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Inhoudsopgave & voorwoord 
 
Voorwoord                   blz.   2  

  Agenda & mededelingen      blz.   3 

  Roosters en andere  taken      blz.   4 

  Verjaardagen/giften en collecten     blz.   5 

  Kringen/gebed       blz.   6 

  Mededelingen       blz.   7 

  Broederraad          blz.   8 

  Kerstverhaal  ‘Neem de Zoon’        blz. 10 

  Gedicht                 blz.18+24+26 

  Samenvatting preek                      blz. 12 

  Bridge to Light/Grace Village/Karin         blz. 19 

  Bericht van Bernard en Susanne     blz. 20 

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

  Ingezonden stuk ‘Namen van God’             blz. 25 

  Taken & Verantwoordelijkheden     blz. 27 

Voorwoord   Lieve broeders en zusters, 

Na de herfst komen weer d

dagen, maar toch zal het

aanbreken! De broederraad ziet nog 

even terug op ons dagje 

Enkhuizen en de Pareldag. 

alvast in de agenda dat we op 

november a.s. en d.v. de jaarlijkse

broodmaaltijd houden en daarna de

gemeentevergadering hebben

december gaan we kerststukjes  maken.

We hebben weer berichtjes over onze 

zendingsprojecten en een bijzonder 

           kerstverhaal.  

 

Veel leesplezier, alvast namens bestuur en redactie gezegende

een goede jaarwisseling en Gods Zegen!                De redactie, 

 

 

 

Na de herfst komen weer de donkere 

zal het  Licht 

! De broederraad ziet nog 

even terug op ons dagje uit naar 

Enkhuizen en de Pareldag. Noteert u 

alvast in de agenda dat we op 20 

de jaarlijkse 

broodmaaltijd houden en daarna de 

gemeentevergadering hebben. Op  10 

kerststukjes  maken. 

berichtjes over onze 

zendingsprojecten en een bijzonder  

tie gezegende kerstdagen, 

De redactie, Rita de Jager.                            
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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              6 november 2016 

Spreker            Br. Ben Hobrink 

Dienstleiding  Henk van Groen 

Pianiste           Zang (A,S) 

 

Zondag            13 november

Spreker            Br. Tom Haakma

Dienstleiding   Siem van Pelt

Pianiste            Zang 

Zondag           20 november 2016  

Spreker            Br. Johan vd Toorn              

Dienstleiding Tom  Ammerlaan 

Pianiste           Zang (A,S) 

Zondag            27 november

Spreker            Br. Jaco van ‘t Sant

Dienstleiding  Cor Barning

Pianiste           Zang 

 

Zondag             4 december

Spreker            Br. Piet

Dienstleiding   Leonard Bloem

Pianiste            Zang (

 

Zondag           11 december 2016 

Spreker           Br. Bas vd Bosch HA 

Dienstleiding Henk van Groen 

Pianiste          Zang (C,T)       

 

Zondag           25 december 2016 

Spreker          Br. Siem van Pelt  

Dienstleiding Cor Barning 

Pianiste          Zang (A,T) 

 

     

                

 

Zondag            18 december

Spreker            Br. Aart van Rijn

Dienstleiding  Tom Ammerlaan

Pianiste           Zang 

 

  

 

 

SAMENKOMST 2016 
 

 

 

. Na afloop van de dienst is er 

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

3 november 2016 

Tom Haakma    HA 

Siem van Pelt 

Zang (C,T) 

7 november 2016  

Jaco van ‘t Sant  

Cor Barning  

Zang (C,T) 

4 december 2016  

Piet vd Lugt 

Leonard Bloem 

Zang (A,S) 

8 december 2016 

Aart van Rijn 

Tom Ammerlaan 

Zang (A,S) 
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Roosters en andere taken   

Data: Welkom Koffie Kinderwerk 
   6 nov Riet & Piet Jomaira & 

Linda 

Thérèse 

 13 nov  Helena &Gerrit  Annemarie & 

Jan- Pieter  

Jorike 

 20 nov         Thea & Stefan Jopy & Gerrit  Helena 

 27 nov      Jopy &Leonard Elma & Leen 

 

Thérèse 

         

  4 dec  

 

Jannie & Harry Bellie & 

Robert-Jan  

Janny 

11 dec Riet & Piet Jomaira & 

Linda  

Jorike 

18 dec Henk & Helena Annemarie & 

Jan-Pieter 

Helena 

25 dec 

  

Thea & Gerrit  Helena & 

Gerrit 

Thérèse 

    

    

Rooster leiding van de bidstonden 

  1 nov   Cor 

08 nov   Tom 

15 nov   Siem-An 

22 nov   Gerrit 

   

29 nov  Riet  

06 dec  Thérèse 

13 dec  Henk 

20 dec  Cor 

   

 

             

   

  

    

  

 

Elke dinsdagavond voor gemeenteleden.      Aanvang 19.45uur.

Meidoornstraat 9, Den Haag.                            Bidt u mee? 

 Beamer 
Stefan  

  

Richard  

 

Richard  

Stefan  

 

 

Richard 

Stefan 

Richard 

Stefan 

 

 

voor gemeenteleden.      Aanvang 19.45uur. 
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VERJAARDAGEN 

  

      November                       December 
   04  Elma Bom      01   Bernard Kloosterman

  09  Harry Carlier      02  Jean-Nico Gil

  12  An Korving      14  Quinty Scholtes

16  Leen Bom      24  Arend den Heyer

        26  Lucie Barning

        31  Petra van Harskamp

  

Alle jarigen van harte gefeliciteerd & Gods rijke zegen toegewenst!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1   Bernard Kloosterman 

Giliquet  

14  Quinty Scholtes               

Arend den Heyer 

26  Lucie Barning                                                        
31  Petra van Harskamp                   

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

• Bijbelstudie van Hans Timmers gaat verder in 

november en december 2016. Datums en locatie 

bekend bij kringleider. 

• Thematische Kring van Harry + Jannie Carlier gaat 

verder in november en december 2016.                             

Datums en locatie bekend bij kringleider.   

•     Kring van Siem van Pelt gaat verder in november en december

 Datums en  Locatie bekend bij de kringleider.  

• Dagkring Cor Barning gaat verder op 9 en 23 november, 7 december 2016, 

om de 14 dagen. Locatie en onderwerp bekend bij de kringleider. 

 
         Wilt u een kring bezoeken? Overleg met de desbetreffende kringleider

 

Gebed gevraagd voor onze zieken: 
 

• Zuster An van der Boon verblijft in  het verpleeghuis

• Zuster Lucie Barning moet zich voorbereiden op een operatie 

• Broeder Van Duivenbooden moet een operatie ondergaan 

• Zuster An Korving is verhinderd wegens ziekte 

 

 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, 

toch moeilijk hebben

december 2016.   

Dagkring Cor Barning gaat verder op 9 en 23 november, 7 december 2016, 

om de 14 dagen. Locatie en onderwerp bekend bij de kringleider.                

u een kring bezoeken? Overleg met de desbetreffende kringleider. 

. 

een operatie  

moet een operatie ondergaan  

Wilt u  bidden voor degenen  in onze gemeente die kampen met 

ezondheidsklachten, 

eenzaamheid of zij die 

verdriet hebben?  

Wij bidden hen Gods zegen 

en vertroosting  van harte 

oe! Ook voor hen die wij 

niet met name hebben 

 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 u kopij kan inzenden voor het komende gemeentenieuws?

wel inzenden vòòr  15 december 2016. U kunt het gemeentenieuws 

lezen op onze website www.cghdenhaag.nl  en dan klikken op 

 

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

 

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

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

goed gesprek en een bijdrage van 5 euro wordt gevraagd? 

