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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 

 Gedicht                 blz.17+23+24 

 Ingezonden stuk ´De Lessen vd ganzen´  blz. 10 

 Samenvatting preek                      blz. 12 

 Bridge to Light/Grace Village/Karin          blz. 18 

 Bericht van Bernard en Susanne     blz. 19 

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

 Info Museum Enkhuizen                              blz. 25 

 Ingezonden stuk ‘Namen van God’              blz. 26 

 Taken & Verantwoordelijkheden     blz. 27 

 

Voorwoord    Lieve broeders en zusters,  

 

De zomervakantie is bijna achter de 

rug, nog even en de herfst 

zijn intrede. Hopelijk bent u allen 

uitgerust en verkwikt om verder te 

gaan. We mogen uitzien naar ons 

gemeente-uitstapje op 

september a.s.  U kunt zich o

Henk van Groen. We vertrekken zoals 

gebruikelijk vanaf de A

08.00 uur, richting Enkhuizen.

 Veel leesplezier, een hartelijke groet          

   en Gods Zegen  

   De redactie, Rita de Jager

 

 

De zomervakantie is bijna achter de 

en de herfst doet weer 

. Hopelijk bent u allen goed 

uitgerust en verkwikt om verder te 

uitzien naar ons 

uitstapje op  d.v. 17 

U kunt zich opgeven bij 

We vertrekken zoals 

Albardastraat om 

richting Enkhuizen. 

, een hartelijke groet          

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              4 september 2016 

Spreker            Br. Bas vd Bosch 

Dienstleiding  Henk van Groen 

Pianiste           Zang (A,S) 

 

Zondag            11 sept

Spreker            Br. Piet Stolk

Dienstleiding   Cor Barning

Pianiste            Zang 

Zondag           18 september 2016  

Spreker            Br. Jeene vd Hoef               

Dienstleiding Leonard Bloem 

Pianiste           Zang (?) 

Zondag            25 sept

Spreker           Br. Anton

Dienstleiding  Tom Ammerlaan

Pianiste           Zang 

 

Zondag             2 okt

Spreker            Br. Teo Kamp

Dienstleiding   Henk van Groen

Pianiste            Zang (C

 

Zondag             9 oktober 2016 

Spreker           Br. A.J. van Andel HA 

Dienstleiding Siem van Pelt 

Pianiste          Zang (C,A)       

 

Zondag           23 oktober 2016 

Spreker          Br. Kees Kruif 

Dienstleiding Leonard Bloem 

Pianiste          Zang (C,T) 

 

           

                

 

Zondag            16 okt

Spreker            Br. Sjef Verkerk

Dienstleiding  Cor Barning

Pianiste           Zang 

 

Zondag           30 okt

Spreker          Br. Johan Schep

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. 

1 september 2016 

Piet Stolk    HA 

Cor Barning 

Zang (C,T) 

5 september 2016  

Anton Bol  

Tom Ammerlaan  

Zang (C) 

2 oktober 2016  

Teo Kamp 

Henk van Groen 

Zang (C,T) 

6 oktober 2016 

Sjef Verkerk 

Cor Barning 

Zang (A,S) 

30 oktober 2016  

Johan Schep    

Tom Ammerlaan 

Zang (A,S)  
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Roosters en andere taken

   
Data: Welkom Koffie Kinderwerk 
   4 sept Helena &Gerrit Tonny &Gerrit Ada 

 11 sept  Riet & Piet  Elma & Leen  Helena 

 18 sept         Thea & Gerrit Bellie & 

Robert-Jan 

Jorike 

 25 sept      Helena & 

Leonard 

Tonny &Gerrit 

 

Janny 

   2 okt    Jannie & Harry Jopie & Gerrit Thérèse 

   9 okt  

 

Riet & Piet Elma & Leen  Ada 

16 okt Helena&Tonny Bellie & 

Robert-Jan  

Jorike 

23 okt Thea & Stefan Elma & Leen Helena 

30 okt 

  

Jannie & Harry Tonny &Gerrit  Janny 

    

    

Rooster leiding van de bidstonden 

  6 sept   Henk 

13 sept   Cor 

20 sept   Tom 

27 sept   Siem/An 

  4 okt     Gerrit 

11 okt  Riet  

18 okt  Thérèse 

25 okt  Henk 

 

   

 

             

   

  

    

  

Elke dinsdagavond voor gemeenteleden.      Aanvang 19.45uur.

Meidoornstraat 9, Den Haag.                            Bidt u mee? 

 Beamer 
Stefan  

  

Richard  

 

Stefan  

Richard  

 

 Stefan 

Richard 

Stefan 

Richard 

Stefan 

 

 

Elke dinsdagavond voor gemeenteleden.      Aanvang 19.45uur. 
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VERJAARDAGEN 
  
 

  

      September                       Oktober 
    2   Jopie Koorneef       3   Gerrit Laemers 

  08  Tiny Fonteine      09  Twan Scholtes  

  10  Sylvia Dekkers      17   Wil Beekink               

20  Clazien Hoogendoorn     27   Frans Willems                                                        
21   Casper Heeneman                           

            
                                

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 

september en oktober 2016. Datums en locatie 

bekend bij kringleider. 

• Thematische Kring van Harry + Jannie Carlier gaat 

verder in september en oktober 2016.                             

Datums en locatie bekend bij kringleider.   

• Kring van Henk van Groen gaat verder in september en oktober

Datums en locatie bekend bij de kringleider.  

•     Kring van Siem van Pelt gaat verder in september en oktober

 Datums en  Locatie bekend bij de kringleider.  

• Dagkring Cor Barning gaat verder op 7 en 21 september, 5 en 19

2016, om de 14 dagen. Locatie en onderwerp bekend bij de kringle

               
         Wilt u een kring bezoeken? Overleg met de desbetreffende kringleider

 

Gebed gevraagd voor onze zieken: 
 

• Zuster An van der Boon revalideert 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 

• Zuster Clazien Hoogendoorn 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

oktober 2016. 

oktober 2016.   

, 5 en 19 oktober 

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

de desbetreffende kringleider. 

het verpleeghuis. 

een operatie  

moet een operatie ondergaan  

wegens ziekte 

Wilt u  bidden voor degenen  in onze gemeente die kampen met 

ezondheidsklachten, 

eenzaamheid of zij die 

verdriet hebben?  

Wij bidden hen Gods zegen 

vertroosting  van harte 

toe! 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 oktober 2016. U kunt het gemeentenieuws 

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

klikken op ‘boodschap’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
dat wanneer de sprekers van onze zendingsprojecten de 

e opbrengst van de collecte bestemd is voor deze 

dat u kopij kan inzenden voor het komende gemeentenieuws? Maar 

het gemeentenieuws ook lezen 

likken op  

dat u de preken kunt beluisteren op 

www.evkringdegoedeherder.nl en dan 
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Vanuit de Broederraad                   Bron: 

 

Wat zal het een mens 

baten als hij de hele 

wereld wint en aan zijn ziel 

schade lijdt?  

Markus 6: 38 
 
 

 

Beste broeders en zusters,  

De zomervakanties zijn voorbij en het kerkelijk jaar is alweer begonnen. 

hebben de accu weer opgeladen om uitgerust verder te kunnen gaan met de 

dingen waar wij mee bezig waren. We hebben de successen en dompers 

tijdens de Tour de France, het EK voetbal en de Olympische spelen  mogen 

meebeleven en gaan nu weer over tot de orde van de dag.

terugdenkend aan die vakantietijd kwam bij mij een geschiedenis weer naar 

boven die verhaalde over een rijk zakenman. 

