7 juni  Cor  

14 juni  Tom 

21 juni  Siem/An 

28 juni  Gerrit 

   

 

             

   

  

    

  

 

        

Elke dinsdagavond voor gemeenteleden.      Aanvang 19.45uur.

Meidoornstraat 9, Den Haag.                            Bidt u mee? 

 Beamer 
Stefan  

  

Stefan  

 

Richard  

Richard  

 

 Stefan 

Richard 

Stefan 

Stefan 

Richard 

 

 

dinsdagavond voor gemeenteleden.      Aanvang 19.45uur. 
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VERJAARDAGEN 
  
 

  

    Mei               Mei 
   1   Henk v Groen+Caroline Bloem     24  Sandra Janssen 

  2  Kevin Voskamp               29  Nel van Wezel  

3  Wim v Amelrooy+Tonny Laemers   Juni                                                        
5  Roos Heeneman          4   Helena Stembert  

  8  Linda Bloem+Dineke Tan    12Hans v Duivenbooden+Jeanet Harskamp                            

 11  Ivannah Beaumont      15    Leonard Bloem 

 14  Janny vd Bos      28   Greet Mooiman 

                      

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

• Bijbelstudie van Hans Timmers gaat verder in mei en 

juni 2016. Datums en locatie bekend bij kringleider. 

• Thematische Kring van Harry + Jannie Carlier gaat 

verder in mei en juni 2016. Datums en locatie bekend 

bij kringleider.   

• Kring van Henk van Groen gaat verder in mei en juni 2016. Datums en 

locatie bekend bij de kringleider.  

•     Kring van Siem van Pelt gaat verder in mei en juni 2016.  Datums en 

bekend bij de kringleider.  

               
         Wilt u een kring bezoeken? Overleg met de desbetreffende kringleider

 

Gebed gevraagd voor onze zieken: 
• Broeder Jaap de Jager is in alle rust op 27 februari 2016 

overleden. 

• Broeder Bas vd Bosch is herstellende van een bye pass 

operatie. 

• Broeder Cor Barning is herstellende van een bye-pass operatie. 

        ‘Wat was het weer heerlijk ´thuiskomen´ op zondag 10 april in onze 

gemeente. Tijdens de periode dat Cor in het ziekenhuis lag en ook 

daarna hebben wij ons gedragen geweten door alle gebeden en 

praktische hulp. Dank jullie wel voor alle liefde en medeleven!

Cor en Lucie 

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

2016. Datums en 

.  Datums en  Locatie 

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

is in alle rust op 27 februari 2016 

Broeder Bas vd Bosch is herstellende van een bye pass 

pass operatie.      

weer heerlijk ´thuiskomen´ op zondag 10 april in onze 

gemeente. Tijdens de periode dat Cor in het ziekenhuis lag en ook 

gedragen geweten door alle gebeden en 

voor alle liefde en medeleven!’                

Wilt u  bidden voor 

degenen  in onze 

gemeente die kampen 

ezondheidsklachten, 

eenzaamheid of zij die 

verdriet hebben?  

Wij bidden hen Gods 

zegen en vertroosting  

van harte toe! Ook 

voor hen die wij niet 

maar die het toch moeilijk hebben.  
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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 er in de periode 21 t/m 26 juni 2016 een GOSPEL FESTIVAL wordt 

gehouden door Stichting ‘EXODUS’ in het FILADELFIA CENTRUM, Espelo 99 

te Rotterdam? De toegang is vrij en de aanvang is om 20.00 uur. Er zijn 

seminars en kindermiddagen. Met o.a. 

Info:Tel.:010-48555557  Wim Pols&The country trail Band

    Joke Buis&Band Johannes de Heer sessies

    Gospelgroep Mercy 

    UNITED4CHRIST 

Wist u dat op 5 mei 2016, Hemelvaartsdag,  de “Israel

wordt gehouden van “Israël en de Bijbel? Locatie: 

Otterloseweg 18A, Ede. 

 

Wist u dat u kopij kan inzenden voor het 

komende gemeentenieuws? 

inzenden vòòr  15 juni 2016. 

gemeentenieuws ook lezen op onze website

www.evkringdegoedeherder.nl

klikken op ‘nieuwsbrief’. 

  

Wist u dat u de preken kunt beluisteren op 

onze website? 
www.evkringdegoedeherder.nl

klikken op ‘boodschap’. 

 

 

 
dat wanneer de sprekers van onze zendingsprojecten de 

e opbrengst van de collecte bestemd is voor deze 

een GOSPEL FESTIVAL wordt 

FILADELFIA CENTRUM, Espelo 99 

De toegang is vrij en de aanvang is om 20.00 uur. Er zijn 

The country trail Band 

&Band Johannes de Heer sessies 

“Israel-Bijbel Landdag” 

Locatie: De schuilplaats, 

dat u kopij kan inzenden voor het 

 Maar wel 

 U kunt het 

zen op onze website 

www.evkringdegoedeherder.nl  en dan 

dat u de preken kunt beluisteren op 

www.evkringdegoedeherder.nl en dan 
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Vanuit de Broederraad    

Jesaja 55:8-9 
Mijn plannen zijn niet jullie 
plannen, en jullie wegen zijn 
niet mijn wegen 
HEER. Want zo hoog
hemel is boven de aarde, zo 
ver gaan mijn wegen jullie 
wegen te boven, en mijn 
plannen jullie plannen.

Beste broeders en zusters,  

 

Gods gedachten zijn hoger dan die van ons,  werd tijdens de Bijbelstudie over 

Jesaja 53, 54 en 56  weer benadrukt. Een absoluut hoogtepunt werd 

onderstreept in de verzen 8 en 9. Jesaja was zijn tijd ver vooruit en werd door 

de Here ingefluisterd door een profetische WOORD. Jesaja heeft deze 

woorden 2700 jaar geleden opgeschreven en  deze hebben nog steeds een  

enorme realiteitswaarde voor Israel, Christenen, en hoe wij bemoedigd 

kunnen en mogen worden in onze levenswandel met God.  
Onze relatie met de Heer wordt 

gekenmerkt door geborgenheid en 

afstemming. Daarvoor in de plaats 

ontvangen wij troost, moed en 

wijsheid als teken van Gods liefde 

en trouw.  
Bijbelstudie geeft een Christen 

inzicht in de grote werken van de 

Here God en Zijn plannen met de 

aarde. De rol die wij daarin 

uitoefenen is vaak zoekend en 

ontdekkend, met vallen en 

opstaan. De handleiding is de Bijbel 

en met andere Christenen kunnen 

we subtiel onze weg vinden. We ondervinden ook de tegenstand in het beeld 

van de aap van God. (Luther) 

 
Mijn plannen zijn niet jullie 
plannen, en jullie wegen zijn 
niet mijn wegen – spreekt de 
HEER. Want zo hoog als de 
hemel is boven de aarde, zo 
ver gaan mijn wegen jullie 
wegen te boven, en mijn 
plannen jullie plannen. 