 

Wist u dat er op 10 december 2016 een workshop ‘KERSTSTUKJES MAKEN

in de ‘Grote Zaal’?    

 

Wist u dat er weer een GEZAMENLIJKE 

BROODMAALTIJD wordt gehouden tijdens

jaarlijkse gemeentevergadering

20 november 2016 ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
dat wanneer de sprekers van onze zendingsprojecten de 

e opbrengst van de collecte bestemd is voor deze 

kopij kan inzenden voor het komende gemeentenieuws? Maar 

het gemeentenieuws ook 

likken op  ‘over ons’.  

 dan op  ‘home’.  

EAT EN MEET’ plaats 

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

 Vanaf 17.30 uur. 

KERSTSTUKJES MAKEN’ is 

GEZAMENLIJKE 

wordt gehouden tijdens de 

jaarlijkse gemeentevergadering  op  
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Vanuit de Broederraad      

Kinderen, we moeten niet 

liefhebben met de mond, met 

woorden, maar waarachtig, 

met daden. Dan weten we dat 

we voortkomen uit de 

waarheid en kunnen we met 

een gerust hart voor God 

staan. En zelfs als ons hart 

ons aanklaagt: God 

dan ons hart, hij weet alles. (Nieuwe Bijbelvertaling)
 

Beste broeders en zusters, 

 

Ons seizoen is inmiddels opgestart met een enorm geslaagde excursie naar 

Enkhuizen. Het is toch weer bijzonder dat velen zich verbonden voelen met 

de  Christengemeenschap en elkaar bemoedigden en spraken op die 

geweldige  zaterdag in september. Onze Heer is gelukkig niet 

seizoensgebonden en heeft eeuwigheidswaarde waar we elke dag profijt van 

mogen beleven omdat wij in hem verbonden zijn. Ontmoeten e

Bijbelse waarden doorgeven staat ook centraal bij de Eat en Meet

De buurt willen wij verder leren kennen en bereiken, omdat onze deur

open staat voor iedereen die mee-eet en wellicht in gesprek gaat  met een 

broeder of zuster uit de gemeente. 

De heerlijke pizza’s zijn op 

elke 3
de

 woensdag van de 

maand het uitgangspunt 

voor een nadere 

kennismaking met een

die nieuwsgierig is naar het 

evangelie en alles wat 

daarbij hoort. 

 

Gebed voor deze 

evangelisatieactiviteit is een 

absolute voorwaarde omdat 

Kinderen, we moeten niet 

liefhebben met de mond, met 

woorden, maar waarachtig, 

met daden. Dan weten we dat 

we voortkomen uit de 

waarheid en kunnen we met 

een gerust hart voor God 

staan. En zelfs als ons hart 

ons aanklaagt: God is groter 

dan ons hart, hij weet alles. (Nieuwe Bijbelvertaling) 1 Joh. 3:18-20 

Ons seizoen is inmiddels opgestart met een enorm geslaagde excursie naar 

Enkhuizen. Het is toch weer bijzonder dat velen zich verbonden voelen met 

elkaar bemoedigden en spraken op die 

geweldige  zaterdag in september. Onze Heer is gelukkig niet 

seizoensgebonden en heeft eeuwigheidswaarde waar we elke dag profijt van 

mogen beleven omdat wij in hem verbonden zijn. Ontmoeten en elkaar de 

Eat en Meet-activiteit. 

De buurt willen wij verder leren kennen en bereiken, omdat onze deur altijd 

eet en wellicht in gesprek gaat  met een 

De heerlijke pizza’s zijn op 

woensdag van de 

maand het uitgangspunt 

voor een nadere 

kennismaking met een ieder 

die nieuwsgierig is naar het 

evangelie en alles wat 

daarbij hoort.  

Gebed voor deze 

evangelisatieactiviteit is een 

bsolute voorwaarde omdat 
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wij niet weten wie op ons pad gaat komen. Gastheerschap gaat niet vanzelf.

Vanuit de broederraad gaan onze oprechte felicitaties naar An en Siem, die 

gezegend zijn met een nieuw kleinkind Jefta en Leen en Elma die tijdens hun 

Israelreis zich lieten dopen: geweldig! Een schitterend huwelijk tussen Linda 

en Elbert zal u niet ontgaan zijn. Ouders en grootouders zaten te glimmen. 

Het is een goede zaak dat jonge mensen met de Heer willen gaan en dat 

Psalm 121 het richtsnoer wordt voor hun verdere leven. Wij zullen hen 

missen omdat zij zich gevestigd hebben in Amersfoort. Dat sommige zusters 

en broeders niet meer kunnen komen of de ongemakken sterk beleven van 

hun fysieke gesteldheid is soms moeilijk te accepteren. Wij kunnen elkaar 

gelukkig in gebed brengen en laten wij elkaar niet alleen met de mond 

liefhebben. Een kaart , een telefoontje of gewoon een bakkie doen, wordt 

altijd op prijs gesteld.  
Onze website is bijna een 

parel geworden. Een

iets met computers heeft,

deze website gevonden 

hebben en verrast zijn over de 

Bijbelse en Haagse uitstraling. 

Ga naar http://cghdenhaag.nl

en u zult verrast zijn over onze 

klinkende boodschap in HEM. 

Het mooie fotomateriaal van 

de Pareldag  van  8 oktober 

zal een ieder niet zijn 

ontgaan. Kijkt u nog even naar de foto’s. U staat er goed op en de talenten 

van onze gemeenschap staan prima op de kaart. Kortom het smaakt weer 

naar meer. 

Laten wij elkaar verder vasthouden bij alles wat er gebeurt en moge

voortdurend bepaald worden door het Woord. Handelingen 27 is daarvan 

een goed voorbeeld. God is groter dan ons hart, hij weet alles.

 

Namens de broederraad 

Henk van Groen 

 

Gastheerschap gaat niet vanzelf. 

Vanuit de broederraad gaan onze oprechte felicitaties naar An en Siem, die 

gezegend zijn met een nieuw kleinkind Jefta en Leen en Elma die tijdens hun 

Een schitterend huwelijk tussen Linda 

en Elbert zal u niet ontgaan zijn. Ouders en grootouders zaten te glimmen. 

Het is een goede zaak dat jonge mensen met de Heer willen gaan en dat 

n verdere leven. Wij zullen hen 

Dat sommige zusters 

en broeders niet meer kunnen komen of de ongemakken sterk beleven van 

hun fysieke gesteldheid is soms moeilijk te accepteren. Wij kunnen elkaar 

ig in gebed brengen en laten wij elkaar niet alleen met de mond 

liefhebben. Een kaart , een telefoontje of gewoon een bakkie doen, wordt 

Onze website is bijna een 

parel geworden. Een ieder die 

iets met computers heeft,  zal 

deze website gevonden 

hebben en verrast zijn over de 

Bijbelse en Haagse uitstraling.          

http://cghdenhaag.nl 

en u zult verrast zijn over onze 

klinkende boodschap in HEM. 

Het mooie fotomateriaal van 

Pareldag  van  8 oktober 

ieder niet zijn 

ontgaan. Kijkt u nog even naar de foto’s. U staat er goed op en de talenten 

van onze gemeenschap staan prima op de kaart. Kortom het smaakt weer 

gebeurt en mogen wij 

voortdurend bepaald worden door het Woord. Handelingen 27 is daarvan 

God is groter dan ons hart, hij weet alles. 
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Ingezonden KERSTVERHAAL  ‘NEEM DE ZOON !’ Van: RdJ 

Een welvarend man en zijn zoon verzamelden zeldzame kunst als hobby. 

