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De liefde van Christus 
 
‘Ik heb lief die Mij liefhebben; en die Mij vroeg zoeken, zullen Mij 
vinden.’ 

Spreuken 8:17 
 

Wilden we ons inlaten in een beschrijving van de liefde van 
Christus tot Zijn volk en de bijzonderheden daarvan enigszins 
nagaan en vertonen, waar zouden we toch beginnen en waar 
zouden we eindigen? Ja, wie is er in staat om de lengte en de 
breedte, de hoogte en de diepte van Christus’ liefde te meten, 
zonder zichzelf in de onpeilbare oceaan van Zijn liefde geheel 
te verliezen? Het is toch een uitnemende liefde; ja, een liefde 
die de kennis te boven gaat. Onze tong kan er alleen maar van 
stamelen; en wij zullen er nu ook slechts een klein beetje, al 
stamelende, van spreken. 
 
 
1. 
De liefde van Christus tot Zijn volk strekt zich van de ene eeu-
wigheid in de andere eeuwigheid uit. Ze heeft van eeuwig-
heid Gods Zoon bewogen, om uit een vrije ontferming Zijn 
hart voor een arm en verloren zondaar tot Borg te stellen en 
te verpanden. En deze liefde is het beginsel van alle wegen 
van God, en de fontein van het ganse genadewerk. ‘Ik heb u 
liefgehad met een eeuwige liefde; daarom heb Ik u getrokken 
met goedertierenheid’ (Jeremia 31:3). 
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2. 
De liefde van Gods Zoon heeft Hem van Zijn hoge hemeltroon 
neerwaarts getrokken, in deze jammerlijke wereld, door Zijn 
menswording. Uit liefde tot Zijn volk heeft Hij de gestalte van 
een dienstknecht aangenomen en is, als Jakobs tegenbeeld, 
om de beminde Rachel van Zijn Kerk gedurende Zijn ganse 
levenstijd op aarde dienstbaar geworden. 
 
 
3. 
De liefde heeft Hem gedrongen, om Zijn leven voor Zijn scha-
pen te stellen; waarin de grootste kracht van Zijn liefde door-
schittert. Want ‘niemand heeft meerder liefde dan deze, dat 
iemand zijn leven zet voor zijn vrienden’ (Johannes 15:13). De 
liefde onder de mensen kan tot geen hogere top opklimmen, 
dan dat zich de ene vriend voor de andere aan de tijdelijke 
dood opoffert. Maar Jezus is voor zodanigen gestorven, die 
niet Zijn vrienden, maar voordien vijanden en haters van 
Hem waren. O, onbegrijpelijke, gadeloze liefde van Jezus! 
 
De opperste Wijsheid Christus Jezus betuigt hier: ‘Ik heb lief 
die Mij liefhebben’. Dit vermeldt Hij van degenen, die Hij da-
delijk naar Zijn heilig deugd- en liefdesbeeld hervormt, in 
welker harten Hij Zijn reine en reinigende liefde door de Hei-
lige Geest uitstort, en die Hij werkelijk tot Zijn liefhebbers ge-
maakt heeft. Wij denken dat in de eerste plaats door dit lief-
hebben van Christus gezien wordt op een liefde van inwen-
dige en hartelijke genegenheid tot Zijn liefhebbers, en de uit-
werksels en blijken daarvan in liefdesdaden omtrent hun per-
sonen, in tijd en eeuwigheid. 
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Laten we daar nu nog kort iets van zeggen. De liefderijke Je-
zus ‘heeft lief die Hem liefhebben’, want toch: 
 
Hij acht Zijn liefdesgenoten en liefhebbers hoog, ze zijn dier-
baar en kostelijk in Zijn ogen. Hoewel de rechtvaardige en op-
rechte ‘een spot en een verachte fakkel is naar de mening des-
genen, die gerust is’ (Job 12:4-5); zo is hij nochtans ‘een sier-
lijke kroon in de hand des HEEREN, en een koninklijke hoed 
in de hand zijns Gods’ (Jesaja 62:3). 
 
Hij verlustigt Zich in hen en laat Zijn oog en hart op hen wei-
den. Ook schept Hij een vermaak in die hebbelijke en dade-
lijke genaden, die Hij Zelf in hen werkt door Zijn Geest. Ja Hij 
verheugt Zich in Zijn Kerk en gunstvolk, als de schouwplaats 
van Zijn heerlijkheid. Daarom noemt Hij hen met die sierlijke 
naam van ‘Mijn lust is aan haar’ (Jesaja 62:4). 
 
Hij gaat gemeenzaam met hen om. De verborgenheid des 
HEEREN’, of de verborgen en gemeenzame omgang met de 
HEERE ‘is voor degenen, die Hem vrezen’ (Psalm 25:14, Jo-
hannes 15:15 en Psalm 25:9). Hij openbaart hun Zijn geheime-
nissen. Hij spreekt minzaam met en tot hen door Zijn Woord 
en Geest. Hij doet hen wel eens de beminnelijke blikken van 
Zijn aangezicht aanschouwen, en Zijn gevoelige liefde ge-
noeglijk ondervinden, zodat ze smaken en zien dat Hij goed 
is en dan mogen ze in het zoete licht van Zijn aangezicht wan-
delen. 
 
Hij schenkt hun uit de volheid van Zijn liefde alles, wat zij tot 
het leven en de godzaligheid nodig hebben en verzorgt hen 
met alle nooddruft voor lichaam en ziel. Hij vertroost hen met 
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de vergewissing van Zijn onkreukbare trouw in al de aan-
vechtingen en verdrukkingen en Hij beschermt hen tegen al 
hun vijanden. 
 
Hij geeft hun recht en macht, om zich over Zijn liefde te be-
roemen. Ze mogen zich niet alleen daarin zegenen, dat Hij 
hen liefheeft, maar dat zij Zijn liefde, achting en vermaak be-
zitten, als hun deel en onbetwistbaar eigendom. 
 
Kortom, Hij leidt hen door enkel liefdeswegen, totdat Hij hen 
thuisbrengt in het huis Zijns Vaders en ze aldaar met het vol-
maakte genot van Zijn ganse Persoon en heerlijkheid verza-
digd worden. 
 

Johannes Ludovicus Gochenius  [1697 – 1767] 
 

 
 
  



- 5 -

Voor alle genoemde data geldt: 
Zo de Heere wil en wij leven. 

Kerkenraadsvergadering 
De kerkenraad hoopt op woensdag 13 mei weer te vergade-
ren. Aanvang 19:00 uur. Eventuele agendapunten graag 
tijdig doorgeven aan de scriba.  

Verzoek vanuit de kerkenraad 
Bij ziekte, ziekenhuisopname, geboorte, jubilea en sterfgeval-
len het verzoek aan de gemeenteleden dit door te geven aan 
dominee Weststrate. 
Bij zijn afwezigheid graag bovengenoemde zaken doorgeven 
aan ouderling M.A. van de Beek.  

