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Voorwoord    Lieve broeders en zusters,  

We stevenen af op het laatste deel van het jaar. De tijd 

lijkt steeds sneller te gaan!  Nu komen weer de donkere 

dagen met het Licht van het Kerstfeest er aan.   

In het stukje van de broederraad wordt nog even teruggeblikt naar ons dagje 

uit in Groesbeek en de Pareldagroute. Natuurlijk ontbreekt het nieuws niet 

over onze zendingsprojecten. Heel toepasselijk wordt er verhaald over het 

mooiste (kerst) cadeau dat een mens maar kan ontvangen in het leven. Enfin 

leest u zelf maar. Namens de broederraad en de redactie wensen wij u alvast 

gezegende kerstdagen en een goede jaarwisseling! 

Veel leesplezier!      De redactie. 

  

  

I  



3 | gemeentenieuws 

 

   

  

 

 
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 november 

Spreker            Br. Henk Timmers 

Dienstleiding  Siem van Pelt 

Pianiste            Zang (T,RJ) 

 

Zondag              8 november

Spreker            Br. Wim Wendt  

Dienstleiding   Henk van Groen

Pianiste            Zang 

Zondag           15 november   

Spreker            Br. Ben Hobrink            

Dienstleiding  Leonard Bloem 

Pianiste           Zang (T,RJ) 

Zondag            22 november

Spreker           Br. Piet Stolk

Dienstleiding  Tom Ammerlaan

Pianiste           Zang 

 

Zondag            29 november

Spreker            Br. M. Vos

Dienstleiding  Siem van Pelt

Pianiste          Zang (

 

Zondag             6 december 

Spreker           Br. Kees Kruijf   HA 

Dienstleiding Henk van Groen 

Pianiste          Zang (RJ,J)       

 

Zondag           20 december 

Spreker            Br. Johan vd Toorn 

Dienstleiding  Tom Ammerlaan 

Pianiste           Zang (T,RJ) 

 

           

                

 

Zondag            13 december

Spreker            Br. Piet vd Wolf

Dienstleiding  Leonard Bloem

Pianiste            Zang 

 

Vrijdag           25 december

Spreker          Bas vd Bosch

Dienstleiding Siem van Pelt

Pianiste           Koor YMCA

 

Zondag          27 december

Spreker          Br.  Tom

SAMENKOMST 
 

Dienstleiding Henk van Groen

Pianiste          Zang (

 

. Na afloop van de dienst is er 

 

8 november 

Wim Wendt  HA 

Henk van Groen 

Zang (C,J) 

2 november 

Piet Stolk 

Tom Ammerlaan  

Zang (S,J) 

29 november 

Br. M. Vos 

Siem van Pelt 

(C,T) 

3 december 

Piet vd Wolf  

Leonard Bloem 

Zang (C,J) 

december (KERST)  

Bas vd Bosch om 10.30  

Siem van Pelt 

Koor YMCA  

Zondag          27 december 

Tom Haakma 

Henk van Groen          

Zang (S,T) 
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Roosters en andere taken 

Data: Welkom Koffie Kinderwerk Beamer 
  1 nov Helena & Henk Bellie & Jopie Ada Stefan  

  

  8 nov  Jannie & Harry  Linda & Elbert Helena Richard  

 

15 nov  Jopy & Piet Tonny & 

Helena 

Janny Stefan  

22 nov  Riet & An Elma & Leen 

 

Thérèse Richard  

 

29 nov  Thea&Leonard Bellie & 

Robert-Jan 

Jorike  Stefan 

  6 dec Helena&Stefan Jopie & Tonny Ada Richard 

13 dec Tonny & Piet Bellie & 

Rober-Jan  

Helena Stefan 

20 dec Jannie & Harry Linda & Elbert  Janny Richard 

25 dec 

  

Helena&Henk  Elma & Leen Thérèse/Jorike Stefan 

27 dec Jannie&Harry Helena & 

Caroline 

Ada Richard 

     

Rooster leiding van de bidstonden 

   3 nov  niet bekend     8 dec Thérèse 

10 nov  Tom  15 dec  Henk 

17 nov  Siem/An  22 dec niet bekend 

24 nov  Gerrit  

  1 dec  Riet  

 29 dec  Tom 

 

 

        

 
Elke dinsdagavond voor gemeenteleden.      Aanvang 19.45uur. 