Ze hadden van alles in hun collectie, van Picasso tot Raphael. Regelmatig 

stonden ze samen deze grote kunstwerken te bewonderen. Toen het 

conflict in Vietnam uitbrak werd de zoon opgeroepen en naar het 

oorlogsgebied gestuurd. De zoon was een moedig soldaat en stierf in de 

strijd terwijl hij het leven redde van een andere soldaat. De vader kreeg 

het bericht en rouwde hevig om het verlies van zijn enige zoon. 

Ongeveer een maand later, vlak voor kerst, werd er bij de vader op de 

deur geklopt. Een jonge man stond aan de deur met een groot pakket in 

zijn handen. “Meneer,” zei hij, “u kent mij niet. Uw zoon is gestorven 

terwijl hij mijn leven redde. Hij heeft meerdere levens gered die dag en 

terwijl hij mij droeg werd hij dodelijk in het hart getroffen door een kogel. 

Uw zoon sprak vaak over u en uw liefde voor kunst.” De jonge man 

overhandigde het pakket. “Ik weet dat het niet veel is en zeker niets 

vergeleken met de grote kunstwerken die u hebt, maar ik geloof dat uw 

zoon zou willen dat u dit kreeg.” De vader opende het pakket. Het was 

een portret van zijn zoon, geschilderd door de jonge man. Hij keek met 

bewondering naar de manier waarop de jonge man de persoonlijkheid 

van zijn zoon had weten vast te leggen in zijn schilderij. Tranen vulden de 

ogen van de vader terwijl hij het schilderij verder bekeek. Hij dankte de 

jongeman en bood aan om voor het schilderij te betalen. “Nee, echt niet. 

Ik kan niet terugbetalen wat uw zoon voor mij heeft gedaan. Dit is een 

geschenk.” De vader hing het schilderij boven de schoorsteenmantel. Elke 

keer als hij bezoek kreeg, toonde hij eerst het schilderij van zijn zoon 

voordat hij de rest van zijn collectie liet zien. De vader overleed enkele 

maanden later. Er zou een grote veiling worden gehouden van alle 

verzamelde kunstwerken. Er verzamelde zich een groot publiek, 

opgewonden dat zij de kunstwerken konden zien en de mogelijkheid 

kregen om daar iets van te kopen. Op het podium stond het schilderij van 

de zoon. De veilingmeester klopte met zijn hamer. “We starten het 

bieden op dit schilderij van de zoon. Wie biedt er op dit schilderij?” Het 

was stil.  

Toen riep iemand van achter uit de zaal: “Wij willen de beroemde werken 

zien. Sla dit schilderij over.” De veilingmeester bleef volhouden. “Wie 

gaat er bieden op dit schilderij? Wie start het bieden? € 100, € 200?” 
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Een andere stem riep boos: “Wij zijn niet gekomen voor dit

zijn gekomen om de Van Goghs en de Rembrandts te zien.

eens op en kom met het echte werk!” De veilingmeester ging door: “De 

zoon! De zoon! Wie neemt de zoon?” Uiteindelijk kwam er een stem van 

achter uit de zaal. Het was de tuinman die al jaren voor het gezin had 

gewerkt. “Ik bied € 10 voor dit schilderij.” Als arme man was dit alles wat 

hij zich kon veroorloven. “We hebben een bod van € 10, wie biedt € 20?” 

“Geef het aan hem. Wij willen de meesters zien!” “Ik heb een bod van 

€ 10, wil iemand meer bieden?” Het publiek begon boos te worden. Zij 

wilden geen schilderij van de zoon. 

Zij wilden waardevolle investeringen 

voor hun collecties. 

De veilingmeester klopte met zijn 

hamer “Eenmaal, andermaal, 

VERKOCHT voor € 10!”

de tweede rij riep: “Kunnen we nu 

doorgaan met de meesterwerken?”

De veilingmeester legde zijn hamer 

neer en kondigde aan: “De veiling is 

nu afgelopen.” “En de schilderijen 

dan?” “Het spijt me. Toen ik de taak 

had aangenomen om deze veiling te leiden, ben ik op de hoogte gesteld 

van een bijzondere bepaling in het testament dat tot op een specifiek 

moment geheim moest blijven. Dat moment is nu bereikt. Alleen 

schilderij van de zoon zou worden geveild. De persoon die 

kocht zou automatisch alles erven, inclusief de schilderijen van de grote 

meesters. De persoon die ´de zoon´ nam krijgt alles!” 

2000 Jaar geleden gaf God Zijn zoon om aan het kruis te sterven. 

de veilingmeester stelde  is Zijn boodschap vandaag: “De Z

Wie neemt de Zoon?” Want, ziet u, wie de Zoon neemt, krijgt alles.

Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon 

gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar 

Eeuwig

hebbe.

 

it schilderij. We 

zijn gekomen om de Van Goghs en de Rembrandts te zien. Schiet nou 

eens op en kom met het echte werk!” De veilingmeester ging door: “De 

Uiteindelijk kwam er een stem van 

achter uit de zaal. Het was de tuinman die al jaren voor het gezin had 

ilderij.” Als arme man was dit alles wat 

€ 10, wie biedt € 20?” 

“Geef het aan hem. Wij willen de meesters zien!” “Ik heb een bod van  

€ 10, wil iemand meer bieden?” Het publiek begon boos te worden. Zij 

wilden geen schilderij van de zoon. 

Zij wilden waardevolle investeringen 

De veilingmeester klopte met zijn 

hamer “Eenmaal, andermaal, 

€ 10!” Een man op 

de tweede rij riep: “Kunnen we nu 

doorgaan met de meesterwerken?” 

veilingmeester legde zijn hamer 

neer en kondigde aan: “De veiling is 

“En de schilderijen 

“Het spijt me. Toen ik de taak 

had aangenomen om deze veiling te leiden, ben ik op de hoogte gesteld 

dat tot op een specifiek 

moment geheim moest blijven. Dat moment is nu bereikt. Alleen het 

schilderij van de zoon zou worden geveild. De persoon die het schilderij 

kocht zou automatisch alles erven, inclusief de schilderijen van de grote 

aar geleden gaf God Zijn zoon om aan het kruis te sterven. Net zoals 

Zoon! De Zoon! 

oon?” Want, ziet u, wie de Zoon neemt, krijgt alles. 

Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon 

gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar  

euwig Leven 

hebbe.  Joh. 3:16 
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Samenvatting preek     

 

 

 

 

Er bestaat een waar gebeurd verhaal over een arme man die in het begin 

van de 20
e
 eeuw in Oost Europa leefde. De man wilde heel graag met zijn 

gezin naar de VS emigreren, omdat hij daar een beter leven hoopte te 

krijgen. Na jaren van sparen en zuinig leven, had hij eindelijk genoeg geld 

voor de goedkoopste overtocht naar New York met een groot stoomschip.

Hij kon zich maar één ticket veroorloven. En dus besloten hij en zijn vrouw 

dat hij vooruit zou reizen, een baan zou zoeken en zo snel mogelijk geld zou 

sparen om de rest van het gezin naar Amerika te laten komen.

spaargeld ging op aan het ticket, zodat hij aan boord nauwelijks eten kon 

kopen. Bovendien zou hij wat geld moeten overhouden om zich in het land 

van de onbegrensde mogelijkheden te kunnen vestigen. Daarom kocht hij 

een hele kaas en een doos crackers om van te leven, tijdens de twaalf 

dagen durende overtocht naar de Nieuwe Wereld. 