Preekbeurten 
Zondag 10 mei ds. J.A. Weststrate 
Zondag 17 mei ds. J.A. Weststrate  
Donderdag 21 mei ds. J.A. Weststrate Hemelvaartsdag 
Zondag 24 mei leesdienst 
Zondag 31 mei ds. J.A. Weststrate 1e Pinksterdag 
Maandag 1 juni ds. J.A. Weststrate 2e Pinksterdag 

Deputaatschap Psychosociale Hulp GGiN 
Bij dit kerkblad is als bijlage een brief van het 
Deputaatschap Psychosociale Hulp gevoegd. Vanwege alle 
maatregelen wordt er ook van gezinnen veel gevraagd.
Hierdoor kunnen er vragen of zorgen ontstaan. Wij willen 
hierbij een handreiking doen door te wijzen op een aantal 
'identiteitsgebonden' instellingen waarbij u met uw vragen 
terecht kunt.
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Geboren 
Op 29 maart   is bij de familie B. Bremmer – Olthuis  een zoon 
geboren: Jacob (Tuinfluiter 13, 8075 AJ Elspeet).  

Huwelijk 
Op donderdag 30 april zijn Hendrik Jan Rook en Grietje Bast 
in het huwelijk getreden. 
In verband met de gestelde maatregelen m.b.t. het coronavi-
rus, is de huwelijksbevestiging in de kerk  uitgesteld. 
Diederick en Gerieke wonen aan Zoerderhof 17, 3888 KN 
Uddel. 

Overleden 
 Op vrijdag 27 maart is overleden Aaltje van den Nagel –

van Asselt , weduwe van Aalt van den Nagel in de leef-
tijd van 80 jaar.  (correspondentieadres: Familie van den
Nagel, Hullekant 34a 8075 PD Elspeet).
De begrafenis heeft plaats gevonden op donderdag 2
april. Ds. Weststrate sprak in de rouwdienst naar aanlei-
ding van  Romeinen 6:23. Op de begraafplaats sprak hij
enkele woorden en las Ezechiël 33: 11 en ter afsluiting
van de plechtigheid besloot hij met dankgebed.

 Op vrijdag 10 april is overleden Willempje van de Steeg–
van de Ridder, weduwe van Kornelis van de Steeg in de
leeftijd van 81 jaar. (correspondentieadres: Familie Mul-
der–van de Steeg, Boekweitweg 8, 8075 CP Elspeet)
De begrafenis heeft plaats gevonden op woensdag 15
april. Ds. Weststrate sprak in de rouwdienst naar aanlei-
ding van  Psalm 90:10 en 11. 1e Een ingrijpende waarheid
voor de mens, 2e Een ingrijpende vraag aan de Heere. Op
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de begraafplaats sprak hij enkele woorden naar aanlei-
ding van Amos 5:6 ter afsluiting van de plechtigheid  en 
besloot hij met dankgebed.  

Doorgeven jubileum 
Als er een jubileum is dan wordt het op prijs gesteld dat dit 
wordt doorgegeven aan ds. J.A. Weststrate.  
Deze informeert de andere kerkenraadsleden en er zal voor-
bede gedaan worden. 
Alleen van de aan de kerkenraad doorgegeven (huwelijks)ju-
bilea zal melding worden gedaan. 
Omdat er besloten is om niet bij de receptie van een jubileum 
aanwezig te zijn, zal er een pastoraal bezoek worden ge-
bracht. 

Verjaardagen 
 5 mei: Mevr. K. de Ruiter–Frens (1931), Stakenbergweg

108, 8075  RB te Elspeet.
 5 mei: Leonie van Kralingen (1995), De Schutse, afd. De

Torenvalk, Stationsstraat 28, 4041CJ Kesteren.
 6 mei: Dhr. A. van Essen (1931), Gerrit Mouwweg 19

8075 AT Elspeet.
 30 mei: Dhr. S.P. Doppenberg (1942) Apeldoornseweg

76, 8075 RJ Elspeet.
 30 mei: Mevr. D. van Asselt–Duits (1943), Kleine Kolo-

nieweg 124, 8075 PC Elspeet.

Zieken 
 Mevr. H. Bleijenberg–Ruiter, (Zorgcentrum ‘Elim’, Vlie-

gersvelderlaan 42, 3771 VB Barneveld afdeling Aman-
delboom, app. 003).

 Mevr. L. Doppenberg–Westerbroek (Apeldoornseweg
76, 8075 RJ Elspeet).
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 Bij Ruth van den Hoorn is een spierziekte (CCD) gecon-
stateerd (Bosrand 91 , 8075 BL Elspeet).

 Mevr. B. Horst–Heijboer is opgenomen geweest i.v.m.
blindedarmoperatie (Nunspeterweg 42. 8075 AC El-
speet).

 Aron Olthuis is in het ziekenhuis opgenomen geweest
i.v.m. een koortsstuip (Stakenbergweg 35, 8075 PV El-
speet).

 Dhr. H. Rook (Markveldweg 1b, 3888 MA Uddel).
 Mevr. K. de Ruiter–Frens (Stakenbergweg 108, 8075 RB

Elspeet).
 Dhr. E. van Sligtenhorst heeft een behandeling aan zijn

hart ondergaan (Nunspeterweg 82a, 8075 AD Elspeet).

Jezus is een Vriend Die altijd bereid is ons te helpen, als wij onze 
nood Hem maar willen vertellen. De onbekeerden worden door de 
Heere geholpen in Zijn algemene genade. Gods kinderen in Chris-
tus – de Vriend – in Zijn bijzondere genade. 

(J.C. Ryle) 
Dankbetuigingen 
 Hartelijk bedankt voor de vele felicitaties die we kregen

na de geboorte van ons zoontje en broertje Joas.
Henk en Annelies van Dam en kinderen 

 Hartelijk bedankt voor alle vormen van meeleven tijdens
mijn ziekenhuisopnames en de periode van herstel. We
hebben dit als gezin erg gewaardeerd.

Familie G. van Essen 

 Ik wil degenen die mij felicitaties voor mijn verjaardag
hebben gestuurd hartelijk bedanken. Al die kaarten
maakten mijn verjaardag heel bijzonder!

Hartelijke groeten van André Olthuis en familie 
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 Langs deze weg onze hartelijke dank voor de verschil-
lende blijken van medeleven naar aanleiding van het
overlijden van onze moeder Willempje (Willie) van de
Steeg-van de Ridder. Het heeft ons goed gedaan.