Meidoornstraat 9, Den Haag.                            Bidt u mee? 
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VERJAARDAGEN 

  
 

  

 November          December 
  4  Elma Bom                             1  Bernard Cloosterman 

  9  Harry Carlier                    4 Thomas Janssen  

 12  Annie Korving                  14  Quinty Scholtes 

 16  Leen Bom         24  Arend den Heijer  

           26  Lucie Barning  

           31   Petra van Harskamp  

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

 
• Bijbelstudie van Hans Timmers vindt plaats op: 10 en 

24 november 2015 , 8 en 22 december 2015. 

• Thematische Kring van Harry + Jannie Carlier vindt 

plaats op: 12 en 26 november 2015 , 10 en 24 

december 2015.  

• Dagkring van Cor Barning op  woensdagmorgen wordt uitgesteld tot nadere 

datum.  Bijbelstudie ´De brieven van Johannes´.  

• Kring van Henk van Groen is uitgesteld tot nadere datum.

bij de kringleden. Onderwerp Bijbelboek Jesaja. 

•     Kring van Siem van Pelt vindt plaats op later bekend gemaakte datums.

Locatie bekend bij de kringleden.  Bijbelstudie Brief aan de Efez

               
         Wilt u een kring bezoeken? Overleg met de desbetreffende kringleider

 

Gebed gevraagd voor onze zieken: 
• Zuster Lucie Barning is gevallen en heeft 3 ribben 

gebroken. Zij is momenteel herstellende. 

• Broeder Johan Schep is herstellende van hartklachten

      

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

wordt uitgesteld tot nadere 

is uitgesteld tot nadere datum.  Locatie bekend 

op later bekend gemaakte datums. 

Bijbelstudie Brief aan de Efeziërs. 

desbetreffende kringleider. 

Johan Schep is herstellende van hartklachten.  

gemeente die kampen met 

gezondheidsklachten, eenzaamheid of zij die verdriet hebben? Wij 

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

hen die wij niet met name hebben genoemd maar die het toch 
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Wist u dat wij weer op 15 november 2015 onze jaarlijkse gezamenlijke 

broodmaaltijd organiseren met aansluitend de  infomiddag?  

Wist u dat op 28 november 2015 van 10.30 uur  tot 12.30 uur ‘Het 

Bezoekersteam’ een ontmoetings/koffieochtend heeft gepland in de 

Meidoornstraat en dat u daarbij van harte bent uitgenodigd?   

 

Wist u dat wanneer de sprekers van onze zendingsprojecten de 

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

projecten?  Op 25 december 2015 spreekt Broeder Bas vd Bosch ook over 

‘Grace Village’/Bridge to Light. Tevens zal op de 1
e
 kerstdag het ‘YMCA’ 

Koor voor ons optreden. 

 

Wist u dat u kopij kan inzenden voor het komende gemeentenieuws? 
Maar wel inzenden vòòr  15 december 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      ´De Meidoornstraat bruist 

door middel van de geur van 
Christus´. 
 
Jezus, U maakt mij vrij. 
Uw leven bruist in mij. 
'k Prijs Uw naam om wat U 
doet,U bent volmaakt en 
goed. 
 

Onze gemeenschap bruist van energie en van de  Here Jezus.  

Afgelopen weken hebben wij elkaar opnieuw kunnen leren kennen door het 

bezoek aan Oriëntalis en de activiteiten rondom de Pareldag. Iedereen die 

kennis heeft genomen van deze fantastische dagen moet tot de conclusie zijn 

gekomen dat ‘BRUIS’ goed doet en dat de ‘BRUIS’ de onderlinge samenhang 

versterkt. 

Wij werden in De Heilig Land 

Stichting geconfronteerd met een 

schitterende locatie waar ondermeer 

Joodse en Oudchristelijke gebouwen 

te bewonderen waren. Een Israëlisch 

geschenk aan de Floriade met een 

parade van bomen en planten, een 

synagoge met een bijna mystieke 

sfeer en een Joodse ober die 

daadwerkelijk de Messias verwacht. 

Genoeg ingrediënten om bij stil te staan in wat en waarin wij geloven. De 

opmerkingen waren enthousiast en 

iedereen constateerde opnieuw het 

gezamenlijke fundament: de Here Jezus. 