 

De rijke zakenman was op vakantie in het zonnige zuiden. Daar zat aan de 

kust een visser, naast zijn boot, heerlijk in het zonnetje. Hij vroeg: ‘waarom 

gaat u niet vissen?’ – ‘Omdat ik voor vandaag genoeg gevangen heb’. 

waarom vangt u dan niet meer vissen als u de mogelijkheid hebt?’ 

moet ik daar dan mee?’, vroeg de visser. ‘Nou, dan kunt u meer verdienen en 

een grotere boot kopen met betere netten. Dan kunt u nog meer vangen en 

een tweede boot aanschaffen. Na een tijdje hebt u dan een hele vloot en 

bent u rijk’.  

De visser dacht even na en vroeg toen: ‘En wat moet ik dan doen? ‘ 

kunt u achterover leunen en van het leven gaan genieten’. Toen grinnikte de 

visser: ‘Wat denkt u dan waar ik nu mee bezig ben?’, en keek tevreden uit 

over de zee. Dat is om even over na te denken.  

Als ons doel in het leven alleen maar rijkdom is, zijn we arm. 

wereld willen winnen, zijn we de grote verliezer. Het is nodig te zorgen voor 

onze onsterfelijke ziel. Als we in de Heere Jezus geloven en met Hem leven, 

zijn onze zielen springlevend en gezond.  

 

Bron: Het rechte spoor 

Wat zal het een mens 

baten als hij de hele 

wereld wint en aan zijn ziel 

 

 

De zomervakanties zijn voorbij en het kerkelijk jaar is alweer begonnen. Wij 

hebben de accu weer opgeladen om uitgerust verder te kunnen gaan met de 

e hebben de successen en dompers 

Olympische spelen  mogen 

over tot de orde van de dag. Maar 

een geschiedenis weer naar 

De rijke zakenman was op vakantie in het zonnige zuiden. Daar zat aan de 

oot, heerlijk in het zonnetje. Hij vroeg: ‘waarom 

‘Omdat ik voor vandaag genoeg gevangen heb’. – ‘Maar 

waarom vangt u dan niet meer vissen als u de mogelijkheid hebt?’ – ‘Wat 

meer verdienen en 

een grotere boot kopen met betere netten. Dan kunt u nog meer vangen en 

een tweede boot aanschaffen. Na een tijdje hebt u dan een hele vloot en 

De visser dacht even na en vroeg toen: ‘En wat moet ik dan doen? ‘ – ‘Dan 

u achterover leunen en van het leven gaan genieten’. Toen grinnikte de 

mee bezig ben?’, en keek tevreden uit 

Als ons doel in het leven alleen maar rijkdom is, zijn we arm. Als we de hele 

wereld willen winnen, zijn we de grote verliezer. Het is nodig te zorgen voor 

onze onsterfelijke ziel. Als we in de Heere Jezus geloven en met Hem leven, 
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MIJN ERVARING MET PSALM 13. 
Over het algemeen bemoedigen de psalmen van David ons. En dat is 

bijzonder troostrijk. Dat hebben Cor en ik het afgelopen jaar mogen 

ervaren. Maar op een gegeven moment kan het toch wel een beetje teveel 

worden wat betreft tegenslag. Op een van die momenten las ik 

En dit kwam zo binnen bij mij. 

Door het feit dat zowel Cor als ik het afgelopen jaar op wonderlijke wijze 

zijn gered, gaf mij moed en blijdschap. Ook was ik ervan overtuigd dat God 

ons nog wilde gebruiken volgens Zijn Plan. 

Maar wat mijn gezondheid betreft kreeg ik de ene na de andere tegenslag. 

Toch wilde ik positief blijven maar dat lukte op een gegeven moment niet 

meer zo. En dan krijg je tegenstrijdige gedachten. Ook al omdat onze 

kinderen ons geloof niet begrijpen. En op zo’n moment las ik Ps

heeft David een tegenslag gehad in z’n leven maar toch is hij op God blijven 

vertrouwen. En dat heeft mij zo aangesproken. Het 6
e
 en laatste vers gaf 

mij de bevestiging dat ik een kind van God ben waardoor ik toch altijd op 

God de Vader blijf vertrouwen en Hem de eer en de glorie zal geven tot in 

eeuwigheid.       

 

algemeen bemoedigen de psalmen van David ons. En dat is 

bijzonder troostrijk. Dat hebben Cor en ik het afgelopen jaar mogen 

Maar op een gegeven moment kan het toch wel een beetje teveel 

Op een van die momenten las ik Psalm 13. 

Door het feit dat zowel Cor als ik het afgelopen jaar op wonderlijke wijze 

zijn gered, gaf mij moed en blijdschap. Ook was ik ervan overtuigd dat God 

id betreft kreeg ik de ene na de andere tegenslag. 

Toch wilde ik positief blijven maar dat lukte op een gegeven moment niet 

meer zo. En dan krijg je tegenstrijdige gedachten. Ook al omdat onze 

En op zo’n moment las ik Psalm 13. Wat 

heeft David een tegenslag gehad in z’n leven maar toch is hij op God blijven 

en laatste vers gaf 

mij de bevestiging dat ik een kind van God ben waardoor ik toch altijd op 

ertrouwen en Hem de eer en de glorie zal geven tot in 

Lucie Barning 
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Ingezonden stuk   ‘DE LESSEN VAN DE GANZEN’   Van: RdJ 

De komende herfst, wanneer je ganzen ziet vliegen die naar het zuiden 

reizen om de winter te ontvluchten – vliegend in een V-formatie-  zou je 

dan niet willen weten waarom ze vliegen zoals ze vliegen? 

Les 1:  Wanneer een vogel met zijn vleugels slaat, ontstaat er een 

opwaartse luchtstroom voor de vogel die direct achter hem vliegt. 

Door in een V-formatie te vliegen neemt het vliegvermogen van de gehele 

groep met zeventig procent toe in vergelijking met wanneer iedere vogel 

afzonderlijk zou vliegen. Zo kunnen mensen die een gemeenschappelijke 

weg volgen en gemeenschapszin bezitten hun doel sneller en makkelijker 

bereiken omdat ze varen op het vertrouwen dat ze in elkaar hebben. 

Les 2: Indien een gans uit de formatie valt, voelt hij plotseling de 

luchtweerstand en een tegenkracht doordat hij het alleen wilde proberen … 

En vlug gaat hij terug in de formatie om van de opwaartse kracht van de 

vogel vóór hem te kunnen profiteren. 

Les 3: Wanneer de gans die aan kop vliegt moe wordt, zal hij naar een 

andere plaats in de formatie gaan en een andere gans zal zijn plaats 

innemen. 

Als mensen net zo veel verstand hadden als de ganzen, zouden zij beseffen 

dat hun succes uiteindelijk afhangt van het samenwerken als team, om om 

de beurt de moeilijke taken te verrichten en het leiderschap te delen. 

Les 4: Bovendien: de achterste ganzen gakken om zo de ganzen die voor ze 

vliegen aan te sporen hun snelheid te bewaren. Het is belangrijk dat ons 

gakken van achteren “bemoedigend” is. Anders is het alleen maar gesnater. 