Fam. Van de Steeg 

Voorleesmoment 
Elke maandag en donderdagavond is er een voorleesmoment 
van 20.00 – 20.30 uur. Deze is te beluisteren via de kerktele-
foon en de link op de website: www.gginelspeet.nl 

Kinderen 
De kerkenraad wil alle kinderen die een kleurplaat hebben 
gekleurd voor onze gemeenteleden hartelijk bedanken! 
Dit doen we ook namens degenen die deze kleurplaten heb-
ben ontvangen. 
Wat hebben jullie goed je best gedaan! 
En wat is het fijn om elkaar te laten merken dat we aan elkaar 
denken.  
We heten niet voor niets een gemeente... 
Heel fijn dat jullie dit hebben gedaan.  
Natuurlijk mag je zelf ook iets bedenken, waardoor je een an-
der kunt laten merken dat je aan hem of haar denkt! 

Volwassenen 
Degenen die het voorleesuurtje meeluisteren hebben ge-
hoord dat er in het boekje 'Verhoorde gebeden' een gedeelte 
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is overgeslagen, dat wel nuttig is, maar niet zozeer geschikt 
om voor te lezen.  Dit gedeelte wordt op de website geplaatst. 

Verder zal bij het eerstvolgende papieren kerkblad een en-
quête m.b.t. de gemeenteavonden worden toegevoegd. 

Jongeren  
In de komende periode zullen wat initiatieven worden ont-
wikkeld voor onze jongeren.  
Sommige initiatieven worden door ons landelijke Deputaat-
schap voor Opvoeding, Onderwijs en Catechese geïnitieerd.  
Bij dit kerkblad ook de advertentie die in De Wachter Sions 
is geplaatst. 

Vanuit Zorghof 
Omdat het de komende maanden niet mogelijk is om de ou-
deren van de gemeente te bezoeken, willen we de vrijwil-
ligers vragen om de ouderen zo af en toe te bellen. 
Door een telefoontje te doen is er toch contact en het biedt de 
mogelijkheid om  navraag te doen of we nog wat kunnen be-
tekenen voor de ouderen. 
Mocht je signalen krijgen waar Zorghof wat in kan beteke-
nen, dan horen we het graag! 

Als er ouderen zijn die vanwege de coronamaatregelen geen 
boodschappen kunnen doen, dan kunnen zij zich ook melden 
bij Zorghof. Dat geldt ook wanneer er ziekte in een gezin is 
en alle gezinsleden om die reden binnen moeten blijven. Aar-
zel dan niet om te bellen zodat we als Zorghof kunnen kijken 
hoe we hulp kunnen bieden. 

Gerda Oudendorp & Fenna Frens 
Bijzondere tijden II 
"Normaal gesproken kom je als raadslid regelmatig op het ge-
meentehuis. Maar sinds de aankondiging van de maatregelen 
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in verband met het coronavirus ben ik er niet meer geweest". 
Aan het woord is Reinier de Bruin die sinds een paar jaar voor 
de SGP in de Nunspeetse gemeenteraad zit. 

De Bruin: "Alle onderlinge contacten zijn op dit moment digi-
taal. Als fractie overleggen we minimaal twee keer per 
maand. Dan komen we bij elkaar om de commissie- en raads-
vergaderingen te bespreken. Dat gebeurt normaal gesproken 
op het gemeentehuis. Daar heeft iedere fractie zijn eigen frac-
tiekamer. Dat gaat nu vanzelfsprekend niet meer. We verga-
deren nu dus digitaal. Het gemeentehuis is ook bij uitstek de 
plaats waar je andere fracties ontmoet. Dat gebeurt nu ook 
niet. Wel is er nu vaak telefonisch contact om zaken met el-
kaar te bespreken." 

Ook de gemeenteraads- en commissievergaderingen zijn op 
dit moment heel anders georganiseerd: "Het verloopt  totaal 
anders. Normaal zien we elkaar in de raadszaal. Iedere fractie 
kan dan zijn bijdrage geven. Anderen kunnen daarop reage-
ren of interrumperen. Nu moeten we onze bijdrages kort hou-
den en onze vragen op papier vooraf aanleveren. Een aantal 
dagen voor de vergadering krijgen we alle vragen (van alle 
fracties) terug met antwoord van de betreffende wethouder. 
De digitale vergaderingen zijn daardoor soberder, dit omdat 
eigenlijk alle vragen en antwoorden al voorhanden zijn". 

Als raadslid ben je, aldus De Bruin, niet alleen bezig met het 
voorbereiden en bezoeken van vergaderingen. Je moet ook je 
contacten onderhouden. En dat is op dit moment lastig. 
"Zelf zit ik in de commissie maatschappij en middelen. In deze 
commissie richt ik mij vooral op het sociale gebied. Denk dan 
met name aan jeugd- en ouderenzorg. Wanneer er 
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bijeenkomsten zijn probeer ik die te bezoeken. Daarnaast zijn 
er ook andere bezoeken die afgelegd worden, denk aan het 
museum of zoals vorig jaar: onze afvalverwerker in Heeren-
veen. Al deze bezoeken liggen nu stil. Dat geeft aan de ene 
kant wel meer rust, maar aan de andere kant mis ik de contac-
ten wel. Zeker met de instellingen die oog hebben voor onze 
kwetsbaren. 
Of er zaken blijven liggen? Het is niet zo dat alles stil is komen 
te liggen. Ontwikkelingen die zijn ingezet hebben hun voort-
gang. Daarnaast zijn er ook diverse ambtenaren die nu veel 
werk hebben aan alles wat de coronacrisis vraagt. Dat bete-
kent dat ze iets anders doen dan normaal. Dus ja, er zullen 
wel zaken zijn die wat vertraagd zullen worden. Daarnaast 
vraagt het hele coronatijdperk ook om investeringen vanaf de 
kant van de gemeente. Ook dat is een zoektocht: waar halen 
we dat geld vandaan? Niet alles wat we uitgeven wordt door 
de landelijke overheid of provincie betaalt. 

 Heel veel komt er op dit moment ook af op onze burgemees-
ter. De Bruin: "elke burgemeester is in zijn/haar gemeente ver-
antwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid. Omdat 
het vaak om uitvoerend beleid gaat komt dat niet allemaal op 
tafel van de gemeenteraad. Je hebt allereerst het landelijk 
overheidsbeleid. Daarnaast is er de veiligheidsregio noord- en 
oost Gelderland (VNOG). Heel veel beslissingen worden  dus 
in groter verband genomen. Als laatste zijn er de lokale beslis-
singen. Zo heeft de burgemeester besloten dat de weekmarkt 
in Nunspeet, in afgeslankte vorm, door kan blijven gaan. Als 
raadsleden hebben we hierin vooral een controlerende func-
tie. Kijken en luisteren wat het beleid doet in Nunspeet. Zo 
nodig kunnen we hier vragen over stellen aan de burgemees-
ter. Maar, en dat is ook zijn taak, hij zal zijn eigen afwegingen 
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maken. Neem de oproep om met de aanstaande Bevrijdings-
dag niet te vlaggen. De oproep heeft m.i. twee kanten: Aan de 
ene kant recht doen aan het verdriet van de vele getroffen ge-
zinnen in onze gemeente. Nunspeet is door het coronavirus 
hard geraakt. Aan de andere kant mogen wij 75 jaar vrijheid 
ook niet vergeten en moet ons stil zetten bij de voorrechten 
die we hebben. Die twee zaken zal de burgemeester vast tegen 
elkaar hebben afgewogen. Ik kan mij daarom voorstellen dat 
de burgemeester daarom niet actief oproept om te gaan vlag-
gen."  