De christelijke - historische sporen van 

deze plek waren nadrukkelijk aanwezig en 

iedereen zag de herkenning. Het was goed 

toeven in de hof van eden: koffie en gebak 

waren uitstekend en de gezamenlijke 

maaltijd was een van de vele hoogtepunten. 
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Een andere bruisende aktiviteit was 

de Pareldag. Onze gemeenschap 

stond open voor de gehele buurt en 

bulkte van creativiteit. Indisch 

koken en muziekmaken, een 

gospelconcert, sieraden maken en 

haken, schilderen, de Klaagmuur, 

het terras onder de vijgenboom, de 

gesprekken en tenslotte de 

Bijbelhoek. In alle opzichten hebben 

wij in onze onderlinge verbondenheid, de relatie met onze Schepper 

getoond. De reacties van buiten 

waren bemoedigend en zeer positief. Het smaakte naar meer en wij werden 

o.a. gecomplimenteerd voor de Angklung concerten en de catering. Volgend 

jaar zijn wij weer van de partij. 

 

Als toetje kwam Nettie van Horeb op zondag 11 oktober haar verhaal doen 

tijdens de dienst. Wat een geweldige persoonlijke getuigenis van een vrouw, 

die gelooft in wonderen door middel van gebed. Zij, met het Horebteam, 

voert de naam van de Here Jezus letterlijk uit en bevrijdt kinderen uit de 

klauwen van de tegenstander. Broeder Jeene Van der Hoef predikte tenslotte 

over de waarde van het gebed.  

Een bruisende gemeente kan alleen zo’n prestatie waarmaken, als resultaat 

van inzet, afspraken maken, geloof en gebed. Vooral dus doorgaan. 
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Onze Christengemeenschap maakt duidelijk dat een bruisende gemeente de 

geur van de Here Jezus verspreidt: Zie 2 Korinthe 2: 14. 

 
Wierook  

En Gode zij dank, Die ons in 

Christus altijd doet triomferen en 

door ons de geur van Zijn kennis op 

iedere plaats openbaar maakt. 

Want wij zijn voor God een 

aangename geur van Christus, 

onder hen die zalig worden en 

onder hen die verloren gaan. 

 

 

Boom van Mirre        Nardus Gras 
  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Voor de laatsten een doodsgeur, die leidt tot 

de dood, maar voor de eersten een 

levensgeur, die leidt tot het leven. Maar wie is 

tot deze dingen bekwaam? Want wij zijn niet 

als zovelen, die handeldrijven met het Woord 

van God, maar als in oprechtheid, maar als 

vanuit God, voor Gods aangezicht, spreken wij 

het in Christus. 
 

Namens de broederraad, Henk van Groen 
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Gedicht Van:  A. Rodeburg  uit: ‘Bewaakt leven’  Inzender: JvdB 

         
STORMEN ZONDER GELUID 
 
Het is opnieuw november, Heere,  
de dagen schimmen aan en uit, 
het licht kan´t donker nauwelijks weren,  
het nachtgewaad der duist´re sferen 
kent ook een storm zonder geluid.  
 
Een storm die opsteekt met de jaren 
steeds feller woedt en mij bedreigt. 
Gelukkig mag de lucht steeds klaren 
waardoor het Licht meer glorie krijgt, 
toch dreigen mij de doodsgevaren. 
 
Het is novemberweer,´t wordt kouder,  
de luchten worden grijs getint 
en dan, ik weet het, ik word ouder, 
bij stormen kraakt soms het gebint,  
maar ´t wordt mijn oren steeds vertrouwder. 
 
 
Weer is ´t november, Heere, ´t Goud 
dwaalt stervend neer uit koude bomen, 
ook ´t nevelgrijs wordt mij vertrouwd, 
geen mens die ´t leven hier behoudt. 
Uw deur sluit achter mijn ontkomen.  
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 Ingezonden stuk ‘HET CADEAU’       Van: RdJ 

Een jonge man bereidde zich voor om af te studeren. 

Al maanden bewonderde hij een prachtige sportauto in de showroom van 

een dealer en wetend dat zijn vader zich zoiets wel kon veroorloven, 

vertelde hij hem dat zo

auto alles was wat hij wenste 

als afstudeer cadeau.

Terwijl de dag van de bul 

uitreiking steeds 

kwam, hield de jongeman zijn 

vader nauwlettend in de 

gaten, in de hoop dat hij 

aanwijzingen zou krijgen dat zijn vader de auto had gekocht. Uiteindelijk, 

op de morgen van het afstuderen, vroeg zijn vader hem om bij hem in zijn 

studeerkamer te komen. Zijn vader vertelde hem hoe trots hij was zo

zoon te hebben en hoeveel hij van hem hield. 

Hij overhandigde zijn zoon een prachtig ingepakt 

pakje. Nieuwsgierig, maar ietwat teleurgesteld, 

opende de jongeman het pakje en vond er een 

prachtige, in leer gebonden, Bijbel in

hij zijn stem tegen zijn vader en zei: “je bulkt van 

het geld en je koopt een bijbel voor me?!” en 

stormde het huis uit, het boek achterlatend.