Les 5: Ten slotte … wanneer een gans ziek wordt of gewond raakt door 

geweerschoten en hij hierdoor uit de formatie valt, dan zullen twee andere 

ganzen ook uit de formatie gaan en hem naar de grond volgen om hem te 

helpen en te beschermen. Ze zullen bij hem blijven, totdat hij weer in staat 

is te vliegen of totdat hij is gestorven. Alleen dan zullen ze opstijgen of met 

een andere formatie meevliegen om zo hun eigen groep te kunnen inhalen. 

Laten wij ook bereid zijn om offers te brengen, zodat wij zulke vrienden 

waard zijn als wij door een moeilijke tijd gaan. 
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Vraag het vee hiernaar, het zal je onderrichten, vraag de vogels 

in de lucht, ze zullen het verkondigen. Of spreek tot de aarde, ze 

zal je onderrichten, het wordt je verteld door de vissen van de 

zee. Wie weet van al deze dingen niet: de HEER heeft ze tot 

stand gebracht. Want in zijn macht is de ziel van al wat leeft, in 

zijn macht de adem van het menselijk geslacht. Job 12: 7

 

 

 

 

 

Vraag het vee hiernaar, het zal je onderrichten, vraag de vogels 

in de lucht, ze zullen het verkondigen. Of spreek tot de aarde, ze 

zal je onderrichten, het wordt je verteld door de vissen van de 

zee. Wie weet van al deze dingen niet: de HEER heeft ze tot 

stand gebracht. Want in zijn macht is de ziel van al wat leeft, in 

Job 12: 7-10 
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Samenvatting preek     

 

 

 

 

‘DE TWEESLACHTIGHEID VAN HERODES’ 

 
Koning Herodes Antipas, regeerde van 4 B.C. tot 39 na Chr. Hij stich

een nieuwe havenplaats a/d zuidwestelijke oever van het meer van Galilea 

en noemde haar Tiberias. Hij maakte haar tot de hoofdstad van zijn regering.

 
Meestal is het niet zo gunstig als er een prijs op je hoofd staat. (

cowboy-films, of aan de politie, je wordt gezocht en er wordt een 

het vooruitzicht gesteld wanneer iemand aanwijzingen kan geven.

Hoe zou u het vinden als er een prijs op uw hoofd stond? 

Vs.18 Er stond een prijs op het hoofd van Johannes omdat hij  een 

misdadiger was? Nee, omdat hij tegen Herodes gezegd had dat hij "in zonde" 

leefde. De prediking van Johannes was vermanend en daarom 

deze manier op tot bekering!  Lukas 3 zegt dat Hij hem had

wandaden door Herodes bedreven. Lukas 3:18 "Met nog vele andere 

vermaningen bracht hij aan het volk het Evangelie".  Johannes keek niemand 

naar de ogen. (praatte niemand naar de mond) en op zekere dag had hij zo 

ook Herodes de waarheid gezegd. Johannes had N.B. gezegd dat hij getrouwd 

was met een vrouw, die hij niet mocht hebben. Je bent getrouwd met de 

vrouw van je broer. (bovendien zijn nicht) 

 

Wat zien wij tegenwoordig om ons heen??? Allerlei samenle

Lat-relaties, WOP relaties, voordeurdelers, BOM vrouwen, draagmoeders, 

homosexuele huwelijken, zaadbanken, eicellen van filmsterren te koop, one 

night stand relaties enz. De zonde viert hoogtij! 

Durven wij er nog tegenin te gaan en er nog wat van te zeggen? Of denken 

wij:  Nou ja, ze zijn nu toch eenmaal getrouwd. De maatschappij is veranderd.  

We leven in een andere tijd! We reizen nu toch ook niet meer met een 

ezeltje? Alsof de normen en waarden van God ook door d

veranderen. 

Is dat misschien de reden dat er geen prijs op ons hoofd staat???

Johannes zei de WAARHEID - ook tegen Herodes, die heel veel macht had.

21  februari 2016      Broeder  Anton Bol 

 Markus 6: 14-29 

Koning Herodes Antipas, regeerde van 4 B.C. tot 39 na Chr. Hij stichtte o.a. 

een nieuwe havenplaats a/d zuidwestelijke oever van het meer van Galilea 

hoofdstad van zijn regering. 

Meestal is het niet zo gunstig als er een prijs op je hoofd staat. (denk aan 

en er wordt een beloning in 

het vooruitzicht gesteld wanneer iemand aanwijzingen kan geven. 

Vs.18 Er stond een prijs op het hoofd van Johannes omdat hij  een 

misdadiger was? Nee, omdat hij tegen Herodes gezegd had dat hij "in zonde" 

daarom riep hij op 

had bestraft om de 

"Met nog vele andere 

Johannes keek niemand 

de mond) en op zekere dag had hij zo 

Johannes had N.B. gezegd dat hij getrouwd 

was met een vrouw, die hij niet mocht hebben. Je bent getrouwd met de 

s heen??? Allerlei samenlevingsvormen. 

relaties, WOP relaties, voordeurdelers, BOM vrouwen, draagmoeders, 

homosexuele huwelijken, zaadbanken, eicellen van filmsterren te koop, one 

enin te gaan en er nog wat van te zeggen? Of denken 

trouwd. De maatschappij is veranderd.   

We leven in een andere tijd! We reizen nu toch ook niet meer met een 

ezeltje? Alsof de normen en waarden van God ook door de tijd heen 

de reden dat er geen prijs op ons hoofd staat??? Nu 

ook tegen Herodes, die heel veel macht had. 
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Het Resultaat: Johannes had de woede opgewekt van Herodias. Zij nam deze 

veroordeling van Johannes niet. Waar haalde Johannes het lef vandaan om 

zo uit te pakken? 

En al had zij dan geen politieke of rechterlijke macht. Macht had zij! Zij had 

macht over Herodes! (sommigen zouden haar misschien wat dit betreft 

willen vergelijken met Hillery Clinton, waarvan soms gezegd werd dat niet 

haar man, maar zij de U.S.A. regeerde) Misschien dat zij het in de toekomst 

nog eens in haar eigen naam kan doen. Herodes zette Johannes gevangen. In 

Lukas 3 wordt dit een wandaad genoemd. Hoe kwam hij hiertoe? Terwille 

van Herodias, de vrouw van zijn broer, staat er hier, niet zijn vrouw. Johannes 

zat dus gevangen omdat hij Herodias tegen zich in 't harnas had gejaagd! 

Herodias was woedend en had maar één doel: Johannes doden! Maar dat 

kon niet want Johannes genoot de bescherming van haar man! Wat een 

toestand! De vermaning gold Herodes en Herodias - wat een verschil qua 

reactie! Maar om Herodias tegemoet te komen had Herodes Johannes 

gevangen gezet.  Hoe stond Herodes tegenover Johannes? Vers 20: 

 

1. Hij had ONTZAG voor hem. (wist dat hij een rechtvaardig en heilig man 

was) 

2. Hij BESCHERMDE hem. 

3. Johannes' woorden brachten hem in grote VERLEGENHEID. Hij wist niet 

wat hij  ermee aan moest. 