Raadslid De Bruin acht het een voorrecht dat er in onze ge-
meente nog een grote groep mensen christelijk is. Dit zien we 
ook wel terug in het dagelijks leven in onze gemeenschap. 
Maar er is ook aanleiding om te waarschuwen: "Veel mensen 
denken dat dit wel zo zal blijven. Ik zie dat we met elkaar ‘in 
slaap vallen’. Onder het motto ‘Het zal zo’n vaart niet lopen’ 
of ‘De SGP is de grootste, die houdt dat wel tegen’. Steeds 
meer merken we dat er ook andere geluiden uit de gemeente 
komen. Hier wordt door onze gemeenschap weinig of geen 
tegengeluid op gegeven. Ik zal een voorbeeld geven. Zo werd 
er (alweer even geleden) een bijeenkomst gehouden over re-
creatie. Hiervoor werden veel mensen uitgenodigd. De bijeen-
komst heeft als doel om het beleid (en alles wat wij daarvan 
gaan merken in de komende jaren) op het vakantie houden 
mede te bepalen. In eerste instantie waren er geen mensen uit 
onze achterban die daar heen wilden gaan. Na een belronde 
van onze fractie zijn daar wel mensen heen gegaan. Op zo’n 
bijeenkomst komt dan terug: Toeristen willen de winkels 
open op zondag. Wanneer daar geen tegengeluid op komt 
vanuit onze gemeenschap kan dat zomaar in het beleid ko-
men. Neem nou de schaapskudde uit Elspeet. Daar zitten ze 
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nog dringend om bestuursleden verlegen. Elspeters 
melden zich niet, maar mensen klagen wel dat er voor de 
schaaps-kudde keuzes worden gemaakt die niet passend 
zijn. Kortom onze voorrechten geven ons ook 
verantwoordelijk-heid voor onze gemeenschap. Ik hoop dat 
dat bij velen mag doordringen. Willen we behouden wat we 
hebben, dan vraagt dat een actieve rol van ons. Niet alleen 
binnen kerkelijk leven, maar vooral ook daarbuiten. Laten 
we zo proberen de voor-rechten die ons door God 
geschonken zijn te bewaren. Om in alle gebrek als een 
zoutend zout en een wachter op de muur te mogen zijn!" 

Geliefde gemeente van Elspeet, 

Opnieuw kregen we verzoek om aan jullie iets uit dit verre 
land te schrijven. Allereerst wilde we jullie na de Heere har-
telijk dank zeggen voor de blijken van meeleven die we van 
tijd tot tijd vanuit de gemeente ontvangen. Dat versterkt de 
band tussen ons! Wederkerig proberen we met jullie als ge-
meente mee te leven te midden van de aangrijpende omstan-
digheden waarin jullie nu ook verkeren. In het coronavirus 
zien we Gods rechtvaardigheid, die ons achtervolgt. We 
hebben God losgelaten in het Paradijs. Maar omdat Hij 
rechtvaardig is, kan Hij ons niet loslaten. Net zoals  met 
Adam en Eva na de zondeval, kwam Hij hen als hun Rechter 
opzoeken: Waar zijt gij? Maar in dat opzoeken was er ook 
een overvloedige aanbieding van genade in de belofte van 
het Vrouwenzaad. Zo zoekt God in Christus door de stem
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van dit oordeel u en mij: Waar zijt gij? Wat zou het een 
eeuwig wonder zijn, als Hij juist te midden van dit 
ontzaggelijke oordeel Zijn genade aan u wilde schenken! 
Daar in uw woonkamer, misschien in de drukkende 
eenzaamheid. En dat u dan de stem van de Opgestane 
Kruiskoning Jezus mag horen door middel van de 
prediking van onze geliefde herder en leraar en u aan Zijn 
voeten mag vallen in verbrijzeling en geloofsovergave aan 
Hem. Dan zal de kroon van uw hoofd afvallen, zoals het 
wel eens uitgedrukt wordt. Daar smeken we om! Mocht 
de Heere u allen gedenken in alle moeilijke 
omstandigheden. We denken met name aan de bedroefde 
families die in de afgelopen tijd geliefden hebben verloren 
door de dood vanwege het coronavirus. 

Door Gods wonderlijke voorzienigheid heeft Hij ons 
bewaard en teruggeleid naar de stad waar we eerst 
woonden. Hier mogen we het voorrecht en de gelegenheid 
ontvangen om het Woord weer uit te dragen. Net zoals bij 
jullie vindt dat nu plaats via internet. Mocht de Heere des 
oogstes Zijn Woord zegenen! Er is hier in de gemeenten een 
groot gebrek aan onderwijs wat betreft de beginselen van 
de Reformatie. Met name de voorgangers hebben 
onderwijs nodig. Boven alles hebben we de Heilige Geest 
zo nodig, want Hij alleen kan ons in alle waarheid leiden! 
In de afgelopen tijd zijn er bemoedigende tekenen dat de 
Heere doorgaat met Zijn werk in zondaarsharten. 
Hieronder is een verslag van de ervaringen die een jonge 
vriendin van ons met ons heeft gedeeld: 