Aan het begin van zijn oceaanreis verdeelde hij zijn kaas- en crackerrantsoen 

zorgvuldig in gelijke porties zodat hij er de hele reis genoeg aan zou hebben. 

Als het etenstijd was keek hij soms verlangend door de ramen van de eetzaal 

naar binnen, waar andere passagiers eenvoudige, maar stevige maaltijden 

kregen voorgeschoteld. Het eten zag er heerlijk uit, maar hij troostte zich met 

de gedachte dat hij ooit genoeg zou verdienen om lekker te kunnen eten en 

zijn gezin te onderhouden. Daarna trok hij zich weer terug in zijn kleine 

gastenverblijf voor zijn rantsoen crackers met kaas. Op de laatste dag van de 

reis heerste er een opgewekte stemming aan boord. Immers het 

Vrijheidsbeeld en Ellis Island, het aankomstpunt voor nieuwe immigranten 

zouden spoedig in zicht komen. Dat was maar goed ook, want de man had 

een dag eerder rond het middaguur zijn laatste portie beschimmelde kaas

harde crackers opgegeten. Hij had honger.  

Op een gegeven moment stond hij langs de reling van het schip naast één 

van de stewards. Ze praatten wat over de opwinding van de aankomst. Toen 

stelde de steward hem een vraag. Ik wil me niet met uw zaken bemoeien,

meneer, maar ik heb u nooit met uw medepassagiers zien eten. Ik hoop niet 

dat we u ergens mee beledigd hebben. O, absoluut niet zei de man. Iedereen 

was altijd heel vriendelijk. Ik probeer alleen zo veel mogelijk geld te besparen 

24 april 2016      Broeder  Jaco van ´t Sant 

Joh. 14: 15-26 NBV 

Er bestaat een waar gebeurd verhaal over een arme man die in het begin 

eeuw in Oost Europa leefde. De man wilde heel graag met zijn 

gezin naar de VS emigreren, omdat hij daar een beter leven hoopte te 

krijgen. Na jaren van sparen en zuinig leven, had hij eindelijk genoeg geld 

en groot stoomschip.  

Hij kon zich maar één ticket veroorloven. En dus besloten hij en zijn vrouw 

dat hij vooruit zou reizen, een baan zou zoeken en zo snel mogelijk geld zou 

sparen om de rest van het gezin naar Amerika te laten komen. Bijna al zijn 

eld ging op aan het ticket, zodat hij aan boord nauwelijks eten kon 

kopen. Bovendien zou hij wat geld moeten overhouden om zich in het land 

Daarom kocht hij 

even, tijdens de twaalf 

en crackerrantsoen 

zorgvuldig in gelijke porties zodat hij er de hele reis genoeg aan zou hebben. 

ij soms verlangend door de ramen van de eetzaal 

naar binnen, waar andere passagiers eenvoudige, maar stevige maaltijden 

kregen voorgeschoteld. Het eten zag er heerlijk uit, maar hij troostte zich met 

te kunnen eten en 

zijn gezin te onderhouden. Daarna trok hij zich weer terug in zijn kleine 

Op de laatste dag van de 

reis heerste er een opgewekte stemming aan boord. Immers het 

Vrijheidsbeeld en Ellis Island, het aankomstpunt voor nieuwe immigranten 

zouden spoedig in zicht komen. Dat was maar goed ook, want de man had 

laatste portie beschimmelde kaas en 

Op een gegeven moment stond hij langs de reling van het schip naast één 

van de stewards. Ze praatten wat over de opwinding van de aankomst. Toen 

uw zaken bemoeien, 

meneer, maar ik heb u nooit met uw medepassagiers zien eten. Ik hoop niet 

O, absoluut niet zei de man. Iedereen 

ogelijk geld te besparen 
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voor de onkosten die ik straks in Amerika heb. Ik wilde geen geld uitgeven 

aan eten. De verbaasde blik van de steward veranderde in een blik van schrik 

en ontzetting toen hij besefte wat de man had gezegd. O, mijn beste man, zei 

de steward. Wist u niet dat er drie maaltijden per dag bij de prijs van uw 

ticket waren inbegrepen? We hebben elke dag een plaats voor u 

gereserveerd, maar u kwam nooit. De man wist het inderdaad niet, tot het te 

laat was. Hij was de zegen en de voorziening op zijn reis definitief 

misgelopen. Ik ben in mijn persoonlijk leven veel zegen en voorzieningen mis 

gelopen……. 

Hoe denken we over de derde persoon van de goddelijke drie eenheid?                             

Wat weten wij van de Heilige Geest ?                                                                                               

Hoe beïnvloedt de Heilige Geest ons dagelijks leven ? 

God heeft voorzieningen getroffen om het voor ons mogelijk te maken om 

als kind van God te leven. Te ervaren wat het betekent om een nieuwe 

schepping te zijn. We hebben een prachtig geschenk gekregen toen we 

wederomgeboren werden. We hebben de Heilige Geest ontvangen. We zijn 

verzegeld/ gestempeld met de Heilige Geest.  We zijn het eigendom van God 

geworden en een bewijs daar van is het zegel: 

De Heilige Geest : Efeze 1 : 13: In Hem hebt ook u de boodschap van de 

waarheid gehoord, het evangelie van uw redding, in Hem bent u, door uw 

geloof, gemerkt met het stempel van de heilige Geest die ons beloofd is als 

voorschot op onze erfenis, opdat allen die Jij zich heeft verworven verlost 

zullen worden, tot eer van Gods grootheid. De Heilige Geest is het bewijs, 

het onderpand. De Heilige Geest is geen mysterieuze kracht, maar de derde 

persoon van de goddelijke drie-eenheid en Hij woont met een specifiek doel 

in ons hart. Veel gelovigen hebben totaal verkeerde ideeën over de Heilige 

Geest en leven een kaas en crackerbestaan, terwijl de Geest ons juist 

gegeven is om ons bij te staan ons te helpen, te overtuigen, ons te laten zien 

wat er in de toekomst gaat gebeuren. We hebben vaak een vertekend beeld. 

Vergeef me de uitdrukking maar je kunt de Heilige geest behandelen als een 

gekke oom die om de paar jaar zijn neus laat zien op een familiefeestje en 

dan iedereen de stuipen op het lijf jaagt door zijn ongepast gedrag. Hij is nu 

eenmaal familie van je, maar je hoopt dat hij wegblijft als je zijn naam niet 

noemt en hem geen kerstkaart stuurt. (niet in verdiepen, laat maar gaan…)  
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Er gaan zelfs waarschuwingen rond binnen gemeentes: ‘Pas op voor mensen 

die over de Heilige Geest praten’. 

Er is veel misgegaan met betrekking tot de Heilige Geest. Veel mensen 

hebben van alles beweerd geclaimd en allerlei excessen hebben plaats 

gevonden. Dit moet ons aan de andere kant ook weer niet verbazen. Het is 

satan er om te doen om veel verwarring te zaaien omtrent de Helper die aan 

iedere gelovige ter beschikking staat. Want als wij leren de Heilige Geest die 

plaats in ons leven te geven die Hem toe komt. Als wij het geweldige cadeau 

wat God ieder kind van God gegeven heeft werkelijk uitpakken. Als wij de 

positie die we als kind van God gekregen hebben gaan innemen dan is hij 

compleet machteloos. Veel gelovigen zien de Heilige Geest als een soort 

kracht die je maar zoveel mogelijk in toom moet houden – onder controle. 