4. Hij HOORDE hem GRAAG. 

Eerst had Herodes een verkeerde stap gedaan door met Herodias te 

trouwen. Hij luisterde naar Herodias en zette Johannes - om haar tegemoet 

te komen - gevangen in plaats van te zeggen dat Johannes rechtvaardig was. 

Herodias wilde Johannes doden, maar dat lukte niet. Zover kan ze Herodes 

niet krijgen (bepraten) Maar ze legde zich hier niet bij neer doch wachtte 

haar kans af. 

Vers 20: Had Herodes maar echt naar Johannes geluisterd. Hij hoorde hem 

wel graag, maar hij handelde er niet naar. Herodes was een man van het 

compromis. In dit geval een gevaarlijk compromis. Een compromis met de 

zonde! Maar God houdt niet van compromissen en de satan ook niet. 

Herodes dacht een oplossing gevonden te hebben maar het gevecht ging 

door. Het gevaarlijkste is misschien het moment dat je denkt met zo'n 
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oplossing door te kunnen leven. Je Geweten dichtschroeien of jezelf 

bedriegen, want terwijl Herodes denkt dat z'n probleem nu over is (Johannes 

kreeg z’n natje en z’n droogje) wordt er door Herodias gewacht, geloerd, op 

een gelegen moment. (vs. 21 de gelegen dag) 

 

Vers 21: Geboortefeest - Hoog bezoek. Vers 22:  De dochter van DIE 

Herodias danst op het feest. Herodes en de anderen genieten ervan. Herodes 

is trots op het meisje en zegt: "Vraag maar wat je wilt en ik zal het je geven" 

Hoe grootmoedig van hem en hoe dom ook! Vers 23: Hij legt er een eed bij 

af. Dat was helemaal niet nodig geweest. Hij had gewoon kunnen zeggen: 

wat wil je hebben. Een geval van overmoed! Er is toch nog een grens: de helft 

van mijn koninkrijk. Zijn macht wil hij behouden! Die beschermt hij. 

Vers 24: Het meisje gaat naar haar moeder. "Mama, ik kan vragen wat ik wil 

tot de helft van het koninkrijk". Wat zal ik vragen? Het Advies van moeder 

luidt: Het hoofd van Johannes de doper. Dat is de prijs op het hoofd van 

Johannes de Doper. Die prijs vertegenwoordigde als het ware de helft van 

het koninkrijk van Herodes! Maar de moeder denkt alleen aan zichzelf. Ze 

denkt niet: wat zal goed of fijn zijn voor mijn dochter? Eigenlijk is die moeder 

het niet waard dat haar dochter dit aan haar vraagt. Ze is helemaal 

geobsedeerd door haar wraak tegen Johannes de Doper. Ze grijpt haar kans 

en denkt alleen aan het slagen van haar plannetje. NU kan Herodes niet meer 

terug of er onderuit. Ze is vol van wraak! 

Vers 25:  Het moet terstond en haastig gebeuren. Kennelijk heeft Herodias 

grote invloed op haar. Nu of nooit! Ze doet wat haar moeder vraagt. Maar 

wat heeft zij daaraan? Er wordt tot grote spoed gemaand. Ik wil dit 

onmiddellijk! Het moet Herodes in de oren geklonken hebben alsof hij 

Herodias zélf hoorde. Geen uitstel! - NU, met iedereen erbij! Het hoofd van 

Johannes de Doper. Johannes wordt de Hoofdprijs op de dansvoorstelling 

van de dochter van Herodias. 

Vers 26: De gevoelens van Herodes!  Hij is zelf zeer bedroefd, zo had hij het 

niet bedoeld, maar wat zwaarder woog was zijn eed, het ging om zijn eer en 

de anderen. Hij was bang voor een afgang en bang voor de reaktie: 

Eerst grootmoedig gebaar, maar nu doet hij het niet. Nu krabbelt hij terug. 

Hij koos om de prijs te betalen voor zijn overmoed. 

Vers 27: Hij gaat erop in. Hij neemt de handschoen aan. Hij stuurt een 

scherprechter om het vonnis te voltrekken. Johannes wordt in de gevangenis 

onthoofd. Het hoofd wordt op een schotel binnengebracht. Zou hij Johannes 

nog in de ogen gekeken hebben en waar zullen die ogen hem misschien nog 
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aan herinnerd hebben? We weten het niet! Johannes wordt de 

HOOFDSCHOTEL van de feestmaaltijd van Herodes!!!  

Het hoofd wordt aan het meisje gegeven en zij geeft het op haar beurt aan 

haar moeder. Trouwens wat moest zij er verder mee?? Zoiets lugubers zet je 

toch niet op je vensterbank of op je nachtkastje in je kamer?! Wat een 

manipulatie van Herodias. Ze manipuleerde haar man en ook haar 

dochtertje.  Hoe is het Herodes verder vergaan?? Vers 14: De geruchten 

deden de ronde over iemand die Johannes de Doper, Elia of een profeet zoals 

de anderen, moest zijn. Toen Herodes over Jezus hoorde zei hij: "Johannes, 

die ik onthoofd heb, is opgewekt", wat een vreemde conclusie. (16) 

Je zou eerder denken dat Herodes redenen genoeg had om te denken dat 

Johannes het in ieder geval niet kon zijn want die had hij zelf laten 

onthoofden. Hij had alleen z’n hoofd voorbij laten komen. 

Was het misschien een stille hoop van Herodes? Dat Johannes, die ten 

onrechte gedood was toch weer leefde? Was hij zich bewust van zijn schuld? 

"die IK gedood heb"? We voelen misschien wel een zekere sympathie/ 

medelijden voor Herodes. Iemand, die onder de knoet zat van z'n vrouw. Slap 

figuur, (slapjanus, watje) een beetje zielig! Toch is de waarheid niet zo! 

Herodes was een man, die voortdurend verkeerde beslissingen nam en dat 

niet uit domheid. Hij dacht slim te zijn en wilde iedereen te vriend houden. 

En hij was daar zelf verantwoordelijk voor. 

Lukas 3: 19,20 spreekt over de wandaden van Herodes. Lukas 13: 32  

Jezus zegt hier over de  boodschap aan Herodes: zegt niet: "Zeg tot de 

koning, maar zeg die vos". 

Markus 8: 15 Jezus waarschuwt de discipelen voor de zuurdesem Farizeeën 

en voor Herodes. Als Herodes met Jezus geconfronteerd wordt is hij heel blij. 

Hij verlangde een teken te zien. (Lukas 23: 8) Hij verlangde misschien ook 

terug naar woorden, zoals Johannes die gesproken had en die hij zo graag 

hoorde. Hij ondervroeg Jezus met vele woorden. Maar Jezus antwoordde 

hem niets!  Wat een teleurstelling voor Herodes. En wat een schande dat hij, 

met al zijn macht Jezus niet daartoe kon bewegen. Hij gaat Jezus bespotten, 

maar veroordeelt Hem niet. (weer een compromis) Herodes spreekt Hem 

ook niet vrij of doet een goed woordje voor Hem. Nee, hij stuurde Hem terug 

naar Pilatus en er ontstond vriendschap tussen die twee vanaf dat moment. 

In Handelingen 4: 27 wordt Herodes genoemd als tegenstander van Jezus. 