Gods gedachten zijn hoger dan die van ons,  werd tijdens de Bijbelstudie over 

n absoluut hoogtepunt werd 

onderstreept in de verzen 8 en 9. Jesaja was zijn tijd ver vooruit en werd door 

de Here ingefluisterd door een profetische WOORD. Jesaja heeft deze 

woorden 2700 jaar geleden opgeschreven en  deze hebben nog steeds een  

en hoe wij bemoedigd 

 

Onze relatie met de Heer wordt 

gekenmerkt door geborgenheid en 

afstemming. Daarvoor in de plaats 

ontvangen wij troost, moed en 

teken van Gods liefde 

Bijbelstudie geeft een Christen 

inzicht in de grote werken van de 

Here God en Zijn plannen met de 

aarde. De rol die wij daarin 

uitoefenen is vaak zoekend en 

ontdekkend, met vallen en 

opstaan. De handleiding is de Bijbel 

met andere Christenen kunnen 

we subtiel onze weg vinden. We ondervinden ook de tegenstand in het beeld 
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Gods denken gaat ver boven het aardse denken uit. Een opsomming van 

actualiteiten met een werelds denken staat ver van Jesaj

Panamapapers, internationale politiek, heers en verdeel

banken en onze eigen 2
de

 kamer getuigen niets van de GEEST van de Here 

God. God wordt gekenmerkt door een onvoorwaardelijk liefde en genade. 

Broeder S. van Pelt en M. Vos benadrukten Gods waarheid en genade in hun 

messcherpe predikingen. Aan de wereld, lees de mens,  de keus om deze 

waarheid en genade te accepteren. 

Als praktiserend Christen zijn wij 

gezegend met zo’n VADER, die elk 

mens wil aannemen als zijn kind 

in de Here Jezus. 

Voor de gehele  

Christengemeenschap is tenslotte 

ook bescheidenheid op zijn plaats.

Gods plannen en wegen zijn 

hoger en reiken verder dan wij 

kunnen( in)zien. 

Voor de komende tijd een mooie 

voorbereiding op de Hemelvaart 

en Pinksteren toegewenst

naar buiten en geniet van Gods 

schepping en houdt elkaar vast 

door gesprek, een schouderklop, 

een compliment 

 
De Verloren Zoon 

 

 

 

Namens de broederraad, 

Henk van Groen  

 

 

Gods denken gaat ver boven het aardse denken uit. Een opsomming van 

actualiteiten met een werelds denken staat ver van Jesaja 55 vandaan. 

Panamapapers, internationale politiek, heers en verdeelpolitiek van de 

kamer getuigen niets van de GEEST van de Here 

God wordt gekenmerkt door een onvoorwaardelijk liefde en genade.  

Gods waarheid en genade in hun 

messcherpe predikingen. Aan de wereld, lees de mens,  de keus om deze 

Als praktiserend Christen zijn wij 

gezegend met zo’n VADER, die elk 

mens wil aannemen als zijn kind 

 

Voor de gehele  

Christengemeenschap is tenslotte 

ook bescheidenheid op zijn plaats. 

Gods plannen en wegen zijn 

hoger en reiken verder dan wij 

 

Voor de komende tijd een mooie 

voorbereiding op de Hemelvaart 

en Pinksteren toegewenst. Kijk 

naar buiten en geniet van Gods 

schepping en houdt elkaar vast 

door gesprek, een schouderklop, 

een compliment en in  gebed. 



10 | gemeentenieuws  

 

Gedicht  Van:  Co ´t Hart uit: ‘Heimwee naar later’     Inzender: JvdB
         

PINKSTEREN 
 
Vogel, kom toch aangevlogen, 
Zet U zeeg’nend op mij neer, 
Opdat ik in de lof kan zingen 
Van de allerhoogste Heer. 
 
Mij ontbreken zoveel woorden. 
Overkom mij, vredesduif 
Met het lang verwachte Wonder. 
Geef mij stem en overhuif.  
 
Mij met nieuwe sterke woorden, 
Die ik eerst nog aarz’lend spreek,   
Maar gedreven door Uw klaarheid, 
Weldra juichend openbreek,  
 
Tot hun vreugde is ontsloten, 
Vonkenspattend. Tong van Vuur, 
Geest der Waarheid, overkom mij, 
Maak het pinkst´ren, ieder uur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inzender: JvdB 
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Ingezonden stuk   ‘DE BRUGWACHTER’     

Het was in het jaar 1927 dat in de USA de 

grote crisis begon. Een jonge man, pas 

getrouwd, vertrok naar de stad om daar werk 

te gaan zoeken. Door de stad 

rivier waarover een spoorbrug gebouwd was. 

Aan de ene zijde was een brugwachtershuisje 

gebouwd, waarin de brugwachter zat. Hij 

deed de brug open wanneer er schepen door 

moesten varen. De jonge man solliciteerde 

naar dit baantje en werd aangeno

Met veel liefde deed hij dit werk. Na enige tijd 

werd in het gezin van deze brugwachter een 

zoontje geboren die zij Gray noemden.

Toen Gray acht jaar was, nam zijn vader hem voor het eerst mee naar de brug en zei 

tegen hem: ”Ik wil je laten zien hoe de brug werkt.” Het was een grote belevenis 

voor de jongen om te zien hoe alles werkte. Voor ze in het wachthuisje waren, 

moesten ze over een smalle plank lopen, waaronder het mechanisme van de brug 

was. De hele morgen had Gray zitten kijken hoe de zeilschepen onder de brug 

doorvoeren en de treinen eroverheen reden.

De middagpauze kwam. Vader zei tegen hem: ”We gaan naar beneden om ons brood 

op te eten.” Terwijl ze zaten te eten, het was twaalf minuten voor twee, hoorde 

vader plotseling de fluit van de trein. De tijd was zo spoedig voorbij gegaan, samen 

met zijn zoon, dat hij de trein even vergeten was. Vader sprong op en zei tegen Gray:

”Blijf jij hier zitten, ik ren naar boven om de knop in te drukken zodat de brug naar 

beneden zakt en de trein erover heen kan gaan.” Hij had net de knop ingedrukt, 

waardoor de raderen in beweging kwamen en de brug naar beneden kwam, of hij 

hoorde een luide schreeuw van zijn zoon Gray: ”Vader, help mij!” Het was de 

brugwachter niet opgevallen dat de kleine Gray hem was nagelop

Toen de jongen over de smalle plank liep, was hij zijn evenwicht verloren en naar 

beneden gevallen. Hij was op het grote stalen kamrad gevallen, waarvan de raderen 

weer in een ander rad grepen. Vader zag hoe zijn kind steeds dichter bij de in elkaar 

grijpende tanden van de raderen kwam.

In een fractie overlegde hij wat te doen. Zijn zoon redden en de knop weer indrukken 

zodat de brug open bleef staan, of… Plotseling dacht hij aan de vierhonderd 

passagiers in de trein. Hij moest een beslissing nemen. Zijn zoon redden, of die 

vierhonderd mensen, die anders allemaal de dood zouden vinden in de rivier. Terwijl 

 

    Van: RdJ 

Het was in het jaar 1927 dat in de USA de 

grote crisis begon. Een jonge man, pas 

getrouwd, vertrok naar de stad om daar werk 

te gaan zoeken. Door de stad stroomde een 

rivier waarover een spoorbrug gebouwd was. 

Aan de ene zijde was een brugwachtershuisje 

gebouwd, waarin de brugwachter zat. Hij 

deed de brug open wanneer er schepen door 

moesten varen. De jonge man solliciteerde 

naar dit baantje en werd aangenomen. 

Met veel liefde deed hij dit werk. Na enige tijd 

werd in het gezin van deze brugwachter een 

zoontje geboren die zij Gray noemden. 

Toen Gray acht jaar was, nam zijn vader hem voor het eerst mee naar de brug en zei 

e brug werkt.” Het was een grote belevenis 

voor de jongen om te zien hoe alles werkte. Voor ze in het wachthuisje waren, 

moesten ze over een smalle plank lopen, waaronder het mechanisme van de brug 

pen onder de brug 

doorvoeren en de treinen eroverheen reden. 