Om de verbroken relatie tussen God en ons te herstellen, gaf God 
Zijn Zoon en door Zijn liefde krijgen wij wederliefde tot God. 
Deze onverbreekbare band, Het middel tot vereniging, is Christus 
Zelf! Ik realiseerde me dat Christus als een Middelaar optrad juist 
omdat de zonde intrede heeft gedaan. Ik ben het niet die de zonde 
oplost en de zonde kan reinigen. Het was God Zelf, Die door al 
mijn verdorvenheid, mijn tegenstand, mijn vijandschap en mijn 
boosheid heen, Zijn schoonheid en heerlijkheid aan mij bekend 
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maakte. Toen Zijn genade tot mij kwam, realiseerde ik me dat ik 
geen tijd had om iets te doen. Ik wilde altijd iets doen, maar Hij 
gaf mij geen tijd om iets te doen. Ik weet echt dat Hij alles deed! 
Graag wilde ik dit met jullie delen. Ook vraag ik aan de Heere of 
Hij mijn hart wil doorzoeken, om te zien of Christus daar 
werkelijk woont of niet. Mag ik Hem nog meer vertrouwen! 
Toen dit gebeurde, ontdekte ik dat het ontvangen van het 
Evangelie zo eenvoudig was, dat de verkondiging en de roeping 
van het Evangelie van Christus zo helder zijn, en niet buiten ons 
begripsvermogen. Maar God heeft Zijn Eigen heerlijkheid 
bekendgemaakt in deze zo eenvoudige dingen, dat zonder Zijn 
genade niemand kan begrijpen dat het Evangelie zo eenvoudig is. 
Ik weet niet waarom dit alles is gebeurt op zo’n wonderlijke wijze, 
zelfs boven mijn eigen verwachting. Wanneer echter mijn hart 
dankbaarheid tot Christus voelt, heb ik geen tijd om na te denken 
hoe alles precies heeft plaatsgevonden, maar ik word vervuld 
met een gevoel van Zijn goedheid en barmhartige genade. Voor 
mij is het onvoorstelbaar dat ik tot dit Evangelie mocht komen 
en het mocht ontvangen zonder vrees voor de toorn van God. En 
dat ik in mijn hart mag spreken van de ware liefde van Christus en 
de waarachtige beloften van God. Wat aan mij is gebeurd, is 
wonderlijk. Ik had dit nooit gedacht. Ik twijfel niet meer aan 
Christus, maar ik twijfel slechts of Christus in mijn hart is. Ik 
hoop dat ik Hem in waarheid met geloof mag vertrouwen en ik 
bid ook dat Hij in mijn hart zal kijken, want ik wil niet een valse 
liefde voor Hem koesteren. Ik hoop dat ik Hem met meer vastigheid 
mag vertrouwen.  
Tot zo ver de woorden van deze jonge vrouw. 

Geliefde gemeente, mag ik jullie vragen om voor dit volk te 
bidden? Het gebed is zo’n machtig middel in Gods hand. 
Hij doet grote wonderen op het gebed! En het is ook zo 
waar wat we lezen in Spreuk. 11:25: De zegenende ziel zal 
vet gemaakt worden. U zult ongetwijfeld ook zelf een zegen  
ontvangen. Dat zij zo. 

Met hartelijke groeten van R.K. uit C. 
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In 2020 wordt de catechismusverklaring 
van wijlen ds. F. Mallan gelezen. 

Leesdienst 
Zondagmorgen 5 april 
Preek: A.W. Pink 
Tekst: Lukas 23:33-38 en Johannes 
19:17-27 Thema: ‘Twee kruiswoorden’ 
1. Een gebed om vergeving
2. Een gebod tot ontferming 

Zondagmiddag 5 april
Catechismus zondag 14
Thema: ‘De vleeswording van Christus’
1. Bij het feit van Christus vleeswording
2. Bij het nut van Christus vleeswording

Predikaties 
Vrijdagavond 10 april (Goede vrijdag) 
Tekst: Mattheus 27:45 en 46 
Thema: ‘God door God verlaten’ 
1. Door een uitwendig teken bevestigd
2. Door Christus innerlijk doorworsteld

Zondagmorgen 12 april (1e Paasdag) 
Tekst: Markus 16:1-7 
Thema: ‘Drie vriendinnen van Jezus op Paasmorgen’ 
1. De grote liefde van de vriendinnen
2. De grote teleurstelling van de vriendinnen
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3. De grote verrassing voor de vriendinnen 
4. De grote boodschap aan die vriendinnen 
 
Zondagmiddag 12 april (1e Paasdag) 
Catechismus zondag 17 
Thema: ‘De opstanding van Christus’ 
1. Tot rechtvaardigmaking 
2. Tot heiligmaking 
3. Tot heerlijkmaking 
 
Maandagmorgen 13 april (2e Paasdag) 
Tekst: Lukas 24: 13-36 
Thema: ‘De verschijning van Jezus aan de Emmaüsgangers’ 
1. Bedroefd om Jezus 
2. Opgezocht door Jezus 
3. Onderwezen door Jezus 
4. Verblijd door Jezus 
 

Zondagmorgen 19 april 
Tekst: Johannes 21:18 en 19 
Thema: ‘De levensweg met Christus is een kruisweg’ 
1. De aankondiging van die kruisweg 
2. De tekening van die kruisweg 
3. De wandeling op die kruisweg 
 

Zondagmiddag 19 april 
Catechismus zondag 15 
Thema: ‘Het lijden van Christus’ 
1. De omvang van Zijn lijden 
2. De diepte van Zijn lijden 
3. De vrucht van Zijn lijden 
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Leesdienst 
Zondagmorgen 26 april 
Preek: Ds. J. Roos 
Tekst: Hooglied 2:3 
Thema: ‘Wie van ons kan zeggen….’ 
1. Christus is mijn Liefste? 
2. Christus is mij  Schaduw? 
3. Christus is mijn Trooster? 
 

Zondagmiddag 26 april 
Preek: F. Mallan 
Catechismus zondag 16 
Thema: ‘De noodzakelijkheid van Christus dood’ 
1. Zijn sterven 
2. Zijn begrafenis 
3. Zijn nederdaling ter hel 
 
Predikatie 
Woensdagavond 29 april (Tijdrede) 
Tekst: 2 Kronieken 7:13-14 
Thema: ‘Voor een boetvaardig volk is er verlossing’ 
1. Gods rechtvaardige straf 
2. Gods liefelijk onderwijs 
3. Gods genadige verlossing 
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De collectegelden zijn in de afgelopen tijd per bank binnen-
gekomen. Hierbij het overzicht van de weken 12 t/m 17. 
 
Collecten 
Diaconie  €   6.631,50  
Kerk en bouwkas  € 11.642,50 
 
Giften 
Bethlehem  € 10,00 (zending), € 10,00 (via oud. Bolier) 
  € 50,00 en € 100,00 
Kerkblad € 10,00 (via oud. Bolier) 
Sinim € 10,00 (via oud. Bolier) 
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Beloften 
Van welke natuur of hoedanigheid Gods belofte dan ook zijn 
mag, zij veronderstelt toch altijd een door en door arm zon-
daar, die werkelijk ellendig, rampzalig en ten enenmale be-
hoeftig is in zichzelf en nergens anders enige troost of hulp 
kan vinden, dan alleen in Gods ontfermende genade door 
Christus. Indien het bijvoorbeeld een belofte is van de gena-
dige vergeving der zonden, staat het vast, dat zij alleen voor 
schuldige en doemwaardige zondaren is, die God grotelijks 
hebben vertoornd en die geheel met zonden zijn beladen; die 
de last van hun zonden en van de vloek en toorn van God, die 
altijd onafscheidelijk volgen op de zonden, ook met innige 
smart in zichzelf gevoelen.  
 
 Indien het een belofte is van licht, wijsheid, kennis, enz., 

kan zij immers voor geen anderen zijn dan voor geheel, 
blinde, dwaze en onwetende zondaren, wier verstand ge-
heel is verduisterd door de zonde, zodat zij noch God, 
noch zichzelf, noch de weg der zaligheid recht kennen; 
voor degenen die over hun geestelijke blindheid werke-
lijk verlegen zijn.  