16 | gemeentenieuws  

 

Volgens Josephus is Herodes in 39 na Chr. verbannen naar Gallië.

vrijwillig meegegaan en is daar bij hem gebleven. 

macht/carriëre van Herodes terwijl voor de Eeuwigheid zijn ontm

God nog voor de deur stond. Wat kunnen we hieruit leren??

 

1. Herodes raakte wel onder de indruk van Johannes, maar bekeerde zich 

niet!  en wij?  (geen 2 heren dienen, van 2 walletjes eten) Kool en 

sparen. 

2. Herodes wilde iedereen te vriend houden: het volk, zijn vrouw, Pilatus, 

zelfs ten koste van het recht wat hij zelf  moest handhaven. 

compromissen sluiten wij, ten koste van de waarheid van het Woord van 

God? Het Evangelie accepteert en tolereert geen compromissen. (Joh

14: 21) 

3. Als Herodes Jezus ontmoet neemt hij weer een verkeerde beslissing. Het 

lijkt wel of  zijn kans al voorbij is. Jezus spreekt niet tegen hem. Alsof het toch 

geen zin heeft om tegen dovemansoren te spreken! “Heden indien gij Zijn 

stem hoort, verhardt uw harten niet.” 

Laten we niet lichtvaardig omgaan met onze verantwoordelijkhe

we ook zorgen dat wij ons 

niet laten manipuleren. 

 

Deut.: 31:6

 
"Wees sterk en 
moedig, vrees niet en 
siddert niet voor hen, 
(allerlei vijanden, die 
het op 
hebben) want de 
Here, uw God
gaat met u; Hij zal u 
niet begeven en u niet 
verlaten".

 

Volgens Josephus is Herodes in 39 na Chr. verbannen naar Gallië. Herodias is 

 Zo eindigde de 

macht/carriëre van Herodes terwijl voor de Eeuwigheid zijn ontmoeting met 

Wat kunnen we hieruit leren?? 

Herodes raakte wel onder de indruk van Johannes, maar bekeerde zich 

(geen 2 heren dienen, van 2 walletjes eten) Kool en de geit 

iend houden: het volk, zijn vrouw, Pilatus, 

haven. En wij? welke 

compromissen sluiten wij, ten koste van de waarheid van het Woord van 

God? Het Evangelie accepteert en tolereert geen compromissen. (Johannes 

Als Herodes Jezus ontmoet neemt hij weer een verkeerde beslissing. Het 

lijkt wel of  zijn kans al voorbij is. Jezus spreekt niet tegen hem. Alsof het toch 

geen zin heeft om tegen dovemansoren te spreken! “Heden indien gij Zijn 

Laten we niet lichtvaardig omgaan met onze verantwoordelijkheden. Laten 

we ook zorgen dat wij ons 

niet laten manipuleren.  

31:6 

"Wees sterk en 
moedig, vrees niet en 
siddert niet voor hen, 
(allerlei vijanden, die 
het op ons gemunt 
hebben) want de 
Here, uw God Zelf 
gaat met u; Hij zal u 
niet begeven en u niet 
verlaten". 
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Gedicht  Van: Wim Plomp Uit: ´TUSSEN LICHT EN DONKER´  

 LAAT MAAR ZIEN 
 
Volop kastanjebomen 
De eerste vruchten komen 
Met een klap. 
 
Wanneer het blad gaat 
kleuren, 
Dan gaat het spel gebeuren 
Als een grap. 
 
´k Zie ruwe bolsters vallen, 
Ik zie ook, hoe zij allen 
Heel spontaan. 
 
Hun ware kleuren tonen,  
Nu zij na ´t hangend wonen 
Open gaan. 
 
Laat nu de stormwind komen 
Schudt U aan onze bomen 
Zoals wij 
 
Aan mensen kunnen tonen 
Dat U ook in ons wilt wonen 
Ook in mij. 

 

 Inzender: JvdB 
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NIEUWS UIT ETHIOPIE.  

De actie in het hongersnood gebied kon dankzij de donaties met succes 

worden afgerond. De kinderen, die extra voeding ( pindakaas en koeken) 

kregen zijn er veel beter aan toe dan enige tijd geleden. 

In Grace Village was de mango-oogst gigantisch ,tot grote  vreugde van de 

kinderen en de medewerkers. Er worden momenteel nog meer nieuwe, 

andersoortige  fruitbomen geplant.  

De hereniging van de kinderen

familie verloopt zeer voorspoedig, zodat er  

momenteel nog maar 22 kinderen in Grace 

Village wonen. De eerste straatkinderen 

zijn in juni opgevangen, maar zij zullen 

binnen 2 maanden weer teruggeplaatst 

worden.  

Door de veranderde wetgeving in Et

is men tot de conclusie gekomen, dat de 

organisatie en de doelstellingen niet meer 

naadloos aansluiten bij de dagelijkse realiteit in Ethiopië. 

Het komende  jaar zal Karin met het bestuur werken aan herpositionering 

van de organisatie en haar doelstellingen.  De visie is echter onveranderd:  

kansarme kinderen vanuit bijbels perspectief mogelijkheden bieden. 

Wij worden hiervan op de hoogte gehouden door middel van de 

nieuwsbrieven, de website en verschillende sociale media. 

 

Namens de zendingscommissie.  

Marianne Heeneman. 

 

De actie in het hongersnood gebied kon dankzij de donaties met succes 

die extra voeding ( pindakaas en koeken) 

oogst gigantisch ,tot grote  vreugde van de 

kinderen en de medewerkers. Er worden momenteel nog meer nieuwe, 

De hereniging van de kinderen met  hun 

familie verloopt zeer voorspoedig, zodat er  

momenteel nog maar 22 kinderen in Grace 

Village wonen. De eerste straatkinderen 

zijn in juni opgevangen, maar zij zullen 

binnen 2 maanden weer teruggeplaatst 

Door de veranderde wetgeving in Ethiopië 

is men tot de conclusie gekomen, dat de 

organisatie en de doelstellingen niet meer 

zal Karin met het bestuur werken aan herpositionering 

ellingen.  De visie is echter onveranderd:  

kansarme kinderen vanuit bijbels perspectief mogelijkheden bieden.  

Wij worden hiervan op de hoogte gehouden door middel van de 
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Persoonlijk bericht van Bernard en Susanne.   

 

Ongetwijfeld hebben jullie de afgelopen maanden iets gelezen over de 

grote veranderingen binnen ons zendingswerk in Brazilië. Op 1 april stopte 

de samenwerking met de Braziliaanse overheid en verhuisden de kinderen 

naar een nieuw christelijk kindertehuis. Sinds die datum zijn we een 

zendingspost en vallen we niet meer onder de overheid. Dus geen subsidie 

en minder overheidsbemoeienis. Op 2 augustus zijn we begonnen met het 

semi-internaat. Iedere dinsdag, woensdag en donderdag zullen we 

kinderen opvangen uit twee sloppenwijken in de buurt. Het aantal zal 

waarschijnlijk oplopen tot 50 in de ochtend en 50 in de middag.