De middagpauze kwam. Vader zei tegen hem: ”We gaan naar beneden om ons brood 

op te eten.” Terwijl ze zaten te eten, het was twaalf minuten voor twee, hoorde 

. De tijd was zo spoedig voorbij gegaan, samen 

met zijn zoon, dat hij de trein even vergeten was. Vader sprong op en zei tegen Gray: 

”Blijf jij hier zitten, ik ren naar boven om de knop in te drukken zodat de brug naar 

kan gaan.” Hij had net de knop ingedrukt, 

waardoor de raderen in beweging kwamen en de brug naar beneden kwam, of hij 

hoorde een luide schreeuw van zijn zoon Gray: ”Vader, help mij!” Het was de 

brugwachter niet opgevallen dat de kleine Gray hem was nagelopen. 

Toen de jongen over de smalle plank liep, was hij zijn evenwicht verloren en naar 

beneden gevallen. Hij was op het grote stalen kamrad gevallen, waarvan de raderen 

weer in een ander rad grepen. Vader zag hoe zijn kind steeds dichter bij de in elkaar 

ijpende tanden van de raderen kwam. 

In een fractie overlegde hij wat te doen. Zijn zoon redden en de knop weer indrukken 

Plotseling dacht hij aan de vierhonderd 

n zoon redden, of die 

vierhonderd mensen, die anders allemaal de dood zouden vinden in de rivier. Terwijl 
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hij daarover dacht, hoorde hij weer een schreeuw van zijn zoon, maar de vader zei 

dat hij nu niet zijn vaderhart mocht laten spreken, omdat hij die mensen redden 

moest. Hoe vreselijk het ook was, maar hij moest zijn zoon laten sterven. Hij hoorde 

zijn zoon Gray schreeuwen toen hij gedood werd door de in elkaar grijpende tanden 

van de kamraderen. 

Op dat moment stond de brug in goede positie voor de aansnellende trein. Het hart 

van de vader was verscheurd en hij schreeuwde het uit. Toen kwam de trein voorbij. 

Hij zag de conducteur die op zijn horloge keek. Hij zag een man in de trein zitten die 

zijn pijpje rookte. Een ander las in zijn krant. In een volgende wagon zag hij mensen 

bij elkaar staan, zij maakten grappen en lachten. Sommigen aten een ijsje. En oh, hij 

ging bijna door de grond… hij zag een jongen die er precies zo uitzag als zijn eigen 

zoon. De vader had wel voor het raam willen gaan staan en uitroepen: ”Mensen, 

kinderen, beseffen jullie dan niet dat dit mijn eigen zoon zijn leven heeft gekost?” 

Maar zij hadden geen enkel vermoeden van wat daar beneden had plaatsgevonden. 

En daarom bewoog het hen helemaal niet. Daarom was ieder bezig met zijn eigen 

dingen. 

De vader zei: ”O, hadden deze mensen er maar een voorstelling van hoeveel het mij 

gekost heeft om deze trein door te laten gaan en hun leven te redden.” 

Dit verhaal is waar gebeurd en ik hoor het u al zeggen: ”Dat is toch wel een 

wonderlijke liefde.” Nou, dat mogen we ook wel zeggen. Ieder die dit leest moet 

begrijpen hoe het hart van deze brugwachter heen en weer is geslingerd. 

Met wat voor een gevoel hij al deze mensen heeft bekeken die er totaal geen weet 

van hadden hoe groot het offer was geweest dat die vader en die zoon gebracht 

hadden om die mensen te kunnen laten leven. 

Maar u had het misschien al vermoed, dit verhaal staat niet op zichzelf. Het is niet 

alleen waar gebeurd, het is ook een prachtige verwijzing. Het doet ons namelijk 

denken aan hetgeen de apostel Johannes gezegd heeft: ”Hierin is de liefde Gods 

jegens ons geopenbaard, dat God Zijn enig geboren Zoon gezonden heeft in de 

wereld, opdat wij zouden leven door Hem (Joh. 4:9). 

En de bekende tekst uit Johannes 3:16: ”Want alzo lief heeft God de wereld gehad 

dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft opdat een ieder die in Hem gelooft niet 

verderve, maar het eeuwige leven hebbe.” 

Het is net als in het verhaal van de brugwachter. Al weet en beseft een mens 

helemaal niet dat er zo’n groot offer is gebracht (nl. dat God de Vader Zijn Zoon 

overgegeven heeft in de dood opdat wij zouden behouden worden), toch is dat offer 

wèlgebracht. Nu kun je voorbeelden natuurlijk nooit helemaal toepassen op de 

waarheid, maar een klemmende vraag wordt toch wel duidelijk voor deze 

geschiedenis: Wat is mijn houding jegens die Goddelijke Vader Die Zijn Eigen Zoon 

liet verbrijzelen tussen de raderen van het oordeel over de zonde opdat ik van de 

zonde verlost zou kunnen worden? 

Hoe zit dat met mij, met jou, met u? 
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Samenvatting preek     

 

 

 

 

FEEST EN FEESTVIEREN  

U kent allen wel de woorden ´feest´ en ´feestvieren´. Feestvieren is een tijd 

van vreugde doorbrengen om een bepaalde reden. We vieren feest bij een 

geboorte, een overwinning, een verjaardag en een genezing. Toen de Here 

met Mozes sprak over de feesttijden des Heren, zie Leviticus 23, dan 

benoemt de Here meerdere kenmerken. Ik noem er enkele:                            

Het is een heilige samenkomst: dat wil zeggen geheel toegewijd aan de Here. 

Het is een sabbat: er wordt geen (slaafse) arbeid verricht, het is een dag 

waarin we bijzonder Gods Wil zoeken en doen wat Hem behaagt.                  

En een heel bijzondere is ‘Gij zult vrolijk zijn voor het aangezicht van de Here’ 

Centraal in feestvieren is vreugde. Vanmorgen vieren wij Avondmaal. Wij 

brengen een tijd van vreugde met elkaar door ter nagedachtenis van 

verzoenend sterven en opstanding tot Hij komt. Vanmorgen wil ik met U 

nadenken over: 

a. Met wie vieren we feest 

b. Enkele kenmerken van wat we met elkaar vieren 

a. Met wie vieren we feest. We komen de woorden ‘feest’ en ‘vieren’ tegen in 

1 Korinthe 5: 7-8. Vers 7 zegt:  ‘Doet het oude zuurdeeg weg’. Dit betekent: 

‘Doet alle restanten van het oude leven weg, doet alles van de oude mens 

weg’.  Vers 8 zegt: ‘Laten we feest vieren met het ongezuurde brood  van 

reinheid en waarheid’.  En staat er: ‘Laten we feest vieren met ongezuurde 

(broden) in reinheid en waarheid’. Paulus bedoelt: Laten we feestvieren als 

ongezuurde gelovigen. Zuurdeeg blaast brood op. En zuurdeeg in de mens, 

maakt de mens opgeblazen. Paulus zegt in vers 2:  ‘Gij zijt opgeblazen’. 

12 juli  2015            Broeder  Wim Wendt 

1 Kor. 5, 10, 11                Leviticus 23   

 

Feestvieren is een tijd 

We vieren feest bij een 

geboorte, een overwinning, een verjaardag en een genezing. Toen de Here 

met Mozes sprak over de feesttijden des Heren, zie Leviticus 23, dan 

dere kenmerken. Ik noem er enkele:                            

Het is een heilige samenkomst: dat wil zeggen geheel toegewijd aan de Here. 

Het is een sabbat: er wordt geen (slaafse) arbeid verricht, het is een dag 

wat Hem behaagt.                  