 Is het een belofte van heiligheid en rechtvaardigheid, dan 
moet zij immers noodzakelijk zijn voor goddeloze, onhei-
lige en onrechtvaardige zondaren, die in zichzelf van alle 
heiligheid en gerechtigheid geheel zijn ontbloot.  

 Als het een belofte is van geestelijke kracht of sterkte, zo 
is zij immers voor ellendige en onmachtige zondaren, die 
door zichzelf niets vermogen.  
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 Of is het een belofte van troost en blijdschap, van vrede 
en gerustheid, van raad en besturing, van bescherming 
en bewaring, of welke het ook mocht zijn; het is er al 
evenzo mee gelegen.  

 
Het gehele Evangelie, dat niet anders is dan een groot boek of 
register van Gods genadige beloften, wordt immers alleen aan 
de armen verkondigd (Matth. 11:5). Ja, de beloften van het 
Evangelie zijn als de geopende kanalen, waardoor de geeste-
lijke weldaden van Gods genade, die Christus door Zijn dood 
voor al Zijn uitverkorenen heeft verworven, vanuit de hemel 
op de aarde tot ons arme zondaren worden gebracht. Zij wor-
den als 't ware in onze hand gelegd, opdat wij ze door de wer-
king van de Geest in onze harten, oprecht gelovig zullen aan-
grijpen en vasthouden en daardoor, uit genade door God in 
Christus, onze zaligheid ontvangen, Om ons van onze zonden 
te verlossen, handelt God met ons arme zondaren in geen an-
dere weg, dan alleen door Zijn genadige beloften, in Christus 
ons duidelijk in het Evangelie geopenbaard. 
 

Ds. Th. v.d. Groe 
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Vraag 
Ik heb een vraag. Wat is het verschil tussen ‘De ontsluiting 
van de Middelaar’ en een ‘openbaring van de Middelaar’? 

 (Eerder gepubliceerd op Refoweb) 
 
Beste vraagsteller, 
Hartelijk dank voor je vraag! Een korte vraag die kort en een-
voudig beantwoord kan worden. De woorden ‘ontsluiting’ 
en ‘openbaring’ komen vrijwel op hetzelfde neer, waarbij bij 
‘openbaren’ mogelijk iets meer de nadruk valt op het onthul-
len van een geheim. En inderdaad, zalig worden door Chris-
tus is een heilgeheim, dat Zijn vrienden naar het eeuwige vre-
deverbond wordt getoond. Hierin raakt niemand ooit uitge-
leerd. In Hem is werkelijk een oneindige schoonheid. Wie 
ooit iets door het geloof van Hem heeft gezien, zal altijd ver-
langen naar meer kennis en een nadere openbaring. Er zal het 
verlangen zijn om niet alleen de Middelaar Jezus te kennen, 
maar om ook licht te krijgen in het werk van de drie-enige 
God tot zaligheid. Zo zullen Vader, Zoon en Heilige Geest in 
beginsel de eer ontvangen. Jezus is wel het middelpunt maar 
niet het eindpunt. Hij is het immers in Wie een zondaar met 
God wordt verzoend en door Wiens werk de goddeloze om 
niet wordt gerechtvaardigd.  
Dat voor wat betreft het korte antwoord. In aanvulling 
hierop nog wat gedachten. Het lijkt er soms op dat er toch 
onderscheid wordt gemaakt tussen de ontsluiting en de 
openbaring van de Middelaar. Het verschil is dan de mate 
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waarin iets van de Zaligmaker wordt gezien en toegeëigend. 
Mogelijk heeft de vraagsteller bedoeld dat soms onderscheid 
wordt gemaakt tussen de ontsluiting of openbaring van 
Christus en de toepassing van Christus. In letterlijke zin vin-
den we deze uitdrukkingen niet onderscheiden in Gods 
Woord terug. Om recht te doen aan de bedoeling van een 
dergelijke uitdrukking, kunnen we nagaan of het een Schrif-
tuurlijke uitdrukking is. Wanneer wordt bedoeld dat er een 
klein geloof en een groot geloof in Christus is, of dat de ene 
gelovige een meer helder gezicht op Christus kan hebben dan 
een ander, dan is de uitdrukking op zichzelf niet af te wijzen. 
Er is dan sprake van een verschil in de kracht van het geloof 
en de mate van toe-eigening van het heil in Christus. De ont-
sluiting van Christus betekent dan dat een in zichzelf verlo-
ren zondaar, voor wie alle wegen zijn doodgelopen en die 
voor God niet kan bestaan, door een geschonken geloof mag 
zien dat de zaligheid in een Ander ligt. Jezus is de enige Weg 
die voor hem is overgebleven. Dat is een Weg die een mens 
van nature niet weet en die ons bekendgemaakt of geopen-
baard moet worden. Jezus moet nog steeds de blinden ziende 
maken. Dat doet Hij door Zijn Geest in het leven van de ge-
lovige. ‘Die zal Mij verheerlijken’, zo heeft de Heere Jezus 
van de Geest gezegd (Joh. 16:14). Ontsluiten betekent volgens 
het woordenboek ‘openen’ en ‘toegankelijk maken’. Het ge-
loofsoog wordt dan dus geopend voor de dierbare Zaligma-
ker. En waar ook maar de kleinste mate van geloof is, daar is 
ook toe-eigening. Geloven betekent immers vertrouwen. Het 
is onmogelijk om in de Schrift een voorbeeld te vinden van 
iemand die de openbaring van Christus kent, zonder dat er 
sprake is van toe-eigening. Een openbaring zonder dat daar 
toe-eigening op volgt heeft ten diepste geen waarde voor de 
eeuwigheid. Niet voor niets zegt Luther dat geloven bestaat 
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uit het gebruiken van bezittelijke voornaamwoorden, zoals 
‘mijn’ en ‘onze’ – naar de mate van het geloof. Als Christus 
aan de ziel wordt geopenbaard is er op dat moment dan ook 
geen twijfel of Hij de ware Middelaar is, in Wie alles te vin-
den is wat tot de zaligheid nodig is en in Wie God ten volle 
is bevredigd met de zondaar. Wat een nooit te vergeten mo-
ment is dat, wanneer Hij voor het geloofsoog verschijnt! 
Geen leed zal dat ooit uit het geheugen kunnen wissen. Het 
woordenboek spreekt ook over ‘toegankelijk maken’. Ook 
dat is hier gepast, want wanneer de Heilige Geest Christus 
aan de ziel openbaart, volgt daar ook altijd de geloofsdaad 
op. Er is dan een gelovig toegaan tot Christus, in het vertrou-
wen dat Hij nog nooit een zondaar die tot Hem komt heeft 
uitgeworpen (Joh. 6:37). Als Hij Zelf de genadedeur opent, is 
Hij dus ook Degene Die de zondaar toegang verleent. 
Wie door het geloof op Christus mag zien, heeft in Hem alles 
wat tot de zaligheid nodig is. Die is een nieuw schepsel al het 
oude is voorbijgegaan (2 Kor. 5:17). In Hem hebben zij de ver-
lossing door Zijn bloed en de verzoening met God (Kol. 1:14). 
Wie Jezus tot een Broeder heeft, heeft God tot een Vader en 
de Heilige Geest als zijn Trooster. Worden we daardoor rijk 
en verheven in onszelf? Hoe meer we van Christus mogen 
zien, hoe armer en kleiner we in onszelf worden. En tegelij-
kertijd toch onuitsprekelijk rijk te zijn! Niets hebben en noch-
tans alles bezitten (2 Kor. 6:10). De ene gelovige heeft een gro-
ter geloof dan de andere. Ook al kan de bevindelijke kennis 
van de weldaden verschillen, allen delen ze in dezelfde wel-
daden. Het kleinst mogelijke geloof in Christus schenkt het 
grootst mogelijke wonder: de vergeving der zonden, de ver-
zoening met God, de aanneming tot kinderen. Dat is de al-
oude leer der waarheid, zoals de Heidelberger Catechismus 
het zo schoon zegt in zondag 31: Alzo, als, volgens het bevel van 
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Christus, aan de gelovigen, allen en een iegelijk, verkondigd en 
openlijk betuigd wordt, dat hun, zo dikwijls als zij de beloftenis des 
Evangelies met een waar geloof aannemen, waarachtiglijk al hun 
zonden van God, om der verdiensten van Christus' wil, vergeven 
zijn. Daar zouden we niet graag één woord vanaf doen.  
 