 

Vele jaren gingen voorbij en de jongeman had zich ondertussen ontpop

succesvol zakenman. Hij had een prachtig huis en een fantastisch gezin, 

maar realiseerde zich ineens dat zijn vader nu toch wel erg oud moest zijn 

en dat hij mogelijk toch maar een keer bij hem langs moest gaan. Hij had 

hem niet meer gezien sinds de dag van zijn afstuderen.  

Maar voordat het hem lukte om dat te doen, bereikte hem een telegram 

waarin het overlijden van zijn vader werd aangekondigd en waarin stond 

dat hij al zijn bezittingen aan zijn zoon had nagelaten. Hij moest 

onmiddellijk naar het huis van zijn vader komen om de zaken te regelen.

 

Een jonge man bereidde zich voor om af te studeren.         

bewonderde hij een prachtige sportauto in de showroom van 

een dealer en wetend dat zijn vader zich zoiets wel kon veroorloven, 

vertelde hij hem dat zo’n 

auto alles was wat hij wenste 

als afstudeer cadeau.  

Terwijl de dag van de bul 

uitreiking steeds dichter bij 

kwam, hield de jongeman zijn 

vader nauwlettend in de 

gaten, in de hoop dat hij 

aanwijzingen zou krijgen dat zijn vader de auto had gekocht. Uiteindelijk, 

op de morgen van het afstuderen, vroeg zijn vader hem om bij hem in zijn 

omen. Zijn vader vertelde hem hoe trots hij was zo’n fijne 

Hij overhandigde zijn zoon een prachtig ingepakt 

pakje. Nieuwsgierig, maar ietwat teleurgesteld, 

opende de jongeman het pakje en vond er een 

in. Boos verhief 

hij zijn stem tegen zijn vader en zei: “je bulkt van 

het geld en je koopt een bijbel voor me?!” en 

stormde het huis uit, het boek achterlatend. 

Vele jaren gingen voorbij en de jongeman had zich ondertussen ontpopt tot 

succesvol zakenman. Hij had een prachtig huis en een fantastisch gezin, 

maar realiseerde zich ineens dat zijn vader nu toch wel erg oud moest zijn 

en dat hij mogelijk toch maar een keer bij hem langs moest gaan. Hij had 

Maar voordat het hem lukte om dat te doen, bereikte hem een telegram 

waarin het overlijden van zijn vader werd aangekondigd en waarin stond 

dat hij al zijn bezittingen aan zijn zoon had nagelaten. Hij moest 

uis van zijn vader komen om de zaken te regelen. 
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Toen hij bij zijn vaders huis aankwam raakte zijn hart plots vervuld van 

droefenis en spijt. Hij begon zijn vaders belangrijke papieren uit te zoeken 

toen zijn oog viel op een nog steeds nieuw uitziende bijbel, die er nog 

precies lag zoals hij hem jaren geleden achter had gelaten.   

Met tranen in de ogen opende hij de bijbel en 

begon de bladzijden om te slaan. Terwijl hij 

die woorden las, viel er een sleutel uit een 

enveloppe die achter op de bijbel met 

plakband vast zat. Het had een label met de 

naam van de dealer, de dealer die de 

sportauto verkocht die hij destijds zo graag 

wilde. Op het label stond de afstudeerdag 

afgedrukt en de woorden …´betaald’.   

  

Hoe vaak lopen wij Gods zegeningen mis 
omdat ze niet verpakt zijn op de manier die 
wij verwachten? 
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Samenvatting preek     

 

 

 

 

KERSTFEEST 
 

Het is Feest, 

Kerstfeest, ‘Christus

feest. Het is een feest 

betreffende toen, 

maar zeker in het nú !!!

een Geboortefeest 

verjaardag! Met recht mag er 

uitbundig feest worden gevierd, met alles erop en eraan. Dat doe je vooral, 

als je weet waar het om gaat. Hij kwam in de wereld met een doel

Johannes 3:16. 

 

Eigenlijk is Pásen het gróte feest. Toen was de opdracht van de Here Jezus 

volbracht. Maar er is geen Paasfeest zonder Kerstfeest. Kerst

van Gods reddingsplan. Mattheüs 1:21 zegt:  Jozef: … gij zult Hem de naam 

Jezus geven; want Hij is het Die Zijn volk zal redden van hun zonden.

de plaats breder gezien van de geboorte van Jezus in de tijd.