En een heel bijzondere is ‘Gij zult vrolijk zijn voor het aangezicht van de Here’ 

Centraal in feestvieren is vreugde. Vanmorgen vieren wij Avondmaal. Wij 

brengen een tijd van vreugde met elkaar door ter nagedachtenis van Jezus’ 

sterven en opstanding tot Hij komt. Vanmorgen wil ik met U 

We komen de woorden ‘feest’ en ‘vieren’ tegen in 

8. Vers 7 zegt:  ‘Doet het oude zuurdeeg weg’. Dit betekent: 

‘Doet alle restanten van het oude leven weg, doet alles van de oude mens 

uurde brood  van 

reinheid en waarheid’.  En staat er: ‘Laten we feest vieren met ongezuurde 

Paulus bedoelt: Laten we feestvieren als 

ongezuurde gelovigen. Zuurdeeg blaast brood op. En zuurdeeg in de mens, 

‘Gij zijt opgeblazen’.  
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De opgeblazen gelovige is hoogmoedig, arrogant, kritisch, weet het altijd 

beter, meent dat de ander het verkeerd doet. U zult vast opgeroepen zijn om 

u voor te bereiden op het avondmaal en mogelijke obstakels recht te zetten. 

Als u straks deelneemt aan het avondmaal mogen we van elkaar geloven dat 

we dit gedaan hebben. Er is dan geen zuurdeeg in ons. Er is dan onder ons 

niemand die opgeblazen is. Niemand die meent dat de ander verkeerd doet 

omdat het eigen gelijk boven alles gaat.  Met wie vieren we dus feest? Met 

wie vieren we het Avondmaal? Met ongezuurde gelovigen! 

b. Wat vieren we? Natuurlijk: het Avondmaal. Vanmorgen wil ik u op twee    

 kenmerken wijzen betreffende het brood. Laten we lezen 1 Korinthe 10:21 

 en 1 Korinthe 11: 20. Deze verzen spreken over a. ‘de tafel des Heren’ en b. 

 ‘de maaltijd des Heren’. We kunnen deze twee zaken niet scheiden, maar wel 

 onderscheiden. ‘De tafel des Heren’ verwijst naar het geestelijke lichaam van 

 Christus. Lees maar mee in 1 Korinthe 10: 16b en 17. ‘Is niet het brood dat 

 wij breken, een gemeenschap met het lichaam van Christus? Omdat het één 

 brood is, zijn wij hoe velen ook, één lichaam’. In dit gedeelte wijst het brood 

 op ons: met hoevelen ook, wij zijn één lichaam. De tafel richt onze aandacht 

 op de gemeenschap met elkaar. We vieren die gemeenschap, we vieren met 

 elkaar dat we het lichaam van Christus zijn. Dat we één zijn, dat we de ander 

 uitmuntender achten dan onszelf, dat we ons verblijden in en over de ander. 

 ‘De maaltijd des Heren’ verwijst naar het fysieke lichaam van Christus. Lees 

 maar mee in 1 Korinthe 11: 23b en 24. ‘In de nacht dat Jezus werd 

 overgeleverd nam Hij een brood, sprak de dankzegging uit, brak het en zei: 

 Dit is mijn lichaam voor u, doet dit tot mijn nagedachtenis’. De maaltijd richt 

 onze aandacht op Christus alleen. Hem gedenken wij. Hij is ons onzichtbare 

 Hoofd, Die altijd aanwezig is als we samenkomen. In het brood en de wijn 

 zien we Hem alleen. Hij is het Middelpunt: niet de prediker, niet de 

 preekstoel, niet het podium, niet de aanbiddingsleider, niet de kaarsen en 

 niet de gewaden. Alle aandacht is op Christus alleen. Met brood en wijn, 

 door Jezus Zelf ingesteld, verkondigen wij:                                     

 a. Jezus glorieuze verzoeningsdood voor ons in het verleden.                               

 b. Verklaren wij Zijn voortdurende nabijheid met ons in het heden.                 

 c. Drukken we de vaste hoop uit van Zijn komst in de toekomst.                   

 We vieren onze gemeenschap met Christus. De tafel is de omgeving van onze 

 gemeenschap: wij met elkaar. De maaltijd is de inhoud van onze 

 gemeenschap: Jezus alleen. We vieren als ongezuurde gelovigen rondom de 

 tafel: de gemeenschap der heiligen. We vieren als ongezuurde gelovigen met 

 brood en wijn:  Christus alleen.                                                                           
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Laten we nu met de tekenen van brood en wijn Hem gedenken. Laten we dit 

vierend doen: spreek bij het overhandigen van brood en wijn een

woord, een zegen, een 

lofprijzing.  
 

Het verraad door 

Judas 

 

 

 

wijn Hem gedenken. Laten we dit 

eek bij het overhandigen van brood en wijn een bemoedigend 
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Gedicht  Van: Huib Fenijn uit: ‘Naar veilige haven’       

  DE BRUG 

Dit is mijn troost in angst en pijn,  
Te weten, niet alleen te zijn, 
Maar dat mijn lot van kust tot kust, 
Geklonken in Gods Handen rust. 
 
Ik vraag niet meer naar tijd en duur,  
Maar weet voorzeker, ieder uur, 
Hoe woest de storm, hoe hoog het tij, 
Eeuwige armen zijn onder mij! 

 

 

 

 

Inzender: JvdB 
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Verslag  ‘GEBEDSWEEK’: Het woord is aan jou  Van: J
 

 “Waar eenheid onder de 

christenen ontbreekt, 

verliest de verkondiging 

kracht”.  

We kwamen in deze week 

van gebed samen met 

andere kerken om met 

elkaar en voor elkaar te 

bidden. Samen kunnen we 

Gods grote daden 

verkondigen en we hebben elkaar hard nodig. 

Het was mooi om te zien dat elke kerk zijn eigen invulling had en 

dat we ook iets konden toevoegen om daar in die kerk te zijn. 

Ondanks dat we niet aan alle vormen van gebed gewend zijn, is het 

toch bemoedigend  om zo met elkaar te bidden.  

De Christengemeenschap de Goede Herder was goed 

vertegenwoordigd op de avonden in de week van gebed. Dat 

bemoedigde mij wel erg. Ik was zelf de uitdaging aangegaan om elke 

dag mee te bidden. Dat kostte me wel wat, maar de Heer heeft het 

allemaal mogelijk gemaakt. Prijst Hem!  

 

 Conclusie: het was een 

bemoedigende week. Samen bidden 

doorbreekt de grenzen en muren 

van kerken. Laten we meer met 

elkaar bidden als we willen dat de 

verkondiging krachtiger wordt.

 
 

 

Van: Jannie Carlier 

“Waar eenheid onder de 

christenen ontbreekt, 

verliest de verkondiging 

We kwamen in deze week 

van gebed samen met 

andere kerken om met 

elkaar en voor elkaar te 

bidden. Samen kunnen we 

grote daden 

Het was mooi om te zien dat elke kerk zijn eigen invulling had en 

dat we ook iets konden toevoegen om daar in die kerk te zijn. 

Ondanks dat we niet aan alle vormen van gebed gewend zijn, is het 

De Christengemeenschap de Goede Herder was goed 

vertegenwoordigd op de avonden in de week van gebed. Dat 

zelf de uitdaging aangegaan om elke 

aar de Heer heeft het 

Conclusie: het was een        

bemoedigende week. Samen bidden 

doorbreekt de grenzen en muren 

van kerken. Laten we meer met 

elkaar bidden als we willen dat de 

verkondiging krachtiger wordt. 
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Nieuws uit Ethiopië.  
Korte weergave uit het interview van het ND dd 

 
De kinderen uit Grace Village hebben vaak een problematische 

achtergrond. 