Hoe meer we mogen weten, hoe meer we voelen zo weinig 
te weten. Het onderwijs dat de Heilige Geest vanuit het 
Woord geeft, gaat gepaard met een gelovig zien. Maar dat be-
tekent nog niet dat dan ook direct alles wordt verstaan van 
wat men ziet. We hebben altijd maar weer licht over licht no-
dig. Een kind van God is hier op aarde nooit uitgeleerd. Waar 
leven is, is groei. 
 
Hopelijk kun je hier iets mee… Van harte wens ik je toe dat 
er bij aanvang en voortgang het verlangen mag zijn naar ont-
sluitingen en openbaringen van Jezus, de Middelaar Gods en 
der mensen. Hij is de enige Weg om met God verzoend te 
worden en door Wie we in beginsel tot Gods eer kunnen le-
ven. Alles wat aan Hem is, is gans begeerlijk. Wie zal ooit 
over Hem uitgeschreven raken? Je kunt moe van jezelf wor-
den, maar van het overdenken van Hem nooit. Van harte 
wens ik je toe dat je voor het eerst of opnieuw de zaligheid in 
Hem mag zoeken en vinden! Dan leren we ook Johannes eni-
germate verstaan: ‘Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst 
liefgehad heeft’ (1 Joh. 4:19). Dat is ontferming, gegrond op 
de eeuwige vredegedachten van God. Wat zal de hemel zijn? 
Het eeuwig zien en aanbidden van God en het Lam. Ik eindig 
met een couplet uit het kostelijke gedicht van Willem d’Or-
ville: ‘O eeuwigheid kom ras’: 

Daar zullen w' eeuwig zijn 
 bij 's levens Heilfontein; 
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 bij 't algenoegzaam Goed, 
 bij 't onbegrijp'lijk Licht, 

 daar alle glans voor zwicht; 
 bij Hem, Die alles doet. 

 Daar zullen w' eeuwig zijn 
 In 's Bruidegoms aanschijn 

 en hebben vrij genieten. 
 En na een eeuwig zien 
 zal ons het eeuwig zien 

 van Hem nog niet verdrieten. 
 

Hartelijke groet! A. Bolier 
 
 

 
 
 
 
 
Een stad ter woning 
Jezus is de almachtige Zaligmaker. Zijn liefde is net zo onein-
dig als  Zijn macht. Als je je schuldig en ellendig voelt, zal Hij 
je uit liefde verlossen. Wie het oprecht om Hem te doen is, 
zal zeker gered worden. Aan het kruis heeft Hij Zijn bloed 
voor Zijn kinderen gestort. Hij beminde hen meer dan Zijn 
eigen leven. Hij is zelfs gestorven om hen te redden. Ook jou 
zal Hij helpen, want Hij heeft gezegd: ‘Doch roepende tot den 
HEERE in de benauwdheid, die zij hadden, verloste Hij hen 
uit hun angsten' (Psalm 107:15). 
 
Wat waren de mensen in deze psalm bang. Zij konden slechts 
roepen om vergeving en genade. Het was alles wat zij kon-
den doen en het was alles wat Hij wenste. Zodra zij om ver-
lossing riepen, verloste Hij hen. Zijn genade ‘leidde hen op 
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een rechte weg, om te gaan tot een stad ter woning’ (Psalm 
107:7). Terwijl zij de weg kwijt waren, bracht Hij hen op de 
goede weg. 
 
In Hem vonden zij een blijvende stad, waarvan de Kunste-
naar en Bouwmeester God is. Deze stad is Gods Kerk, Zijn 
Gemeente. Wie hiertoe door genade behoort, zal geen gebrek 
hebben. Jezus Christus heeft voor alles gezorgd wat Zijn kin-
deren voor tijd en eeuwigheid gelukkig kan maken. Zijn 
goede Geest leidt hen door deze aardse woestijn en in de eeu-
wigheid zullen zij hemelse zegeningen genieten. 
 
De herinnering aan Zijn zegeningen vervult hen met dank-
baarheid. Daarom zullen zij moeten spreken van hun Verlos-
ser. De Heilige Geest wekt hen daartoe zelfs op met de woor-
den: ‘Laat hen voor de HEERE Zijn goedertierenheid loven, 
en Zijn wonderwerken voor de kinderen der mensen' (Psalm 
107:8). 
De Heere doet wonderen. Daarom moet Zijn Naam ver-
hoogd worden. 

Ds. W. Romaine 
 

 
 

 
 
 
 
Tweemaal gekocht! 
Op een keer wandelt een Afrikaans negerinnenmeisje - 
Brooks is haar (waarschijnlijk latere) naam – aan de oever van 
de zee. Haar ouders wonen in een hut en zij houden veel van 
hun dochtertje. 
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“Niet te ver van de hut afdwalen, hoor,” heeft moeder ge-
waarschuwd. Maar lopend langs de oever, was het jonge 
meisje steeds verder van huis geraakt. 
Plotseling gebeurt het vreselijke. Waar ze ineens vandaan ko-
men, weet het meisje niet. Twee matrozen grijpen het 
schreeuwende kind vast en sleuren haar mee naar hun sla-
venschip. Meteen ratelen de kettingen en koerst het schip 
richting Amerika. Er blijken meer negers aan boord te zijn 
en de slavenhandelaars denken aardige prijzen voor hen te 
krijgen. 
 