 

Jesaja 9 dateert uit 700 voor Christus. Een volk dat in duisternis wandelt ...

Er waren weinig goede koningen, maar wel véél slechte koningen 

afgoderij deden. Het volk werd  gedeporteerd naar Assyrië

720 voor Christus) en naar Babel (2 stammen - 580 voor Christus

verschrikking voor het Joodse volk! 

In de rij van de Oudtestamentische profeten was Maleachi de laatste: 

bracht een boodschap van verwijt over onrecht, wangedrag, goddeloosheid, 

ontrouw, van hoog tot laag. Daarna volgden 450 jaar zond

profeet. Eeuwen van duisternis braken aan! Tot aan de

duurde dit tijdperk. In die duisternis gaan Jesaja 7 en 9 in vervulling: 

‘de komst van de Messias’. 

Het volk leed eeuwen lang onder haar verdrukkers … tot vandaag toe

Wat denkt u: zou het gros van het volk Hem hebben verwacht?

25 december  2014                  Broeder  M. Vos 

Johannes 3: 16, Jesaja 7+9, Mattheüs 1:21  

Het is Feest, 

Christus’-

Het is een feest 

, in het verléden, 

nú !!! Het gaat om 

Geboortefeest , en niet om een 

Met recht mag er 

Dat doe je vooral, 

met een doel, zie 

Toen was de opdracht van de Here Jezus 

Kerstfeest is de start 

Jozef: … gij zult Hem de naam 

ie Zijn volk zal redden van hun zonden. Hoe is 

breder gezien van de geboorte van Jezus in de tijd. 

volk dat in duisternis wandelt ........ 

koningen die aan   

gedeporteerd naar Assyrië (10 stammen - 

hristus). Wat een 

rofeten was Maleachi de laatste: hij 

boodschap van verwijt over onrecht, wangedrag, goddeloosheid, 

450 jaar zonder koning en 

Tot aan de Middeleeuwen 

In die duisternis gaan Jesaja 7 en 9 in vervulling:  

Het volk leed eeuwen lang onder haar verdrukkers … tot vandaag toe. 

denkt u: zou het gros van het volk Hem hebben verwacht?  
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Sommigen wisten dat Hij zou komen om hen te verlossen van hun vijanden. 

Velen verwachtten helemaal niets en hadden geen oog voor “Immanuel”. 

In Lucas lezen wij over Jozef en Maria uit de stam Juda (Joden) in 57 na 

Christus, dit is ca. 800 jaar later. Jezus van Nazareth in Galilea, werd geboren 

te Bethlehem te Judea.  

Van Nazareth in Galilea naar 

Judea is het een afstand van 

hemelsbreed 80 km. De 

volkstelling was door satan 

ingegeven. Zie  1 Kronieken 

21:1. 

Er was direct al bedreiging 

door koning Herodes 

vanwege de kindermoord op 

de Koning der Joden. Jozef 

en Maria zijn toen 

uitgeweken naar Egypte en 

zijn daar gebleven tot de 

dood van Herodes. Daarna zijn zij teruggekeerd naar Nazareth. Jezus leefde 

van Zijn dertigste tot Zijn drieëndertigste jaar in de bediening voor Zijn Vader. 

Hij ging van Nazareth naar Jeruzalem, de ’stad des vredes’. Dáár lag het 

(voorlopige) einddoel. Dat wist Hij !!! 

Dan breekt de Palmzondag aan. Het volk zingt Hosanna, de koning komt! 

Een week later klinkt het: kruisig Hem !!! Als (onschuldige) misdadiger is Hij 

gekruisigd! Maar daarin lag 

juist Gods Heilsplan: Het Lam 

van God zal  Overwinnaar zijn 

en het Koningschap 

aanvaarden. Hij kwam tot de 

Zijnen, maar zij hebben Hem 

niet aangenomen. 

’s Morgens beschijnt de zon de 

Oostkant van  de tempel, met 

de Oostpoort, de gouden Poort. 

 

                  



16 | gemeentenieuws  

 

Hij kwam naar ons toe om één van ons te zijn: Immanuel. Na het volbrengen 

van Zijn taak is Hij weer naar Zijn Vader gegaan vanaf de Olijfberg. 

Ook de Joden weten, dat Hij als strijder/overwinnaar zal terugkomen op de 

Olijfberg. Dat kwam ook de Ottomaanse moslim sultan “Suleiman de 

Machtige” te weten. Hij wilde Christus’ terugkeer beletten door de  poort 

dicht te metselen. Sinds 1532 is er een moslimbegraafplaats aangelegd. 