Het zijn kinderen die ongewenst zijn, te vondeling gelegd

Later, als ze opgroeien komen de vragen.  Waar kom ik vandaag?  Waar is 

mijn familie? Waarom wil mijn familie mij niet hebben? 

Kinderen kunnen hierdoor gedragsproblemen krijgen of depressief worden. 

Vijf op de dertig kinderen hebben psychische hulp nodig of slikken (vaak 

tijdelijk) medicijnen. Gelukkig is er een psychiater, ook een

professionele hulp kan bieden. Probleem is dat de vragen van de kinderen 

niet altijd beantwoord kunnen worden. Dit is een goede reden om toch te 

proberen zoveel mogelijk informatie te krijgen over de familie en die zo 

mogelijk op te sporen. 

De laatste jaren wordt gericht gewerkt aan het vinden van de familie en het 

terugplaatsen van de kinderen bij hun familie. Dit blijkt, onverwacht, 

succesvol te  verlopen. Per jaar gaan ongeveer twintig kinderen terug naar 

hun ouders of familie en in 99% van de gevallen gaat dit goed.

 

 

 

 

 

 

 

Korte weergave uit het interview van het ND dd 2/2/2016 

De kinderen uit Grace Village hebben vaak een problematische 

die ongewenst zijn, te vondeling gelegd zijn of verlaten. 

Later, als ze opgroeien komen de vragen.  Waar kom ik vandaag?  Waar is 

Kinderen kunnen hierdoor gedragsproblemen krijgen of depressief worden. 

ulp nodig of slikken (vaak 

een Ethiopiër, die 

professionele hulp kan bieden. Probleem is dat de vragen van de kinderen 

niet altijd beantwoord kunnen worden. Dit is een goede reden om toch te 

n zoveel mogelijk informatie te krijgen over de familie en die zo 

De laatste jaren wordt gericht gewerkt aan het vinden van de familie en het 

terugplaatsen van de kinderen bij hun familie. Dit blijkt, onverwacht, 

en. Per jaar gaan ongeveer twintig kinderen terug naar 

hun ouders of familie en in 99% van de gevallen gaat dit goed. 
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Persoonlijk bericht van Bernard en Susanne.   

 

De afgelopen maanden is er ontzettend veel gebeurd. Ten eerste hebben 

we begin april ons visum met een jaar kunnen verlengen. Voorlopig zullen 

we dat ieder jaar moeten doen. Ten tweede kwam er eind maart een 

vrijwilligersgroep uit Nederland voor een paar weken op bezoek. Zij waren 

voor ons een geweldige bemoediging en kwamen precies 

moment. Ook hebben ze veel praktisch werk, zoals 

schilderwerkzaamheden, verricht. Onder de acht vrijwilligers bevonden zich 

de ouders van Susanne. Ten derde zit het kindertehuis op dit moment in 

een gigantisch veranderingsproces. Hierover vertellen we hieronder meer.

 

In 2000 begonnen Netty en João met het opvangen van straatkinderen in hun 

eigen huis. Dit werk breidde zich steeds verder uit en vijf jaar later 

verhuisden ze naar een groter terrein waar plek was voor meerdere 

gezinshuisjes. In 2015 woonden er maar liefst 30 kinderen in het kindertehuis 

en werd er een vierde gezinshuisje bijgebouwd, zodat er plek zou zijn voor 40 

kinderen. In de eerste jaren bemoeide de overheid zich nog amper met het 

kindertehuis. Simpelweg omdat daar geen visie, geld en wetgeving voor was. 

Maar de afgelopen jaren kwam daar verandering in. Er werden steeds meer 

instanties opgericht die zich bezig moesten houden met het welzijn van 

kinderen. Daarnaast kwam er meer wet- en regelgeving en moesten er meer 

en meer verslagen worden ingeleverd. Op zich een goede ontwikkeling, als 

deze ontwikkeling in het belang van het kind zou staan. Helaas hebben we 

inmiddels te vaak gezien dat er door de overheid beslissingen worden 

genomen die ten nadele van het kind zijn. 

De afgelopen jaren werd het Netty door de overheid steeds moeilijker 

gemaakt om het kindertehuis op een goede manier te laten functioneren.

 

 

De afgelopen maanden is er ontzettend veel gebeurd. Ten eerste hebben 

april ons visum met een jaar kunnen verlengen. Voorlopig zullen 

we dat ieder jaar moeten doen. Ten tweede kwam er eind maart een 

vrijwilligersgroep uit Nederland voor een paar weken op bezoek. Zij waren 

voor ons een geweldige bemoediging en kwamen precies op het goede 

moment. Ook hebben ze veel praktisch werk, zoals 

schilderwerkzaamheden, verricht. Onder de acht vrijwilligers bevonden zich 

de ouders van Susanne. Ten derde zit het kindertehuis op dit moment in 

ellen we hieronder meer. 

In 2000 begonnen Netty en João met het opvangen van straatkinderen in hun 

eigen huis. Dit werk breidde zich steeds verder uit en vijf jaar later 

verhuisden ze naar een groter terrein waar plek was voor meerdere 

2015 woonden er maar liefst 30 kinderen in het kindertehuis 

en werd er een vierde gezinshuisje bijgebouwd, zodat er plek zou zijn voor 40 

kinderen. In de eerste jaren bemoeide de overheid zich nog amper met het 

, geld en wetgeving voor was. 

Maar de afgelopen jaren kwam daar verandering in. Er werden steeds meer 

instanties opgericht die zich bezig moesten houden met het welzijn van 

en regelgeving en moesten er meer 

slagen worden ingeleverd. Op zich een goede ontwikkeling, als 

deze ontwikkeling in het belang van het kind zou staan. Helaas hebben we 

inmiddels te vaak gezien dat er door de overheid beslissingen worden 

en jaren werd het Netty door de overheid steeds moeilijker 

gemaakt om het kindertehuis op een goede manier te laten functioneren. 
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 De laatste mededeling die we van de overheid kregen, hield in dat we in 

totaal nog maar tien kinderen mochten opvangen, terwijl er plek is voor 40. 

Daarnaast zouden we, als officieel kindertehuis, geen andere activiteiten 

mogen opstarten, zoals een semi-internaat (dagopvang). Dit alles bij elkaar 

heeft Netty doen besluiten om te stoppen met de samenwerking met de 

overheid en verder te gaan als zendingspost. Als zendingspost heb je geen 

overheidsbemoeienis, heb je meer vrijheid, maar krijg je geen subsidie. De 

overheid zal geen kinderen meer bij ons plaatsen. Maar we zullen niet 

stoppen met 24-uurs opvang. Netty heeft de afgelopen jaren een gigantisch 

netwerk opgebouwd. Ook in de sloppenwijk heeft ze goede contacten. Er zijn 

al verschillende moeders die hebben aangeklopt om hulp. De overheid wil 

hen niet helpen, maar wij wel. Waarschijnlijk zullen wij hun kinderen voor 

korte of lange tijd in ons huis opvangen. 