Absoluut geen excentrieke toestanden! Klopt het beeld wel wat je van de 

Heilige Geest hebt? Terwijl de Here Jezus vlak voor het moment staat om ter 

dood gebracht te worden gaat Hij in kleine kring instructies geven aan Zijn 

discipelen. Dan zal ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te 

geven, die altijd bij je zal zijn: 17  de Geest van de waarheid. De wereld kan 

hem niet ontvangen, want ze ziet hem niet en kent hem niet. Jullie kennen 

hem wel, want hij woont in jullie en zal in jullie blijven. Joh 14 vs 16 en 17(1)    

Pleitbezorger is de vertaling van het Griekse woord parakletos dat ook helper 

betekent. De Here Jezus zegt hier eigenlijk : Ik zal de Vader vragen om jullie 

een andere helper te sturen. (TROOSTER) De  Heilige Geest zal dus een 

troostende en helpende rol hebben ondanks Zijn in onze ogen wellicht 

mysterieus imago. De Heilige Geest is geen begrip. Het is een persoon waar 

je kennis mee kan maken. Hij wil zich aan je openbaren. Hij wil je vervullen… 

Op het moment dat de Here Jezus deze woorden sprak hadden de discipelen 

tot op zeker hoogte ervaring met deze Helper. Maar nu zou de Helper in hen 

blijven. 

Wat voor hulp biedt de Heilige Geest ? 

Het antwoord staat in Joh 14 : 25 en 26 : Dit alles zeg ik tegen jullie nu ik nog 

bij jullie ben.  Later zal de pleitbezorger, de heilige Geest die de Vader jullie 

namens mij zal zenden, jullie alles duidelijk maken en alles in herinnering 

brengen wat ik tegen jullie gezegd heb. (2) 

Dit is de tweede keer dat de Heer het woord pleitbezorger (trooster) 

gebruikt. Hier worden 2 manieren genoemd waarop de Heilige Geest hulp 

biedt: 

1
e
. Hij zal ons alles duidelijk maken. God is een God van duidelijkheid, van 

openbaring! 
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2
e
 De Heilige Geest helpt  alles in herinnering te brengen wat de Here Jezus 

gezegd heeft. 

De Heilige Geest zorgt voor de juiste focus!!    (3) Wanneer de pleitbezorger 

komt die ik van de Vader naar jullie zal zenden, de Geest van de waarheid 

die van de Vader komt, zal die over Mij getuigen. Joh 15 : 26 

De Heilige Geest wordt door de Here Jezus de Geest der Waarheid genoemd 

dit staat in schril contract met het werk van satan die specialist is in de 

leugen. Er vindt dus een voortdurende confrontatie plaats tussen de leugen 

en de waarheid. In Joh 16 : 7 geeft de Here Jezus de leerlingen zijn meest 

uitvoerige introductie van de Heilige geest. Hij gebruikt hier voor de vierde 

keer het woord parakletos: Werkelijk, het is goed voor jullie dat ik ga, want 

als ik niet ga zal de pleitbezorger niet bij jullie komen, maar als ik weg ben, 

zal ik hem jullie zenden..  (4) De Here Jezus zegt altijd de waarheid, maar hier 

wordt dit nog eens door Hemzelf benadrukt. De discipelen konden het niet 

begrijpen dat de Heer weg ging. Ze waren in de war. De functie van de 

Heilige Geest is om ons de weg te wijzen te midden van de leugens, de weg 

naar de waarheid. De Heilige Geest wil ons het plan van God en wie God is 

openbaren. De Heilige Geest wil graag het leven en karakter van de Here 

Jezus in ons ontwikkelen. De Heilige Geest eert de Here Jezus. De Heilige 

Geest is onze Helper 

Het woord parakletos – pleitbezorger, trooster, helper, wordt in de drie 

hoofdstukken  14, 15 en 16 van Johannes 4 keer genoemd. Het woord komt  

5 x voor in het Nieuwe Testament.    Als iemand in de eerste eeuw na 

Christus dit woord gebruikte had hij het over iemand die het voor je 

opneemt, of iemand die namens jou bemiddelt. 

Een pleitbezorger.  

Er woont in ons een pleitbezorger. De Heilige Geest is ons onderpand. Is het 

bewijs dat er een erfenis op ons ligt te wachten. De Heilige Geest is een 

bewijs van hoop. We hebben toekomst…..! Je bent niet eenzaam. Je bent niet 

krachteloos en je bent van waarde. De duivel wil je anders doen geloven. De 

vijfde plaats waar het woord in de Bijbel gebruikt wordt is 1 Joh 2 : 1: 

Kinderen, ik schrijf u dit opdat u niet zondigt. Mocht een van u echter toch 

zondigen, dan hebben wij een pleitbezorger bij de Vader: Jezus Christus, de 

rechtvaardige..  In Joh 16 vs: 8 – 11 legt de Here Jezus verder uit hoe de 

Heilige Geest ons helpt: Wanneer hij komt zal hij de wereld duidelijk maken 
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wat zonde, gerechtigheid en oordeel is: 9  zonde - dat ze niet in Mij geloven, 

10  gerechtigheid - dat ik naar de Vader ga en jullie me niet meer zien, 

11  oordeel - dat de heerser over deze wereld is veroordeeld. De Here Jezus 

noemt drie gebieden waarop de Heilige Geest de wereld zal overtuigen : 

Zonde, Gerechtigheid en Oordeel. 

De Heilige Geest zal de wereld overtuigen van Gods Waarheid met 

betrekking tot zonde, gerechtigheid en oordeel. Hij zal de mensen laten 

inzien dat bepaalde dingen waar zijn. 

• In vs. 9 zegt de Here Jezus dat de Heilige Geest de wereld zal 

overtuigen van zonde, omdat ze in Hem niet geloven. 

We moeten begrijpen dat dit overtuigen door de Heilige Geest iets goeds is! 

De Geest maakt mensen duidelijk dat hun leven door de zonde wordt 

beheerst. Alleen door deze overtuiging worden mensen zich bewust dat ze 

een redder nodig hebben. Niemand zal ooit gaan geloven in de Here Jezus als 

redder zonder eerst overtuigd te zijn dat hij of zij een redder nodig heeft. Dat 

is het werk van de Heilige Geest. De  Heilige Geest overtuigt. Niet wij. Niet 

onze redeneerkunst of mening of visie of methode. 

1 Kor 12 : 3 : Daarom zeg ik u nadrukkelijk: niemand kan ooit door toedoen 

van de Geest van God zeggen: ‘Vervloekt is Jezus, ‘en niemand kan ooit 

zeggen: ‘Jezus is de Heer, ‘behalve door toedoen van de heilige Geest. 

• De Heilige Geest overtuigt ons ook van gerechtigheid. 

Wat betekent het woord gerechtigheid? Wat het in ieder geval niet betekent 

is : het juiste gedrag. Iemand met hoogstaande normen is niet automatisch 

een rechtvaardig persoon. Gerechtigheid heeft betrekking op: Recht staan 

voor God. Dit vers zegt niet dat de Heilige Geest ons overtuigt van de 

noodzaak om rechtvaardig te leven.  Hoewel recht staan voor God wel tot 

rechtvaardig leven leidt, is dat niet de bedoeling van Joh 16 : 8 – 11. Wat de 

Here Jezus hier zegt is, dat de Heilige Geest de wereld van gerechtigheid 

overtuigt, omdat Hij naar Zijn Vader gaat. Wij kunnen recht voor God staan, 

omdat de Here Jezus naar de Vader is gegaan en aan Zijn rechterhand zit, als 

een eeuwige herinnering aan het feit, dat er voor onze zonden is betaald. Zijn 

bloed heeft gevloeid. Er is verzoening tot stand gebracht…!!! 