 

Maar Hij zal als 

Vredevorst en Koning 

terugkeren en door die 

poort binnengaan, zie 

Ezechiël 44:1-3. 

De poort is nu gesloten 

en blijft gesloten, totdat 

Hij er door zal 

binnengaan. 

Dat is Zijn tweede komst, 

de wederkomst. Dat 

duurt niet lang meer. 

 

We vieren Kerst, omdat dat het 

moment was, dat Hij voor de eerste 

keer  de wereld binnenkwam. Om 

voor u en voor mij Zijn leven te 

geven om mij en u zo voor eeuwig te 

redden van het oordeel.  Dat 

oordeel droeg Hij voor u en mij. 

Daarvoor kun je Hem alleen maar 

danken en je aan Hem 

toevertrouwen. Want er is geen 

andere naam onder de hemel aan de 

mensen gegeven waardoor wij 

behouden kunnen worden.  

Spoedig komt Hij terug in de diepste 

duisternis van deze wereld,  
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erger dan voorheen. Hef daarom je 

hoofd opwaarts en zie naar Zijn 

komst uit.  

De wereld daalt af in de nacht, 

maar God biedt ons de 

reddingsboei aan. Grijp het aanbod 

van God dan nu aan. Dàt is het 

goede, het bèste nieuws voor u en 

voor mij.  

Zijn eerste komst (Kerst) is ook de 

garantie van Zijn tweede komst!! 

Dan zal Hij terugkomen om af te 

rekenen met alle kwaad, alle 

vijanden van God en komen als De                  

Vredevorst.  

 

  Wat een dag zal dat zijn !!!  
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Gedicht    van C. Rosetti  uit: ‘Liederen Leger des Heils’       Inzender:  JvdB 
  

IN HET DIEPE DUISTER   
 

In het diepe duister van de wereldnacht, 
Werd het Kind geboren dat Gods heil ons bracht. 
Woorden van profeten werden werkelijkheid. 
Niet de macht zou winnen, maar zachtmoedigheid. 
 
Herders zagen stralen van Gods Heerlijkheid,  
Wijzen werden door een ster naar het Kind geleid.  
Hij was de beloofde Dienstknecht van de Heer,  
Diep terneer gebogen brachten zij Hem eer.  

 

Wat kan ik Hem bieden Die voor mij ook kwam? 
Was ik maar een herder, dan bracht ik een lam. 
Als ik wijs en rijk was, gaf ik een groot deel. 
Wat kan ik Hem geven? ‘k Geef mijzelf geheel. 
 
Zing nu vreugdepsalmen met de engelen mee: 
Jezus, de Beloofde, bracht ons heil en vree. 
Halleluja, amen, ere zij aan Hem, 
Die ons werd geboren, daar in Bethlehem. 
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Ingezonden stuk  ´DE STER VAN BETHLEHEM  ZICHTBAAR!´
                  Van: RdJ 

Op 30 juni 2015 was er een uitzonderlijk fenomeen aan de hemel zichtbaar. 

Er vond namelijk een bijzondere conjunctie (=samenstand) plaats tussen de 

twee helderste planeten aan de sterrenhemel: Jupiter en Venus. Beide 

planeten werden als een dubbelster gezien. Een unieke gebeurtenis die 

onder deze omstandigheden (zie onder) ook op 17 juni, 2 voor Christus werd 

waargenomen en de beroemde magiërs uit het Oosten naar Bethlehem 

bracht. Ook ruim 2000 jaar geleden vond deze conjunctie plaats in de directe 

nabijheid van de helderste ster in het sterrenbeeld ‘de Leeuw’, namelijk 

Regulus. Voor de magiërs was deze conjunctie reden genoeg om te 

concluderen dat de Messias, de Koning der Joden moest zijn geboren. Maar 

wat maakte deze samenstand van Jupiter en Venus dan zo veelzeggend?  

Jupiter is vanouds de koningsplaneet terwijl Venus een al even oud symbool 

van vruchtbaarheid is (geboorte). Het sterrenbeeld ‘de Leeuw’ staat model 

voor de stam van Juda (Gen.49:9) en voor de scepter die God aan deze stam 

toevertrouwde. Deze vorstelijke betekenis komt ook overeen met de 
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betekenis van de naam Regulus (Eng. regal = vorstelijk). Deze heldere ster 

staat tussen de voeten van ‘de Leeuw’. Aartsvader Jakob sprak ooit op zijn 

sterfbed over Juda (Genesis 49: 9,10):    

Een leeuwewelp is Juda; na de roof zijt gij omhoog geklommen, mijn zoon; hij 

kromt zich, legt zich neder als een leeuw of als een leeuwin; wie durft hem 

opjagen? De scepter zal van Juda niet wijken, noch de heersersstaf tussen 

zijn voeten, totdat Silo komt, en Hem zullen de volken gehoorzaam zijn.