 

Onze maatschappelijk werkster is 

samen met haar kerk een nieuw 

kindertehuis begonnen. Begin april zijn 

bijna alle kinderen, die bij ons 

woonden, naar deze nieuwe plek 

verhuisd. We zijn blij en dankbaar dat 

zij deze stap heeft gezet en weten dat 

de kinderen bij haar en haar team in 

goede handen zijn. Gelukkig kunnen 

we de kinderen gewoon bezoeken. De komende weken nemen we rust om te 

verwerken wat er allemaal gebeurd is. In juni zullen we samen met Netty 

beginnen met een semi-internaat. Kinderen uit sloppenwijken worden 

overdag opgevangen en krijgen o.a. een goede maaltijd, hulp bij huiswerk en 

bijbels onderwijs. Daarnaast staat ons huis open voor kinderen die nergens 

terecht kunnen. Kinderen die niet door de overheid worden g

wel onderdak nodig hebben. Op 

bernardensusanne.blogspot.com zullen 

we de komende tijd meer schrijven over 

deze veranderingen. Tot slot willen we 

jullie vragen om voor ons te blijven 

bidden.  

 

Hartelijke groeten en in Hem verbonden,  

Bernard en Susanne 
 

De laatste mededeling die we van de overheid kregen, hield in dat we in 

jl er plek is voor 40. 

Daarnaast zouden we, als officieel kindertehuis, geen andere activiteiten 

internaat (dagopvang). Dit alles bij elkaar 

heeft Netty doen besluiten om te stoppen met de samenwerking met de 

der te gaan als zendingspost. Als zendingspost heb je geen 

overheidsbemoeienis, heb je meer vrijheid, maar krijg je geen subsidie. De 

overheid zal geen kinderen meer bij ons plaatsen. Maar we zullen niet 

jaren een gigantisch 

netwerk opgebouwd. Ook in de sloppenwijk heeft ze goede contacten. Er zijn 

al verschillende moeders die hebben aangeklopt om hulp. De overheid wil 

hen niet helpen, maar wij wel. Waarschijnlijk zullen wij hun kinderen voor 

Onze maatschappelijk werkster is 

samen met haar kerk een nieuw 

kindertehuis begonnen. Begin april zijn 

bijna alle kinderen, die bij ons 

woonden, naar deze nieuwe plek 

verhuisd. We zijn blij en dankbaar dat 

ft gezet en weten dat 

de kinderen bij haar en haar team in 

goede handen zijn. Gelukkig kunnen 

we de kinderen gewoon bezoeken. De komende weken nemen we rust om te 

is. In juni zullen we samen met Netty 

internaat. Kinderen uit sloppenwijken worden 

overdag opgevangen en krijgen o.a. een goede maaltijd, hulp bij huiswerk en 

bijbels onderwijs. Daarnaast staat ons huis open voor kinderen die nergens 

terecht kunnen. Kinderen die niet door de overheid worden geholpen, maar 
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        Van: Bas van der Linden

 

GEBED VOOR
ANNE EN BAS VAN DER LINDEN

 
´ALS ER EEN ANDER KOMT, IN ZIJN EIGEN

DIE ZULT U AANNEMEN´ (Joh.5:43b). 
 

Met regelmaat ontmoeten wij Joodse mensen die uitkijken naar de komst 

van hun Messias. Maar omdat zij de Schriften niet kennen (Joh. 5:47) zullen 

zij straks gedreven worden in de armen van de antichrist, de valse messias.

Hun onrustig leven in de verstrooiing is daar mede debet aan, want we lezen: 

dat zij dolende zijn onder de volken waar hun voetzool geen rust zal hebben. 

Zo ontmoetten wij enkele jaren geleden een vrouw in Duitsland die ons 

vertelde dat haar vader, die de oorlog had overleefd, daar nooit een huis of 

onroerend goed zou kopen, alleen al voor het geval zij onverhoopt weer 

zouden moeten vluchten, want dan kon zoiets alleen maar belemmerend 

werken. 

En een andere Joodse vrouw vertelde dat 

als de spanningen in Israël oplopen, zij in 

hun synagoge les krijgen in hoe zij met hun 

Joods zijn moeten omgaan. Met andere 

woorden, les krijgen in: hoe verbloem ik 

mijn identiteit. En dat vertelde zij enkele 

dagen na het jaarlijkse ‘poerimfeest’.  Het 

herdenkingsfeest n.a.v. de geschiedenis 

van Haman, de Jodenhater, die evenals ook 

koning Herodes en nog later Hitler, de 

ondergang van Israël op 

En tegenwoordig zijn het de volken rond 

Israël die hen van de kaart willen vegen. 

Terwijl ik dit schrijf herdenken de Joden 

deze week wederom het jaarlijkse 

poerimfeest, wat de herinnering aan Haman levendig houdt.

 

Bas van der Linden 
GEBED VOOR 

ANNE EN BAS VAN DER LINDEN 

IN ZIJN EIGEN NAAM,        

Met regelmaat ontmoeten wij Joodse mensen die uitkijken naar de komst 

Maar omdat zij de Schriften niet kennen (Joh. 5:47) zullen 

zij straks gedreven worden in de armen van de antichrist, de valse messias. 

Hun onrustig leven in de verstrooiing is daar mede debet aan, want we lezen: 

un voetzool geen rust zal hebben.  

geleden een vrouw in Duitsland die ons 

vertelde dat haar vader, die de oorlog had overleefd, daar nooit een huis of 

onroerend goed zou kopen, alleen al voor het geval zij onverhoopt weer 

den moeten vluchten, want dan kon zoiets alleen maar belemmerend 

andere Joodse vrouw vertelde dat 

als de spanningen in Israël oplopen, zij in 

hun synagoge les krijgen in hoe zij met hun 

Joods zijn moeten omgaan. Met andere 

gen in: hoe verbloem ik 

mijn identiteit. En dat vertelde zij enkele 

dagen na het jaarlijkse ‘poerimfeest’.  Het 

herdenkingsfeest n.a.v. de geschiedenis 

van Haman, de Jodenhater, die evenals ook 

koning Herodes en nog later Hitler, de 

 het oog hadden. 

En tegenwoordig zijn het de volken rond 

Israël die hen van de kaart willen vegen.  

Terwijl ik dit schrijf herdenken de Joden 

deze week wederom het jaarlijkse 

.  
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Koningin Esther, Koning Ahasveros en Haman, de Jodenhater 

 

Door al deze onrust hunkeren zij naar vrede, waar de satan straks handig 

gebruik van zal maken. Maar hij zal met een schijnvrede komen om 

zogenaamd orde op zaken te stellen met een vals verbond tussen Joden, 

Christenen en Moslims. Dit moet leiden tot een wereldreligie van ongekende 

omvang. We zien de voortekenen ervan om ons heen. 

Bij ons laatste bezoek aan een synagoge sprak de voorzitter zijn waardering 

al uit voor de paus, die nu al als bruggenhoofd fungeert om religies bij elkaar 

te brengen.  

In het Johannes evangelie werden de Joden (en ook wij) opgeroepen om de 

Heere Jezus aan te nemen Die gekomen is in de Naam van Zijn Vader, maar 

straks zullen zij de valse messias aannemen die komt in zijn eigen naam (J

5:43). En hier had de Heere Jezus hen nou voor gewaarschuwd: laat u niet 

misleiden, want hoe donker de tijden ook zijn, vóór dat Ik kom zal éérst de 

mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf, zich openbaren. Hij is 

Gods tegenstander, die zich als God voordoet en zichzelf als God laat vereren 

(2 Thess. 2:3,4). 

Nou, zulke rusteloze en dolende mensen komen wij met regelmaat tegen, en 

zullen wij dan hen dat Woord onthouden, waarin God Zelf nodigt met de 

woorden: “Komt tot Mij allen die vermoeid en belast zijt 

geven?”. 

Het antwoord moge duidelijk zijn: “Hoe kunnen zij dan Hem aanroepen, in 

Welke zij niet geloofd hebben, en hoe zullen zij in Hem geloven van Wie zij 

niet gehoord hebben?” (Rom. 10:14). 