 

De kinderen uit deze wijken hebben dagelijks te maken met armoede, 

geweld, drugs en andere verslavingsproblemen. Bij ons op het terrein kunnen 

ze weer echt even kind zijn. Spelletjes spelen, knutselen, voetballen, 

zwemmen of spelen in de speeltuin. Het behoort allemaal tot de 

mogelijkheden. Eén dagdeel gaan ze naar school. Het andere dagdeel zijn ze 

bij ons te vinden. Behalve tijd om re spelen, bieden we een evangelisatie

programma aan, zodat iedereen de kans krijgt om de Here Jezus als zijn 

Verlosser te leren kennen. Dat programma bestaat o.a. uit samen zingen, 

bidden, luisteren naar een bijbelverhaal en poppenkast. Daarnaast krijgen de 

kinderen hulp bij huiswerk, een gezonde maaltijd en wordt er aandacht 

besteed aan goede hygiëne. In alles wat we doen en zeggen, willen we de 

liefde van de Here Jezus laten zien. 

 

Een aantal weken waren we druk bezig met de voorbereidingen. Contacten 

leggen, materialen uitzoeken en de eetzaal anders inrichten, zodat daar 

ruimte zou zijn voor de kinderen om met spelletjes, lego, poppen of ander 
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speelgoed te spelen. We waren ontzettend blij dat we begin augustus 

konden beginnen. Ook al moeten de kinderen nog even wennen aan onze 

regels, we kunnen merken dat ze graag komen. De leeftijd varieert tussen de 

één en twaalf jaar. Op dit moment komen er 15 kinderen ’s morgens en 15 

’s middags. We zien met smart uit naar de komst van de bus, zodat we meer 

kinderen kunnen helpen. Bernard heeft inmiddels zijn busrijbewijs. Dus de 

chauffeur is al aanwezig. Ook het geld voor de bus staat klaar. Goede 

tweedehands-bussen zijn echter moeilijk te vinden, maar we verwachten dat 

hij ergens in september gekocht zal worden. Willen jullie hiervoor bidden?

 

Het semi-internaat bieden we gratis 

aan. Het is ons verlangen om de 

meest arme families te helpen. 

Families, die door de overheid 

worden vergeten. In Brazilië 

en arm vlak naast elkaar. De overheid 

investeert in de betere wijken en 

vergeet de arme wijken. Deze wijken 

zie je in principe niet. Ze liggen aan 

de rand van de stad, achter de betere wijken. Maar als je één keer een 

verkeerde afslag neemt, kun je zo in zo’n sloppenwijk terechtkomen. Het is 

ons verlangen om via de kinderen ook de ouders te helpen. Daarom draait 

het semi-internaat slechts drie dagen per week. Op de andere dagen kunnen 

we de families bezoeken. Om de ouders structureel te helpen, z

kerken om mee samen te werken. Onze eigen kerk is bijvoorbeeld begonnen 

met een gratis informatica-cursus en een gratis lascursus. Juist voor mensen 

uit zo’n vergeten wijk. Meer opleiding zorgt voor meer kans op een baan. Dat 

geeft hoop om uit de vicieuze cirkel van armoede de stappen. Uiteraard 

gebeurt dit alles i.c.m. het brengen van het evangelie. Want zonder de Here 

Jezus bestaat er geen echte hoop. 

 

Hartelijke groeten en Gods 

zegen, 

Bernard en Susanne 
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GEBED VOOR
 

ANNE EN BAS VAN DER LIN
 

 

ZAAIEN  IN  GIETHOORN 
Ook deze zomer mogen Anne en ik weer met regelmaat ‘zaaien’ in 

Giethoorn onder de verloren schapen van het huis van Israël. 

En als ik dit zo schrijf dan moet ik denken aan de gelijkenis van de zaaier.

Want evenals in Mattheüs 13 kan het langs de weg gezaaide

weggerukt worden. Op een andere plaats, op steenachtige grond

misschien met vreugde ontvangen, maar heeft het wel diepgang?

En bij wie het in dorens gezaaid is, ja, daar 

kan het Woord verstikken en onvruchtbaar 

blijven. Toch blijft het onze wens en bede 

dat er een gedeelte in de goede aarde mag 

terecht komen.  Dat is bij hen die het 

Woord horen en begrijpen,

Messias het verlorene zoekt om

afgedwaalde schapen te behouden.  Zij 

zullen God de eer geven en vrucht dragen.  

Zo mocht Anne 3 Joodse dames 

toespreken en een N.T. geven. Maar wat 

bleek, zij behoorden bij een groot 

gezelschap en Anne mocht de hele boot 

toespreken.  Toen deze mensen ho

van onze liefde voor hen vanwege hun 

Woord brak de emotie los. Er werden 

handen geschud, foto’s gemaakt en na een 

uur zagen wij hen wederom zwaaien en 

juichen. 

Bij een andere ontmoeting was een vrouw enorm geraakt en zij vond 

blijkbaar het geschenk te groot, want zij wilde een foto maken van het N.T. 

om deze vervolgens in Jeruzalem te kopen. Uiteraard was dat niet nodig.

 

GEBED VOOR 

ANNE EN BAS VAN DER LINDEN 

Ook deze zomer mogen Anne en ik weer met regelmaat ‘zaaien’ in 

Giethoorn onder de verloren schapen van het huis van Israël.  

gelijkenis van de zaaier.  

langs de weg gezaaide (het Woord) 

op steenachtige grond, wordt het 

misschien met vreugde ontvangen, maar heeft het wel diepgang? 

gezaaid is, ja, daar 

kan het Woord verstikken en onvruchtbaar 

blijven. Toch blijft het onze wens en bede 

dat er een gedeelte in de goede aarde mag 

terecht komen.  Dat is bij hen die het 

Woord horen en begrijpen, dat Israëls 

Messias het verlorene zoekt om 

afgedwaalde schapen te behouden.  Zij 

zullen God de eer geven en vrucht dragen.   

Zo mocht Anne 3 Joodse dames 

toespreken en een N.T. geven. Maar wat 

bleek, zij behoorden bij een groot 

gezelschap en Anne mocht de hele boot 

toespreken.  Toen deze mensen hoorden 

van onze liefde voor hen vanwege hun 

Woord brak de emotie los. Er werden 

handen geschud, foto’s gemaakt en na een 

uur zagen wij hen wederom zwaaien en 

Bij een andere ontmoeting was een vrouw enorm geraakt en zij vond 

e groot, want zij wilde een foto maken van het N.T. 

om deze vervolgens in Jeruzalem te kopen. Uiteraard was dat niet nodig. 
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Ook ontmoetten wij mensen uit Ashdod. Het hele gezin reageerde positief en 

nam een N.T. aan. De man vertelde dat zijn dochter net he

ingegaan, en ook zij nam een N.T. aan om mee te nemen in het leger.  Bij een 

latere ontmoeting hebben we haar cd’s meegegeven met een folder van 

‘comfort Israël’ om gratis N.T. te bestellen voor collega’s in het leger.

Aangrijpend was ook onze ontmoeting op de parkeerplaats bij een bus die 

juist wilde vertrekken. De halve bus stond om Anne heen en zij vertelde dat 

Jeshua Ha Massiach Joods was en voor hen als eerste was gekomen. 

Ja, beaamde een vrouw: Hij was Joods.  Een ander zei: ja, Hij leefd

Wij beaamden dit alles. Maar toen zei een ander: Hij stierf ook als Jood en 

daarna was Hij ineens niet Joods meer, m.a.w. toen is Hij ons afgenomen, 

door christenen. Bij ons vertrek stak één van de vrouwen haar duim omhoog 

en zei: wat ben ik blij dat je zegt dat Hij van ons is, dus Joods is.