De conjunctie van de twee helderste hemellichten (uiteraard op de zon en 

maan na) was vlak voor het begin van onze jaartelling een bijzondere 

gebeurtenis. Het wees op de komst van de beloofde Messias. Van Hem 

hadden de Hebreeuwse profeten gesproken. Maar God doet ook een sprake 

uitgaan van de sterrenhemel. Immers, “de hemelen vertellen Gods eer!” 

(Psalm 19:1) – het is werk van Zijn Handen. Door de conjunctie op 30 juni j.l. 

werden we herinnerd aan de bijzondere ster van Bethlehe

tweeduizend jaar later, worden we bepaald bij de komst van “de Leeuw van 

Juda”. Dit keer Zijn tweede opwachting. “Hem zullen de volken gehoorzaam 

zijn”. 

 

 

 

 

 

 

(Eng. regal = vorstelijk). Deze heldere ster 

staat tussen de voeten van ‘de Leeuw’. Aartsvader Jakob sprak ooit op zijn 

uda; na de roof zijt gij omhoog geklommen, mijn zoon; hij 

of als een leeuwin; wie durft hem 

de heersersstaf tussen 

volken gehoorzaam zijn.      

De conjunctie van de twee helderste hemellichten (uiteraard op de zon en 

maan na) was vlak voor het begin van onze jaartelling een bijzondere 

gebeurtenis. Het wees op de komst van de beloofde Messias. Van Hem 

se profeten gesproken. Maar God doet ook een sprake 

uitgaan van de sterrenhemel. Immers, “de hemelen vertellen Gods eer!” 

Door de conjunctie op 30 juni j.l. 

werden we herinnerd aan de bijzondere ster van Bethlehem. En ook nu, 

weeduizend jaar later, worden we bepaald bij de komst van “de Leeuw van 

“Hem zullen de volken gehoorzaam 
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 UITNODIGING!  

Op zaterdag 28 november 2015 bent u 

van harte welkom in onze gemeente,       

Kapel De Goede Herder, aan de  

Meidoornstraat 9 te Den Haag, voor een 

gezellige ontmoetings/koffieochtend 

(er is ook thee of chocola).  

 

Vanaf 10.30- 12.30 uur kunnen we van gedachten wisselen 

over wat ons bezighoudt of gewoon genieten van elkaars 

gezelschap onder het genot van een warme drank met iets 

lekkers en daarna een glaasje met een hapje. Graag horen we 

of u aanwezig kunt zijn. (dit met het oog op de aan te 

schaffen versnaperingen). 

 

 

Het Bezoekersteam, 
Christengemeenschap  
De Goede Herder. 
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NIEUWS UIT ETHIOPIË.  
 

Dit jaar bestaat Grace Village 10 jaar, een bijzonder jubileum. In de 

nieuwsbrief van september wordt teruggeblikt, door middel van een 

prachtige fotoreportage, op het door God rijk gezegende werk van 

Karin en haar team en de onmisbare steun van haar ouders, Bas en 

Plonie van den Bosch.  

Op 26 september j.l.  was er ter gelegenheid hiervan een mooi feest 

te Veenendaal, waarbij Karin zelf aanwezig was. Het collectegeld, dat 

op die dag werd opgehaald zal besteed worden aan nieuw te planten 

bomen op het terrein, symboliserend de groei en ontwikkeling van 

Grace Village.  
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Ook onze gemeente heeft de felicitatie met dit jubileum aan Karin 

overgebracht en een bedrag aan haar persoonlijk gedoneerd, zodat 

zij zelf kan beslissen hoe zij het geld wil besteden. Onze steun voor 

de projecten wordt zeer gewaardeerd.  

Wij wensen Karin en haar team alle goeds en Gods zegen toe bij de 

voortzetting van hun werk.  
      Marianne Heeneman.                                                  

Gezicht op Ethiopië 
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 Persoonlijk bericht van Bernard en Susanne. 
       