 

 

Door al deze onrust hunkeren zij naar vrede, waar de satan straks handig 

gebruik van zal maken. Maar hij zal met een schijnvrede komen om 

zogenaamd orde op zaken te stellen met een vals verbond tussen Joden, 

Christenen en Moslims. Dit moet leiden tot een wereldreligie van ongekende 

Bij ons laatste bezoek aan een synagoge sprak de voorzitter zijn waardering 

t om religies bij elkaar 

evangelie werden de Joden (en ook wij) opgeroepen om de 

Heere Jezus aan te nemen Die gekomen is in de Naam van Zijn Vader, maar 

straks zullen zij de valse messias aannemen die komt in zijn eigen naam (Joh. 

5:43). En hier had de Heere Jezus hen nou voor gewaarschuwd: laat u niet 

misleiden, want hoe donker de tijden ook zijn, vóór dat Ik kom zal éérst de 

mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf, zich openbaren. Hij is 

als God voordoet en zichzelf als God laat vereren 

Nou, zulke rusteloze en dolende mensen komen wij met regelmaat tegen, en 

zullen wij dan hen dat Woord onthouden, waarin God Zelf nodigt met de 

zijt en Ik zal u rust 

Het antwoord moge duidelijk zijn: “Hoe kunnen zij dan Hem aanroepen, in 

Welke zij niet geloofd hebben, en hoe zullen zij in Hem geloven van Wie zij 
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Gedicht  Van:  Wim Plomp    Uit:   ‘Daar waar de zon nooit ondergaat’ 

                            

‘ IK ZAL U NIET ALS WEZEN ACHTERLATEN ’    

 
Ik zal u niet als wezen achterlaten. 
Dat heeft de Heiland Zijn discipelen beloofd. 
Woorden, die Hij op mij heeft nagelaten. 
Woorden, die ik in mijn hart sluit, die ik geloof.
 
Ik zal u niet als wezen achterlaten. 
Dat wil zeggen: ik ben nooit helemaal alleen. 
Al voel ik mij soms hulpeloos verlaten, 
Hij is altijd, ja altijd om mij heen. 
 
Ik zal u niet als wezen achterlaten. 
Ik heb dus niets te vrezen, ben nooit meer alleen.
Hij zal mij aan mijn lot niet overlaten. 
In het diepste duister is Zijn Licht om mij heen.
 

 

  Inzender: JvdB 

   Johannes 14: 18 

 

Woorden, die ik in mijn hart sluit, die ik geloof. 

 

Ik heb dus niets te vrezen, ben nooit meer alleen. 

In het diepste duister is Zijn Licht om mij heen. 
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 Ingezonden stuk   ´Kindertehuis Horeb´           
            Bovensmilde, 31 maart 2016. 

 

Beste vrienden, donateurs en sponsors van het Kindertehuis Horeb Brazilië, 

Wellicht hebt u al iets gehoord over de veranderingen die de komende tijd plaats 

zullen vinden op het ‘kindertehuis’.  

Netty komt in april naar Nederland en zal ons dan natuurlijk helemaal bijpraten. 

We zullen op een vijftal plaatsen, verspreid in het land, informatie bijeenkomsten 

organiseren, maar toch willen we jullie alvast een beetje op de hoogte brengen van 

wat er te gebeuren staat.  

Op het terrein van Projeto Socorrer, zoals de Braziliaanse stichting heet, staan nu het 

woonhuis, 4 gezinshuizen, 3 leslokalen, 1 eetzaal en het gastenhuis. Een paar jaar 

geleden werd het terrein, naast het opvangen van kinderen in de gezinshuizen, ook 

gebruikt voor een semi-internaat, waar er dan soms wel 60 (2 x 30) kinderen een 

halve dag, een ochtend of een middag, op het terrein doorbrachten. Ze kregen dan 

een maaltijd in de eetzaal, konden heerlijk spelen op het terrein en kregen naast 

huiswerkbegeleiding ook Bijbels onderwijs. Daarnaast was er natuurlijk ook al de 

kinderopvang in toen nog 2 gezinshuizen.  

De gemeentelijke overheid wilde meer 

kinderen onderbrengen en daar ook subsidie 

voor verstrekken, dit leek in eerste instantie 

helemaal bij de visie van Projet

passen. Echter, er kwam steeds meer 

bemoeienis van de gemeentelijk overheid (van 

verschillende gemeenten) en ook van de 

provinciale overheid, niet alleen extra 

administratieve lasten, maar ook bepalingen 

dat gesubsidieerd personeel niet mocht meewerken in het semi internaat. Hierdoor 

moest dit prachtige werk van het semi internaat worden stopgezet. 

De overheid betoonde zich steeds meer een onbetrouwbare partner: de subsidie 

werd regelmatig te laat of gewoon niet betaald, kinderen werden te 

teruggeplaatst in de soms onveranderde gezinssituatie, als dat financieel even beter 

uit kwam. Ook werd Projeto Socorrer een speelbal tussen de gemeentelijke en de 

provinciale overheid. Dit leidde tot een in meerdere opzichten, onwerkbare s

Uiteindelijk is na veel gebed en vasten besloten verder te gaan als ‘Zendingspost’, dit 

betekent geen overheid bemoeienis meer, geen subsidie, maar ook dat de door de 

overheid geplaatste kinderen overgeplaatst moeten worden naar een ander 

kindertehuis. We zijn dankbaar en blij dat Rejane (nu nog Maatschappelijk Werkster 

bij Projeto Socorrer) samen met de Presbyteriaanse kerk waar ze toe

tehuis is gestart waar het merendeel van de kinderen kunnen worden 

ondergebracht. De datum dat dit zal gebeuren is begin april. 

           Van: Siem van Pelt 
Bovensmilde, 31 maart 2016.  

Beste vrienden, donateurs en sponsors van het Kindertehuis Horeb Brazilië,  

Wellicht hebt u al iets gehoord over de veranderingen die de komende tijd plaats 

land en zal ons dan natuurlijk helemaal bijpraten.  

We zullen op een vijftal plaatsen, verspreid in het land, informatie bijeenkomsten 

vast een beetje op de hoogte brengen van 

ein van Projeto Socorrer, zoals de Braziliaanse stichting heet, staan nu het 

woonhuis, 4 gezinshuizen, 3 leslokalen, 1 eetzaal en het gastenhuis. Een paar jaar 

geleden werd het terrein, naast het opvangen van kinderen in de gezinshuizen, ook 

internaat, waar er dan soms wel 60 (2 x 30) kinderen een 

halve dag, een ochtend of een middag, op het terrein doorbrachten. Ze kregen dan 

een maaltijd in de eetzaal, konden heerlijk spelen op het terrein en kregen naast 

bels onderwijs. Daarnaast was er natuurlijk ook al de 

De gemeentelijke overheid wilde meer 

kinderen onderbrengen en daar ook subsidie 

voor verstrekken, dit leek in eerste instantie 

helemaal bij de visie van Projeto Socorrer te 

passen. Echter, er kwam steeds meer 

bemoeienis van de gemeentelijk overheid (van 

verschillende gemeenten) en ook van de 

provinciale overheid, niet alleen extra 

administratieve lasten, maar ook bepalingen 

meewerken in het semi internaat. Hierdoor 

moest dit prachtige werk van het semi internaat worden stopgezet.  

De overheid betoonde zich steeds meer een onbetrouwbare partner: de subsidie 

werd regelmatig te laat of gewoon niet betaald, kinderen werden te pas en te onpas 

teruggeplaatst in de soms onveranderde gezinssituatie, als dat financieel even beter 

uit kwam. Ook werd Projeto Socorrer een speelbal tussen de gemeentelijke en de 

provinciale overheid. Dit leidde tot een in meerdere opzichten, onwerkbare situatie. 