Even was ik Anne kwijt, en ja hoor, daar zat zij bij een orthodoxe Jood te 

praten. Zij spraken over de Tenach en de tijd waarin wij leven.  Ik hoorde 

haar zeggen dat dit alles voorzegd is in Gods Woord en dat we leven in de tijd 

van de voeten en tenen van het beeld van Nebukadnezar (Dan. 2).

Daarna vroeg zij hem of hij Jiddisch sprak. Geheel verbaasd reageerde hij: 

daar ben ik mee opgegroeid, dat is mijn spreektaal. Dan heb ik iets moois 

voor u, zei Anne, en gaf hem een Jiddische Tenach. Stomverbaasd en 

dolgelukkig nam hij hem aan. Een half uur later zag ik hem nog zitten op 

dezelfde plaats, lezend in zijn kostbare geschenk. 

Wij ontmoetten ook een echtpaar uit Duitsland waarvan de vrouw van 

Joodse komaf was. Zij waren in Giethoorn met hun ouders uit Israël.

Het raakte haar wat zij van ons hoorde, want zij begreep maar niet waarom 

er zoveel haat is tegen de Joden. Wij wel, vertelden wij haar. Het is de haat 

tegen de God van Abraham, Izaäk en Jakob. Het is een broederstrijd tussen 

de nakomelingen van Izaäk en Ismaël. Toen zij dit alles hoorde was het net of 

voor het eerst in haar leven het kwartje viel.  Wij hebben haar, naast het N.T. 

ook het boekje over de ‘vijgenboom’ 

meegegeven.  Zo mogen wij zaaien, en 

laten wij bidden dat het zaad in goede 

aarde valt, dat is bij hen die het Woord 

horen, het in een oprecht en goed hart 

vasthouden, en in volharding vruchten 

voortbrengen (Luk.8:15).

Want het geloof is uit het gehoor door 

het Woord van God. 
Namens de zendingscommissie: Lucie Barning

wij mensen uit Ashdod. Het hele gezin reageerde positief en 

nam een N.T. aan. De man vertelde dat zijn dochter net het leger was 

ingegaan, en ook zij nam een N.T. aan om mee te nemen in het leger.  Bij een 

latere ontmoeting hebben we haar cd’s meegegeven met een folder van 

‘comfort Israël’ om gratis N.T. te bestellen voor collega’s in het leger. 

ontmoeting op de parkeerplaats bij een bus die 

juist wilde vertrekken. De halve bus stond om Anne heen en zij vertelde dat 

Jeshua Ha Massiach Joods was en voor hen als eerste was gekomen.  

Ja, beaamde een vrouw: Hij was Joods.  Een ander zei: ja, Hij leefde als Jood. 

Wij beaamden dit alles. Maar toen zei een ander: Hij stierf ook als Jood en 

daarna was Hij ineens niet Joods meer, m.a.w. toen is Hij ons afgenomen, 

door christenen. Bij ons vertrek stak één van de vrouwen haar duim omhoog 

ij dat je zegt dat Hij van ons is, dus Joods is. 

Even was ik Anne kwijt, en ja hoor, daar zat zij bij een orthodoxe Jood te 

praten. Zij spraken over de Tenach en de tijd waarin wij leven.  Ik hoorde 

t we leven in de tijd 

van de voeten en tenen van het beeld van Nebukadnezar (Dan. 2). 

Daarna vroeg zij hem of hij Jiddisch sprak. Geheel verbaasd reageerde hij: 

Dan heb ik iets moois 

gaf hem een Jiddische Tenach. Stomverbaasd en 

dolgelukkig nam hij hem aan. Een half uur later zag ik hem nog zitten op 

ook een echtpaar uit Duitsland waarvan de vrouw van 

ij waren in Giethoorn met hun ouders uit Israël. 

Het raakte haar wat zij van ons hoorde, want zij begreep maar niet waarom 

er zoveel haat is tegen de Joden. Wij wel, vertelden wij haar. Het is de haat 

roederstrijd tussen 

de nakomelingen van Izaäk en Ismaël. Toen zij dit alles hoorde was het net of 

voor het eerst in haar leven het kwartje viel.  Wij hebben haar, naast het N.T. 

ook het boekje over de ‘vijgenboom’ 

Zo mogen wij zaaien, en 

wij bidden dat het zaad in goede 

aarde valt, dat is bij hen die het Woord 

horen, het in een oprecht en goed hart 

vasthouden, en in volharding vruchten 

voortbrengen (Luk.8:15). 

Want het geloof is uit het gehoor door 

Namens de zendingscommissie: Lucie Barning 
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Gedicht  Van: Nellie Vermeulen      

                

IN DE BINNENKAMER 
 

Het is nog vroeg en in de stille morgen  
Is niemand om mij heen dan U alleen. 

Straks komen weer de plichten en de zorgen,  

maar nu ervaar ik niets dan U alleen. 

 

U wilde mij weer sterken door Uw woorden 

die ik mocht lezen in Uw Eigen Boek 

 ’t was net of ik Uw pleitend spreken hoorde! 

Het is van harte Heer, dat ik U zoek. 

 

Want wie zal kracht mij geven om te werken  

tot eer van God? ‘k Behoef U meer en meer. 

O, laat vandaag toch iemand aan mij merken  

dat ik met U geweest ben, lieve Heer! 

 

Ja, in de stilte van de vroege morgen            Oude vrouw leest de Bijbel,

Zoek ik U, Heer, zoek ik Uw kracht alleen.              S.Streuper/JozefIsraels

‘k Bespreek met U mijn vreugden en  mijn zorgen.    

De dagen krijg ik slechts van U te leen …..  
            Eiger Zwitserland

 

Inzender: JvdB 

Oude vrouw leest de Bijbel,  

Streuper/JozefIsraels 

Zwitserland 
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LIED                    

 

Hoe wonderlijk mooi is Uw eeuwige naam. 

Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.  

Waar ik ben, bent U,   

Wat een kostbaar geheim. 

Uw naam is ‘IK ben’ en ‘IK zal er zijn’  

 

Een boog in de wolken als teken van trouw, 

Staat boven mijn leven, zegt:  Ik ben bij jou! 

In tijden van vreugde, maar ook van verdriet, 

Ben ik bij U veilig, U die mij ziet. 

 

Refrein: 

 ‘IK ben die IK ben’ is Uw eeuwige naam.  

Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.  

Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij;  

Uw naam is ‘IK ben’ en ‘IK zal er zijn’.  

 

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed. 

Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet, 

Dan droogt U mijn tranen,  

U noemt zelfs mijn naam, 

U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.  

 

Naam aller namen, aan U alle eer. 

Niets kan mij ooit scheiden van Jezus, mijn Heer: 

Geen dood en geen leven, 

Geen moeite of pijn.  

Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.  

 

Refrein: 

 

 

 

Inzender:  AV 
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  INFO MUSEUM

ENKHUIZEN

Het Zuiderzeemuseum in 

Enkhuizen brengt de 

verhalen tot leven van 

mensen die vroeger rond de 

Zuiderzee woonden. Zie, 

hoor, voel, proef en ruik 

dagelijkse leven rond de 

Zuiderzee, voordat de 

Afsluitdijk in 1932 de Zuiderzee veranderde in het IJsselmeer. Het 

Zuiderzeemuseum richt zich op de geschiedenis, actualiteit en toekomst 

van het gebied. De thema’s water, ambacht en gemeenschappen staan 

centraal. In het buitenmuseum met historische gebouwen en het 

binnenmuseum met thematische tentoonstellingen wordt dit verhaal 

zichtbaar gemaakt. 