De Heilige Geest overtuigt ons dat het mogelijk is om recht te staan voor 

God. We zijn gerechtvaardigd door het bloed van de Here Jezus. De hulp van 

de Heilige Geest bestaat hier uit om ons duidelijk te maken dat de woorden 

uit 2 Kor 5 : 21 waar zijn: God heeft Hem die de zonde niet kende voor ons 

één gemaakt met de zonde, zodat wij door hem rechtvaardig voor God 

konden worden. De Heilige Geest wil ons helpen om te beseffen dat we een 
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geweldig geschenk hebben gekregen in de Here Jezus: We kunnen recht 

staan voor God!!! 

• De Heilige Geest is ook gestuurd om de wereld te overtuigen van 

oordeel omdat de  heerser van deze wereld veroordeeld is (vs. 11)

Met de heerser van de wereld bedoelt de Here Jezus de duivel, de satan  (Joh 

12:31, 14:30) De Heilige Geest wil ons duidelijk maken dat de duivel geen 

macht meer over ons heeft. Hij is onttroond en de Heer heeft over Hem 

gezegevierd ook al zien we in de zichtbare wereld hier nog niet volkomen de 

gevolgen van. De duivel is een verworpene. Dood en hel zijn overwonnen. 

Deze hebben niet meer het laatste woord. De Heilige Geest wil ons het juiste 

perspectief tonen. De duivel probeert ons aan te klagen, Hij probeert er voor 

te zorgen dat we los van God gerechtigheid proberen voort

we de zaken beoordelen van uit ons eigen perspectief. De Heilige Geest is 

niet onze vijand, maar onze HELPER.  Hij staat naast je om je de weg te 

wijzen. Wees niet bang voor de Heilige Geest, maar leef van uit Zijn 

nabijheid. Hij is je vriend…….!!! Gods geschenk aan ons, Zijn kinderen!!!!

De Heilige Geest is gestuurd om ons te doen beseffen dat we verloren zijn en 

de Here Jezus nodig hebben, vervolgens om ons te laten inzien dat we door 

de Here Jezus recht voor God staan en tenslotte ons er van te overtuigen dat 

satan een verslagen vijand is die geen enkel gezag meer over ons heeft. We 

zijn een nieuwe Schepping!! Wanneer je, je openstelt voor dit werk van 

Heilige Geest zul je ontdekken dat Hij je op elk terrein van je christenleven 

helpt. Je moet er wel om vragen. De Heilige Geest is geen inbreker of 

manipulator. De Heilige Geest is er niet op uit om je voor schut te zetten.

Heilige Geest is geen discussie onderwerp. De Heilige geest is een persoon, 

die je kunt negeren of aanvaarden. De Heilige Geest wil je voeden met Gods 

waarheid zodat je geen honger meer hebt en de leegheid in leven vervul

raakt met het leven en karakter van de Here Jezus. De Heilige Geest wil je 

iedere dag de weg wijzen vanuit Gods Woord. Voorwaarde : Honger of dorst!

Je hoeft niet beneden je stand als kind van God te leven. Waar de Heilige 

Geest aan het werk is, is vrijheid. Daar is leven…… Goddelijk leven.

 

We kunnen recht 

De Heilige Geest is ook gestuurd om de wereld te overtuigen van 

deeld is (vs. 11) 
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de Here Jezus recht voor God staan en tenslotte ons er van te overtuigen dat 
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De Heilige Geest is er niet op uit om je voor schut te zetten. De 
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Je hoeft niet beneden je stand als kind van God te leven. Waar de Heilige 

Daar is leven…… Goddelijk leven.        Amen. 
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Gedicht  Van: Co ‘t Hart Uit: ´Vertrouwen dat God leidt´  

 BLIJ VOORUITZICHT 

Vreemdeling op aarde blijven,  
Omdat niets hier kan beklijven, 
Alles, alles zal vergaan 
En dan blij en zeker weten, 
Dat je naar Gods Naam mag heten 
En voor eeuwig op zult staan. 
 
Om verwonderd te aanschouwen,  
Dat je blindelings vertrouwen, 
zo gegrond was, zo terecht,  
dat je, elk verdriet te boven, 
God met hart en ziel zult loven, 
Vervolmaakt aan Hem gehecht. 

Inzender: JvdB 
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NIEUWS UIT ETHIOPIE.  

Na 4 jaar in Grace Village te hebben gewoond is de drieling weer met hun 

familie herenigd. Hun vader neemt hen weer in huis.  Nog vier andere 

kinderen zullen weer opgenomen worden door hun familieleden. Er zijn ook 

weer drie vondelingen (allen jonger dan 1 maand) binnengekomen, van wie  

er helaas één is overleden wegens een ernstige infectie. 

Veel oud-leerlingen keren regelmatig terug naar Grace Village om te helpen 

en elkaar weer te ontmoeten. Een blijvende hechte band,die voor allen 

dierbaar is.  Ondanks alle veranderingen in de laatste maanden geniet Karin 

van elke dag en ervaart, dat er veel steun is voor haar werk. Ook uit de 

directe omgeving wordt kleding, babyvoeding  etc. gebracht.

Helaas is er ook sprake van  toenemende spanningen in Ethiopië.  Opst

en onvrede nemen toe, nu ook in het noorden, niet erg ver van Grace Village. 

Daarom wordt voor gebed gevraagd, opdat de onrust zich niet verder zal 

uitbreiden en allen hun werk en dagelijkse bezigheden in vrede kunnen 

verrichten.  

 

Namens de zendingscommissie,    Marianne Heeneman.
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Marianne Heeneman. 



20 | gemeentenieuws  

 

Persoonlijk bericht van Bernard en Susanne.   

 

Begin augustus zijn we begonnen met het semi-internaat (dagopvang). Op 

het moment van schrijven (half oktober), komen er dertien kinderen 

’s morgens en dertien ’s middags. Meer passen er helaas niet in het 

kombibusje. We verwachten dat er eind oktober een bus kan worden 

aangeschaft. Daarna kunnen we meer kinderen ophalen en zal het aantal in 

eerste instantie doorgroeien naar 30 ’s morgens en 30 ’s middags en 

uiteindelijk (vanaf februari 2017) naar twee keer 50. 

 

Drie waarden, die voor ons belangrijk zijn, willen we er graag uitlichten. 

Ten eerste geloven we dat ieder kind het recht heeft om het evangelie te 

horen. Oftewel dat hij de mogelijkheid heeft om de Here 

kennen als Verlosser en als de Zoon van de levende God. Alle kinderen zijn 

welkom. Ongeacht afkomst of religie. Maar we vertellen wel over de Here 

Jezus. Daarom bidden we met de kinderen, horen ze Bijbelverhalen en leren 

ze Bijbelteksten uit het hoofd. Daarnaast zingen we iedere dag met de 

kinderen een aantal christelijke kinderliedjes. Eigenlijk was het de bedoeling 

dat we er iedere dag drie of vier zouden zingen. Maar de kinderen vinden het 

zo leuk, dat ze iedere keer om meer 

vragen. “Lees je Bijbel, bid elke 

dag” in het Portugees, Nederlands 

en Engels. Liedjes met en zonder 

gebaren. De kinderen genieten 

zichtbaar. En wij ook. Het zijn 

liedjes die makkelijk in je hoofd 

blijven hangen, dus in de loop van 

de dag hoor je kinderen en zelfs 

personeelsleden nog regelmatig de 

liedjes zingen. 
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Ten tweede geloven we dat ieder kind het 

recht heeft om kind te zijn en het recht 

heeft om te kunnen spelen in een veilige 

omgeving. De kinderen komen uit arme 

wijken met veel problemen, zoals drugs- 

en alcoholverslaving en de bijkomende 

criminaliteit die daarmee gepaard gaat. 