 
 

Lieve broeders en zusters, 

 

Drie jaar woont hij inmiddels bij ons in het kindertehuis. Hij is gek op 

voetbal en schaken. Hij was dolgelukkig toen hij, bij een opruiming, een 

schaakspel van ons kreeg. Dat één schaakstuk ontbrak, mocht de pret niet 

drukken. Hij gaat graag naar school en maakt trouw zijn huiswerk. Kan 

moeilijk omgaan met veranderingen en heeft een groot 

rechtvaardigheidsgevoel. Praat graag en veel, maar houdt niet van 

knuffelen. Behalve als hij moe is, dan kruipt hij dicht tegen je aan. Twaalf 

jaar oud is hij nu. Voor het gemak noemen we hem Matteüs. Vanwege 

privacy zullen we zijn echte naam niet noemen. 

 

Zijn geschiedenis is er één zoals we er 

hier in Brazilië zoveel kennen. Beide 

ouders leven op straat. In de 

regenperiode wonen ze onder een 

brug en de rest van het jaar trekken 

ze als daklozen door de stad. Om aan 

geld te komen, werkt moeder als 

prostituee. Op zesjarige leeftijd krijgt 

het leven van Matteüs opeens een 

andere wending. Hij wordt door een 

Braziliaans echtpaar geadopteerd. De reden van de adoptie: het redden van 

het huwelijk van dit echtpaar. Na twee jaar gaat het toch mis en gaat het 

echtpaar uit elkaar. De man heeft inmiddels een nieuwe vriendin en deze 

vrouw wil niks met Matteüs te maken hebben. Zijn adoptie-moeder verhuist 

naar het noorden van het land en moet kiezen tussen de hond en Matteüs. 

Uiteindelijk wordt het de hond. 
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Zo komt Matteüs op achtjarige leeftijd in een jongenstehuis terecht. Hier 

wordt hij vernederd en geslagen door het personeel en leeftijdsgenoten. 

Weer een half jaar later sluit dit tehuis zijn deuren en komt Matteüs bij ons in 

het kindertehuis terecht. Eindelijk, na negen jaar, heeft hij voor langere tijd 

één vaste woonplek. Een bed om in te slapen. Een kast om zijn spullen in te 

bewaren. En vaste personeelsleden die voor hem zorgen. Hier leert hij dat hij 

niet hoeft te schreeuwen om aandacht te krijgen. Hier merkt hij dat hij 

geaccepteerd wordt zoals hij is. Maar zijn grootste wens blijft bestaan: Ooit 

in een normaal gezin wonen. 

 

Zomaar een verhaal, zoals 

er zoveel zijn. Zomaar een 

kind uit Brazilië … NEE, 

niet zomaar een kind. 

Want ook voor hem geldt: 

Door God GEWILD, door 

God GEKEND en door God 

GELIEFD. Laatst kwam een 

zuster, getrouwd en drie 

jonge kinderen, uit de gemeente naar ons toe en vertelde dat ze al langere 

tijd voor de kinderen van het kindertehuis bad. Iedere keer kreeg ze Matteüs 

op haar hart en ze vroeg of hij een keer bij haar mocht logeren. We vertelden 

iets van zijn geschiedenis en ze kreeg tranen in haar ogen. We proefden pure 

liefde. Liefde die alleen van God kan komen. Nu gaat Matteüs regelmatig bij 

deze zuster en haar gezin logeren. Wat is het geweldig als God dit soort 

mensen op je pad brengt. Mensen die iets van Gods liefde willen uitdelen 

aan volwassenen en kinderen. Puur en alleen omdat ieder mens door God 

gewild, gekend en geliefd is. 

 

In Hem verbonden,  

Bernard en Susanne 

 

 

 

 



26 | gemeentenieuws  

 

Gedicht  Van:  Wim Plomp                 Inzender: JvdB  

        Uit:   ‘Een aarden vat’ 

 

                            

OUDJAAR  
 
Nu ik weer voor de drempel sta,  
Wil ik, voor ik die over ga, 
Al is ’t niet zonder schromen, 
Nog eenmaal tot u komen.  
 
Het goede dat ik wilde doen, 
Dat heb ik helaas niet gedaan.  
Maar ’t kwade, dat ik niet wil doen 
Is mij juist heel goed afgegaan. 
 
Elk jaar opnieuw balans tekort. 
Geen uitzicht, dat ’t ooit beter wordt.  
De einduitslag is reeds bekend:  
’t wordt een totaal faillissement. 
 
Maar ‘k heb een Borg en Middelaar. 
Aan ’t eind der reis dan is Hij daar. 
Hij zal mij zonder vragen, 
De drempel over dragen.  
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