Buitenmuseum De museumveerboot brengt je over het IJsselmeer naar het 

buitenmuseum waar je een wandeling door de geschiedenis maakt. Loop 

over de klinkerstraatjes langs meer dan honderddertig authentieke huizen, 

winkels en werkplaatsen zoals een kerk, een visrokerij, winkels en 

woonhuizen uit dorpen rond de voormalige Zuiderzee. Help ambachtslieden 

in de Marker haven bij het breien van de netten, draai een touw in elkaar bij 

de touwslagerij, help de dienstmeid een handje of ga in gesprek met de 

Urker ‘bewoners’. Een aantal presentaties biedt een moderne interpretatie 

van traditionele technieken, materialen en thema’s, zoals het touwproject 

van Christien Meindertsma naast de touwslagerij. 

Binnenmuseum Het binnenmuseum is de schatkamer van de Zuiderzee. 

Wisselende tentoonstellingen tonen de rijke collectie van het museum.

De presentatie Reis rondom de Zuiderzee voert je mee langs topstukken uit 

de collectie en persoonlijke verhalen over het leven in plaatsen rond de 

voormalige Zuiderzee. Met historie, fotografie, streekdrachten, design biedt 

het binnenmuseum voor ieder wat wils.  

 

INFO MUSEUM 

ENKHUIZEN 

Het Zuiderzeemuseum in 

Enkhuizen brengt de 

verhalen tot leven van 

mensen die vroeger rond de 

Zuiderzee woonden. Zie, 

hoor, voel, proef en ruik het 

dagelijkse leven rond de 

Zuiderzee, voordat de 

Afsluitdijk in 1932 de Zuiderzee veranderde in het IJsselmeer. Het 

Zuiderzeemuseum richt zich op de geschiedenis, actualiteit en toekomst 

van het gebied. De thema’s water, ambacht en gemeenschappen staan 

entraal. In het buitenmuseum met historische gebouwen en het 

binnenmuseum met thematische tentoonstellingen wordt dit verhaal 

De museumveerboot brengt je over het IJsselmeer naar het 

e geschiedenis maakt. Loop 

over de klinkerstraatjes langs meer dan honderddertig authentieke huizen, 

winkels en werkplaatsen zoals een kerk, een visrokerij, winkels en 

woonhuizen uit dorpen rond de voormalige Zuiderzee. Help ambachtslieden 

en bij het breien van de netten, draai een touw in elkaar bij 

de touwslagerij, help de dienstmeid een handje of ga in gesprek met de 

Urker ‘bewoners’. Een aantal presentaties biedt een moderne interpretatie 

s, zoals het touwproject 

Het binnenmuseum is de schatkamer van de Zuiderzee. 

tentoonstellingen tonen de rijke collectie van het museum. 

voert je mee langs topstukken uit 

de collectie en persoonlijke verhalen over het leven in plaatsen rond de  

Met historie, fotografie, streekdrachten, design biedt 
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Ingezonden stuk   ´Namen van God´     Van: Siem van Pelt

Beste broeders en 

zusters,

 

Ik heb in het vorige 

blad de namen van 

God vermeld. Nu 

gaan we ze verder 

uitdiepen.

 

De naam “Elohim” is de oudste, bekendste naam van God bij het Israëlische 

volk. Met deze naam begint ook onze bijbel: ”In den beginne schiep God 

(Elohim) de hemel en de aarde”. Elohim is het meervoud van 

Eloha is de verheven en dichterlijke vorm die veel gebruikt wordt in het boek 

Job. De naam Elohim komt ruim 2500 maal voor in het oude testament,

vormen El en Eloha een kleine 300 maal. El betekent Kracht, doel; 

wezen, dat alles weet en ziet; het is God, die boven alle bestaande machten 

staat, het opperwezen de Alziende en Alwetende. Men verbond deze naam 

gaarne aan personen (Elia, Elkana enz.) ook aan plaatsen (Bethel,Pniël,enz.)

Elohim is de naam van de levende God, die oneindig ver boven de

afgoden verheven is; het is de naam, die moet worden aanbeden,

32:25). Elohim is het meervoud van El, zodat waar in de grondtekst 

staat, GODEN, zou moeten staan. Dit is echter zo niet gedaan, vanwege het 

feit, dat er echter maar één God is. We staan bij het openen van de Bijbel al 

direct voor het Mysterie van de 3-eenheid; want in Gen. 1:26 lezen we

God zeide “Laat ons mensen maken naar ons beeld”. En later:”Zie de mens is 

geworden als een Onzer”. (Gen. 3:22). Ook bij de torenbouw van Babel lezen 

we: ”Welaan, laat Ons nederdalen en daar hun spraak verwarren”. (Gen

11:7) Ook is deze meervoudsvorm een majesteitelijke uiting, die door vorsten 

is gevolgd in uitdrukkingen als b.v. Wij bevelen, Wij geven kenn

ons goed gedacht, enz. In onze Statenvertaling vinden we meer 

eigenschappen van God in het enkelvoud vertaald, hoewel ze in het 

Hebreeuws in het meervoud staan, zoals bijvoorbeeld in Jes

Maker is uw Man”. Doch deze mysterieuze meervoudsopenbaring doet 

intussen niets af aan het feit, dat het de Elohim is, die zei:  

ben en geen God is met Mij” (Deut. 32:39). Volgende keer gaan we nog 

verder met de naam Elohim. 

 

Van: Siem van Pelt 
Beste broeders en 

zusters, 

Ik heb in het vorige 

blad de namen van 

God vermeld. Nu 

gaan we ze verder 

uitdiepen.  

is de oudste, bekendste naam van God bij het Israëlische 

beginne schiep God 

is het meervoud van Eloha (God); 

Eloha is de verheven en dichterlijke vorm die veel gebruikt wordt in het boek 

komt ruim 2500 maal voor in het oude testament, en 

Kracht, doel; El is het 

het is God, die boven alle bestaande machten 

staat, het opperwezen de Alziende en Alwetende. Men verbond deze naam 

(Bethel,Pniël,enz.) 

is de naam van de levende God, die oneindig ver boven de dode 

afgoden verheven is; het is de naam, die moet worden aanbeden, (Deut. 

, zodat waar in de grondtekst Elohim 

staat, GODEN, zou moeten staan. Dit is echter zo niet gedaan, vanwege het 

We staan bij het openen van de Bijbel al 

1:26 lezen we: en 

God zeide “Laat ons mensen maken naar ons beeld”. En later:”Zie de mens is 

3:22). Ook bij de torenbouw van Babel lezen 

”Welaan, laat Ons nederdalen en daar hun spraak verwarren”. (Gen. 

Ook is deze meervoudsvorm een majesteitelijke uiting, die door vorsten 

in uitdrukkingen als b.v. Wij bevelen, Wij geven kennis, het heeft 

In onze Statenvertaling vinden we meer 

voud vertaald, hoewel ze in het 

Jes. 54:5:     “uw 

meervoudsopenbaring doet 

  ”Zie nu dat ik Die 

Volgende keer gaan we nog 
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