Kortom geen veilige omgeving om kind te 

zijn en om ongestoord te kunnen spelen. 

Door de armoede hebben de kinderen daarnaast weinig om mee te kunnen 

spelen. Wij bieden een veilige omgeving aan met genoeg mogelijkheden om 

te spelen. Denk bijvoorbeeld maar aan een speeltuin, een zandbak, een 

zwembad, een voetbaltafel en een oer-Hollandse sjoeltafel. Eén dagdeel 

gaan de kinderen naar school. Het andere dagdeel zijn ze bij ons te vinden. 

Met de kinderdiensten en huiswerkbegeleiding hebben we uiteraard een vast 

programma, maar daarnaast blijft er genoeg tijd over om te spelen, zodat de 

kinderen weer echt kind kunnen zijn. 

Ten derde geloven we dat het belangrijk 

is om zelf een goed voorbeeld voor de 

kinderen te zijn. De kinderen komen uit 

een omgeving waar schelden en geweld 

aan de orde van de dag zijn. In veel 

gevallen ook bij hen thuis. Wij willen 

laten zien dat je ook op een andere 

manier met mensen en kinderen kunt 

omgaan. Zonder schelden of geweld. We 

geven de kinderen veel persoonlijke aandacht. Regelmatig krijgen ze een 

schouderklopje, een aai over de bol of een dikke knuffel.  De kinderen 

hebben deze aandacht hard nodig. Al onze woorden en daden moeten met 

liefde gevuld zijn. Onze handelingen worden gezien door de kinderen. Hoe ga 

je met elkaar om als man en vrouw? Hoe ga je met andere volwassenen om? 

Hoe los je meningsverschillen op? Wat houdt het in om als christen te leven? 

Niet alleen in onze woorden willen we getuigen van de Here Jezus, maar 

bovenal ook in onze daden.  

     Hartelijke groeten en Gods zegen, 

     Bernard en Susanne 
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GEBED VOOR
 

ANNE EN BAS VAN DER LINDEN
 

Belevenissen van Anne en Bas v.d. Linden onder 

Israëlische toeristen. 
Door de mooie nazomer kwamen er de hele maand september nog 

Israëlische toeristen in Giethoorn. Aanleiding voor Bas en Anne om 

regelmatig de fiets te pakken en naar Giethoorn te gaan. 

 

De meeste Israëli’s hebben nooit gehoord van mensen die het Joodse volk 

liefhebben. Bas en Anne vertellen hen dan altijd dat de Messias Joods is en 

dat ze dankbaar zijn dat ze Gods Woord van het Joodse volk hebben 

ontvangen. Anne en Bas: “We kunnen niet leven zonder Hem, Hij is onze 

vreugde en blijdschap voor iedere dag. We hopen dat ook jullie 

waar constant onrust is – de rust van de Heere Jezus in jullie hart mogen 

ontvangen”. Een moeder van drie kinderen staan hierna de tranen in haar 

ogen als ze zegt: “Dit zal ik aan mijn kinderen vertellen. Het is een wonder 

om jullie te ontmoeten”.  

GEBED VOOR 

ANNE EN BAS VAN DER LINDEN 
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De vader van een gezin uit Asdod vertelt dat zijn dochter net het leger is 

ingegaan. Evenals haar vader wil ook zij een Nieuw Testament, die zij 

vertelt ze – tijdens haar dienstplicht bij zich zal houden. Ook

folder mee waarin wordt uitgelegd hoe ze gratis Nieuwe Testamenten voor 

medesoldaten kan bestellen. 

Een jong orthodox echtpaar – te herkennen aan haar lange jurk en hij had 

een pet over zijn kippa om deze te verbergen – werd door Bas en Anne 

aangesproken om te vertellen over hun liefde voor het Joodse volk die ze 

gekregen hebben door het lezen van het Woord, de Tenach en het Nieuwe 

Testament. Ook vertelden ze dat de Here Jezus voor hen gekomen is, de 

verloren schapen van het huis Israëls, en dat wij als heidenen mogen delen in 

die rijkdom, dat is onze dagelijkse vrede en vreugde. De vrouw kreeg tranen 

in haar ogen. Hij reageerde met de woorden: “we zijn orthodox”. Ja zei Anne, 

dat weet ik, ik zie het aan uw kleding. Toen citeerde Anne in het He

de eerste zin van het Nieuwe Testament, het geslachtsregister van de Heere 

Jezus, en legde uit dat dit echt Joods is, jullie Joodse wortels. Hierna liet Bas 

hen een Tenach in het Jiddisch zien en vroeg hen te lezen Jer.31:31, waar 

staat over het Nieuwe Verbond. Al lezend gingen z’n vrouw en hij op een 

trapje zitten. Toen ze terugkwamen wilden Anne en Bas hen de Tenach (die 

ze graag wilden hebben) aanbieden. Dat durfden ze niet te aanvaarden. 

Intussen had Anne op een kaartje geschreven: Psalm 22 en J

namen ze aan. Anne en Bas: “Wil je ons één ding beloven, vergeet alles wat 

wij gezegd hebben want daar gaat het niet om, maar als je thuis bent, bid tot 

de God van Abraham, Isaäc en Jakob en vraag naar de waarheid en Hij zal het 

jullie openbaren”.  Dit echtpaar was zeer geraakt en de vrouw kreeg 

meerdere malen tranen in haar ogen en vertelde dat ze echte liefde ervoer. 

Ze bedankten Bas en Anne heel hartelijk voor het gesprek. 

 

Bas en Anne: “Het is allemaal Gods werk. Hij leidt ons telkens weer

wonderlijke ontmoetingen. Hij geeft ons de woorden en Hij werkt in de 

harten van mensen. Wij hoeven alleen maar beschikbaar te zijn”.

 
Namens de zendingscommissie:  Lucie Barning 

 

 

De vader van een gezin uit Asdod vertelt dat zijn dochter net het leger is 

ingegaan. Evenals haar vader wil ook zij een Nieuw Testament, die zij – zo 

tijdens haar dienstplicht bij zich zal houden. Ook neemt ze een 

folder mee waarin wordt uitgelegd hoe ze gratis Nieuwe Testamenten voor 

te herkennen aan haar lange jurk en hij had 

werd door Bas en Anne 

aangesproken om te vertellen over hun liefde voor het Joodse volk die ze 

gekregen hebben door het lezen van het Woord, de Tenach en het Nieuwe 

Testament. Ook vertelden ze dat de Here Jezus voor hen gekomen is, de 

at wij als heidenen mogen delen in 

die rijkdom, dat is onze dagelijkse vrede en vreugde. De vrouw kreeg tranen 

in haar ogen. Hij reageerde met de woorden: “we zijn orthodox”. Ja zei Anne, 

dat weet ik, ik zie het aan uw kleding. Toen citeerde Anne in het Hebreeuws 

de eerste zin van het Nieuwe Testament, het geslachtsregister van de Heere 

Jezus, en legde uit dat dit echt Joods is, jullie Joodse wortels. Hierna liet Bas 

hen een Tenach in het Jiddisch zien en vroeg hen te lezen Jer.31:31, waar 

euwe Verbond. Al lezend gingen z’n vrouw en hij op een 

trapje zitten. Toen ze terugkwamen wilden Anne en Bas hen de Tenach (die 

ze graag wilden hebben) aanbieden. Dat durfden ze niet te aanvaarden. 