Uiteindelijk is na veel gebed en vasten besloten verder te gaan als ‘Zendingspost’, dit 

betekent geen overheid bemoeienis meer, geen subsidie, maar ook dat de door de 

overheid geplaatste kinderen overgeplaatst moeten worden naar een ander 

huis. We zijn dankbaar en blij dat Rejane (nu nog Maatschappelijk Werkster 

bij Projeto Socorrer) samen met de Presbyteriaanse kerk waar ze toe behoort, een 

tehuis is gestart waar het merendeel van de kinderen kunnen worden 
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Ingezonden stuk ´DE NAMEN VAN GOD IN HET O.T.´
Behalve de door God geopenbaarde namen zijn er nog wel ongeveer 500 

andere die de mensen aan God hebben gegeven: zoals Steenrots, Burcht, 

Toevlucht, Licht, Heil, enz. In Psalm 18 bijvoorbeeld komen niet minder dan 

10 van dergelijke namen voor in slechts 2 verzen, nl. (2 en 3).

Het N.T. is daarin veel soberder. De drie-eenheid ligt al besloten in het 

meervoud “Elohim”. Wij gebruiken daarvoor Vader, Zoon en Heilige Geest. 

Alleen kennis is niet voldoende om in de namen van God ook 

leren kennen. Zijn naam moet in ons hart geheiligd zijn door het geloof. 

Zoals de Heere zei van de Engel die Hij voor het aangezicht van Mozes 

uitzond: ”Hoedt u voor Zijn aangezicht, wees Zijn stem gehoorzaam en 

verbittert Hem niet; want Mijn naam is in het binnenste van Hem”.

Gods naam heeft een diepe betekenis, dat lezen we vooral in Jer

44:26 waar de Heere zegt: ”Zie, Ik zweer bij Mijn grote naam”.

Gods naam is ook een teken van zijn bestaan, want in de eindtijd  zal Gods 

naam  staan tegenover het merkteken van het beest,

overblijfsel van het Joodse volk zal Gods naam  weer op het voorhoofd 

dragen, Jesaja 55: 1-13.  God te kennen als de enige, waarachtige God is het 

eeuwige leven. Daarom heeft God zich op allerlei manieren geopenbaard. 

In de wet, door de profeten en in de poëzie van de Psalmen, maar ook in de 

offers, de feesten en de tabernakel uitrusting en voorwerpe

wezen laten kennen omdat Hij dat belangrijk vindt.

Hier onder volgen enige Godsnamen: 

‘Elohim’ ook in de afkortingen EL en Eloha= God, de schepper

dat dit het meervoud is ( zie boven) 

‘Jehova’ ook in de afkorting van Jah. Deze naam wordt in de SV 

weergegeven door HEERE, de betekenis is : IK zal zijn, die 

Eeuwige. ‘Adonaï' , ook in de vormen Adoon en Adonim 

weergegeven met Heere. Komt ook voor in combinatie met Jehova en 

wordt dan als volgt geschreven: Heere HEERE. Beteken

Albeheerser. Volgende keer weer verder met EL en Jehova 

van namen.  

 

ngezonden stuk ´DE NAMEN VAN GOD IN HET O.T.´Van: SvP 

Behalve de door God geopenbaarde namen zijn er nog wel ongeveer 500 

andere die de mensen aan God hebben gegeven: zoals Steenrots, Burcht, 

komen niet minder dan 

en, nl. (2 en 3). 

enheid ligt al besloten in het 

ij gebruiken daarvoor Vader, Zoon en Heilige Geest.  

Alleen kennis is niet voldoende om in de namen van God ook Zijn Wezen te 

leren kennen. Zijn naam moet in ons hart geheiligd zijn door het geloof.  

Zoals de Heere zei van de Engel die Hij voor het aangezicht van Mozes 

wees Zijn stem gehoorzaam en 

Hem niet; want Mijn naam is in het binnenste van Hem”. 

dat lezen we vooral in Jeremia  

”Zie, Ik zweer bij Mijn grote naam”. 

an zijn bestaan, want in de eindtijd  zal Gods 

, en het gelovig 

overblijfsel van het Joodse volk zal Gods naam  weer op het voorhoofd 

God te kennen als de enige, waarachtige God is het 

eeuwige leven. Daarom heeft God zich op allerlei manieren geopenbaard. 

salmen, maar ook in de 

voorwerpen. God wil zijn 

kennen omdat Hij dat belangrijk vindt. 

= God, de schepper; hier volgt uit 

Deze naam wordt in de SV 

zal zijn, die IK zijn zal, de 

Adoon en Adonim is in de SV 

weergegeven met Heere. Komt ook voor in combinatie met Jehova en 

geschreven: Heere HEERE. Betekent Gebieder of 

Jehova verbindingen 
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Ingezonden stuk ‘BIBLIOTHEEK OM DE HOEK’ Van: Henk van Groen
 
Op de Valkenboskade in Den Haag

een minibibliotheek dat lijkt op een 

duiventil. De bedoeling is dat de 

buurtbewoners hun eigen boeken kwijt 

kunnen en ook boeken er uit mogen 

halen. Het principe wordt in vele Haagse 

wijken toegepast en de bedoeling is dat 

Hagenezen en Hagenaren gra

krijgen boeken te lezen waar de 

belangstelling naar uit gaat. 

Wij als Christengemeenschap houden 

van de wijk en droppen daarom elke 

week een Bijbel in de LITTLE FREE 

LIBRARY. Ons motto luidt dat de Bijbel 

voor iedereen beschikbaar en bereikbaar 

is en wij dat ook willen 

de Bijbel staan op de foto?

merken dat wij er ZIJN en dat wij een 

cadeau in petto hebben. Zegt het voort!

 

 

Van: Henk van Groen 

in Den Haag staat 

een minibibliotheek dat lijkt op een 

duiventil. De bedoeling is dat de 

buurtbewoners hun eigen boeken kwijt 

kunnen en ook boeken er uit mogen 

halen. Het principe wordt in vele Haagse 

wijken toegepast en de bedoeling is dat 

Hagenezen en Hagenaren gratis de kans 

krijgen boeken te lezen waar de 

belangstelling naar uit gaat.  

Wij als Christengemeenschap houden 

van de wijk en droppen daarom elke 

week een Bijbel in de LITTLE FREE 

LIBRARY. Ons motto luidt dat de Bijbel 

voor iedereen beschikbaar en bereikbaar 

 laten zien. Ziet u 

de Bijbel staan op de foto? De wijk mag 

merken dat wij er ZIJN en dat wij een 

cadeau in petto hebben. Zegt het voort! 



27 | gemeentenieuws 

 

   

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NL52 INGB 0000 4002 76

 

uiterlijke sluitingsdatu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Meidoornstraat 9 

2563 GD Den Haag 
www.evkringdegoedeherder.nl 

 

ING BANK 

NL52 INGB 0000 4002 76 

o.v.v. 

EVANGELISATIEKRING  

'DE GOEDE HERDER’ 

 

Jaargang 6 nr. 3 

mei/juni 2016 
 

Redactie: 

Rita de Jager 

 

 Heeft u kopij? Stuur een 

mailtje naar 

gemeentenieuws@ 

hotmail.nl 
 

uiterlijke sluitingsdatum: 

15  juni 2016 
 

 

ANBI INSTELLING 

 

Christengemeenschap 

De Goede Herder 

 

 

 

 

 