Intussen had Anne op een kaartje geschreven: Psalm 22 en Jesaja 53. Dit 

namen ze aan. Anne en Bas: “Wil je ons één ding beloven, vergeet alles wat 

wij gezegd hebben want daar gaat het niet om, maar als je thuis bent, bid tot 

de God van Abraham, Isaäc en Jakob en vraag naar de waarheid en Hij zal het 

Dit echtpaar was zeer geraakt en de vrouw kreeg 

meerdere malen tranen in haar ogen en vertelde dat ze echte liefde ervoer. 

Bas en Anne: “Het is allemaal Gods werk. Hij leidt ons telkens weer naar 

wonderlijke ontmoetingen. Hij geeft ons de woorden en Hij werkt in de 

harten van mensen. Wij hoeven alleen maar beschikbaar te zijn”. 
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Gedicht  Van: Pieter Leonard van de Kasteele (1748-1810) 

KOMT, KNIELEN WIJ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komt, Christenschaar, komt knielen wij, 

Voor Jezus , onze Koning! 

’t Heelal erkent Zijn heerschappij,  
Al is een stal Zijn woning.  

 

Zijn grootheid schittert niet door pracht, 

Zijn kroon is niet bepareld, 

Zijn Koninkrijk, zo lang verwacht 

Is niet van deze wereld.  
 

Gij, Die als God de Zonde haat, 

Wilt U zo diep verzaken, 

Dat G ‘onbesmet U Zelven laat, 

Voor ons tot zonde maken. 

 

Uw liefd’ is groot, is groot als Gij, 

Door d’eeuwen nooit volprezen, 

Oneindig als Uw heerschappij 

Onpeilbaar als Uw wezen. 

 

Inzender: JvdB       
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Ingezonden stuk   ´Namen van God´       Van: Siem 

Wij gaan verder met de naam Elohim 

zoals we vorige keer geëindigd zijn. 

Elohim is de naam van de 

en moet dan ook zangerig 

uitgesproken worden nl:

In de naam Elohim

Drieënige en toch ook Enige God, 

gekend als de schepper, Die door zijn kracht schept met een doel. Die ook als 

dat doel voor enige tijd gedwarsboomd wordt,  opnieuw  

openbaart om dan toch tot Zijn doel te komen. Zo bracht Hij ook weer orde 

in de chaos, die ontstaan was; Hij gebood en leven en voortplanting kwamen 

weer uit de chaos tevoorschijn, zodat de kosmos ontstond waarvan de mens 

aan het hoofd werd geplaatst. God zag al wat Hij gemaakt had, en zie het was 

zeer goed (Gen 1:31). Elohim is dus een eenheids- en drie-e

God ons geeft en ook verborgen is, dit vereist geloof. De kerkvader 

Augustinus daarover: ”Als God liefde is, moet er in Hem aa

liefhebbende en een geliefde, eveneens een Geest der liefde, want zonder 

deze is geen liefde denkbaar. Deze geliefde is Gods zoon, door wie alles 

bestaat. ( Joh.1:3 ; kol 1:16,17)                                       Het is niet waarschij

dat de mensen vroeger direct de betekenis van Gods naam hebben verstaan, 

intussen heeft Satan het meervoud van Elohim gebruikt , om de heidenen de 

leugen van het veel-godendom te leren. We kunnen de diepte van de 

wonderbare naam Elohim niet doorgronden, doch er althans God uit leren 

kennen als de Schepper, de Bron van alle kracht, uit Hem, door Hem en tot 

Hem zijn alle dingen. Als Opperwezen en Voorzienigheid wordt Hij als 

vrijwel door de gehele mensheid erkend. Doch met een uitsluitend 

theoretische kennis of een gevoelsovertuiging kunnen we niet volstaan voor 

onze zaligheid; ook de demonen erkennen Hem als zodanig. Daarom wordt 

de Elohim naam ook reeds in Gen. 2 aangevuld met de naam Jehova, in onze 

SV: HEERE; later bij Abraham met de naam:” El Shaddai”. In onze vertaling de 

Almachtige, en El Eljon de Allerhoogste. Ieder van deze vier namen 

openbaart ons op een bepaalde tijd een van de bijzondere eigenschappen 

van God, die in Genesis genoemd worden, en die we verder zullen nagaan.

 

Van: Siem van Pelt 
Wij gaan verder met de naam Elohim 

zoals we vorige keer geëindigd zijn.  

is de naam van de Schepper 

en moet dan ook zangerig 

uitgesproken worden nl: Eloohiemm. 

Elohim wordt de 

Drieënige en toch ook Enige God, 

gekend als de schepper, Die door zijn kracht schept met een doel. Die ook als 

edwarsboomd wordt,  opnieuw  Zijn kracht 

Zo bracht Hij ook weer orde 

in de chaos, die ontstaan was; Hij gebood en leven en voortplanting kwamen 

weer uit de chaos tevoorschijn, zodat de kosmos ontstond waarvan de mens 

laatst. God zag al wat Hij gemaakt had, en zie het was 

eenheidsvorm die 

God ons geeft en ook verborgen is, dit vereist geloof. De kerkvader 

”Als God liefde is, moet er in Hem aanwezig zijn; een 

liefhebbende en een geliefde, eveneens een Geest der liefde, want zonder 

deze is geen liefde denkbaar. Deze geliefde is Gods zoon, door wie alles 

Het is niet waarschijnlijk, 

dat de mensen vroeger direct de betekenis van Gods naam hebben verstaan, 

gebruikt , om de heidenen de 

godendom te leren. We kunnen de diepte van de 

den, doch er althans God uit leren 

chepper, de Bron van alle kracht, uit Hem, door Hem en tot 

Als Opperwezen en Voorzienigheid wordt Hij als Elohim 

vrijwel door de gehele mensheid erkend. Doch met een uitsluitend 

tische kennis of een gevoelsovertuiging kunnen we niet volstaan voor 

onze zaligheid; ook de demonen erkennen Hem als zodanig. Daarom wordt 

2 aangevuld met de naam Jehova, in onze 

. In onze vertaling de 

Ieder van deze vier namen 

openbaart ons op een bepaalde tijd een van de bijzondere eigenschappen 

van God, die in Genesis genoemd worden, en die we verder zullen nagaan.     
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Gedicht  Van: Christien de Priester Uit: ‘De Grootste Schat’  

OUDEJAARS OVERDENKING   

   

Aan het einde van het jaar 

Zullen veel herinneringen 

In ons hart naar voren dringen. 

Wat is ’t einde spoedig daar! 

 

Wat was ’s Heeren goedheid groot, 

Ondanks vele tegenheden, 

Ondanks ’t leed dat werd geleden, 

Ondanks ziekte, nood en dood! 

 

God hield trouw Zijn Kerk in stand  

En Hij liet Zijn Woord ons horen.  

Telkens klonk het in onz’ oren:  

‘Geeft de Heere hart en hand!’ 

 

Zijn w ’ontmoedigd en bevreesd? 

Toch zal God nog zondaars trekken, 

Doden tot het leven wekken, 

Door Zijn Woord en door Zijn Geest. 

 

Christus heeft Gods recht voldaan 

Daarom zaligt Hij verloornen, 

En niet één van Zijn verkoornen 

Zal voor eeuwig ondergaan.  
 

Nog geeft God genadetijd, 

Maar hoe zal men ooit ontkomen, 

Als men nooit heeft acht genomen 

Op zo grote zaligheid? 

 Inzender: JvdB 
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