Brooks snikt het de eerste dagen en nachten uit van verdriet, 
maar wat deert die kooplui dat? 
Ook schijnen ze er niet aan te denken, hoe een vader en een 
moeder dagen lang heel de omgeving naar hun dochtertje af-
zoeken. Ze roepen, schreeuwen, vragen en lopen wel hon-
derd keer langs het strand en daarna de niet ongevaarlijke 
dichte bossen in om tegen middernacht teleurgesteld de ver-
moeide lichamen naar hun hut te slepen. Van slapen komt er 
echter niets. De ouders blijven hopen op zekere dag hun kind 
te vinden. De dagen worden weken en de weken worden 
maanden. Maar de ouders zullen echter nooit meer een spoor 
van hun gestolen kind te weten komen. 
 
Na een lange reis dwars over de oceaan komt het schip in 
Jamaica. Als vee worden de slaven naar de slavenmarkt ge-
dreven en aan de talrijke blanke kooplui te koop aangeboden. 
Brooks heeft het bang, erg bang. Ze gelooft, dat ze op zekere 
keer gedood en opgegeten zal worden. Als een bang, schuw 
diertje staat het jonge meisje op een verhoging. Wat rijke 
kooplui komen langs, trekken eens aan haar armen en benen 
en schudden meewarig hun hoofd. 
Nee, aan zo’n zwak schepsel hebben ze niets. Ze zijn op zoek 
naar sterke, linke werkkrachten die uren aaneen in de blake-
rende zon op de tabaksplantages kunnen werken. 
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Dan komt er een wat bedaarde heer aan. Hij heeft het oog op 
Brooks geslagen en koopt haar voor een zacht prijsje. De rijke 
heer neemt haar mee naar zijn huis, waar ze een hulpje in de 
huishouding wordt. Brooks heeft het niet slecht getroffen. Ze 
krijgt voldoende eten, drinken en rust. 
Bovendien wordt haar van tijd tot tijd uit de Bijbel voorgele-
zen. De woorden van de Heere raken op den duur het hart 
van de negerin zo, dat ze op zekere dag uitroept: “Wat moet 
ik doen om zalig te worden!” Ze beseft haar nood en haar verlo-
renheid en roept om verlossing. En de Heere, Die een ware 
bidder altijd hoort, luistert ook naar dit zwarte meisje en 
geeft haar een nieuw hart. Nu mag zij weten gekocht te zijn, 
niet met geld, maar met de prijs van het bloed van haar Za-
ligmaker! Hij wilde haar uit de macht van de vorst der duis-
ternis verlossen en voor eeuwig tot Zijn kind aannemen! 
 
Inmiddels is Brooks getrouwd en haar man is helemaal niet 
blij, dat zijn vrouw christen is geworden. Hij wil de wereld 
en de zonden blijven dienen en daarom verbiedt hij zijn 
vrouw over de Heere en Zijn dienst te praten. Maar dat is 
onmogelijk voor Brooks. Ze kan niet nalaten haar man ern-
stig te blijven waarschuwen voor de zonden. Bovendien wor-
stelt ze in het gebed om zijn behoud en op 
zekere nacht mag zij de Heere aanlopen als een waterstroom. 
“Heere, open toch zijn ogen en neem zijn stenen hart weg,” 
smeekt ze. 
Als de volgende morgen haar man wakker wordt, kijkt hij 
bang en verwilderd om zich heen. “Wat is er aan de hand?” 
vraagt Brooks. “Ach, ik heb zo’n nare droom gehad. O, zou 
je voor mij willen bidden, want ik geloof, dat ik verloren ga!” 
Brooks is erg blij. Ze verneemt, dat de Heere haar gebed ver-
hoord heeft en meer en meer mag haar man de waarheid le-
ren verstaan. 
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Nu hebben ze samen maar een doel en dat is om tot eer van 
de Heere te leven. Op Gods dag mogen ze van de baas naar 
de kerk. Het is een lange, afmattende en gevaarvolle tocht 
van vijf uur lopen. Maar nooit zullen ze hun plaatsje onbezet 
laten. De dienst des Heeren is hen lief en de zen- 
deling ziet elke rustdag met genoegen naar hen uit.  Brooks 
probeert ook steeds enige teksten uit de Bijbel uit het hoofd 
te leren. Haar lievelingsteksten zijn de eerste verzen van 
Psalm 103. O, hoe straalt ze van blijdschap als ze zegt:  
Looft de HEERE mijn ziel, en al wat binnen in mij is Zijn heilige 
Naam. Looft de HEERE, mijn ziel, en vergeet geen van Zijn wel-
daden. Die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw krankheden 
geneest, Die uw leven verlost van het verderf Die u kroont met goe-
dertierenheid en barmhartigheden. Deze woorden zeggen nu 
precies wat er in mijn hart leeft,” zegt ze bewogen. 
 
Op een keer zegt de zwarte vrouw weer haar geliefde verzen 
uit Psalm 103 uit het hoofd op. Ze is zo blij, dat ze zegt: “Nu 
geloof ik niet meer lang te leven! ” 
En werkelijk, kort hierna mag Brooks, de negerin, heengaan 
naar haar Heere en Heiland Die haar kocht met Zijn dierbaar 
bloed. 

De Filistijn, de Tyriër de Moren, 
Zijn binnen u, o Godsstad voortgebracht; 

Van Sion zal het blijde nageslacht 
Haast zeggen.' Deez 'en die is daar geboren. 

Ps. 87:3 
 
Uit: Zij liepen als een stroom Hem aan, door C. van Rijswijk 
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Beste jongens en meisjes, 
 
Er gaat een boekenlijst naar: Wiljan van Asselt, Constantijn 
van Stam en Nienke van Wijngaarden. 
 
Normaal zouden we dan bij het kerkblad een boekenlijst doen 
zodat je een mooi leesboek uit zou kunnen zoeken. Vanwege 
de omstandigheden (corona) kunnen we dit keer geen papie-
ren kerkblad sturen. En dus ook geen boekenlijsten. Maar ik 
heb jullie namen genoteerd en zodra het kan krijgen jullie als-
nog een boekenlijst. 
En dan nu ook een berichtje voor alle puzzelaars. De komende 
tijd is het niet mogelijk om jullie puzzelbriefjes in de puzzel-
doos in de kerk te doen. En het is ook niet verstandig om de 
puzzelbriefjes in de brievenbus aan de Roggeweg te doen. 
Dus het verzoek aan jullie is om als je de antwoorden van de 
nieuwe puzzel hebt gevonden, die dan aan mij te mailen.  
Dat kan via het mailadres gvdplas@kliksafe.nl. Vraag maar 
aan je vader, moeder, broer of zus, of ze je daar even mee wil-
len helpen. Ik vind het dan het fijnste als jullie op 22 of 23 mei 
2020 jullie oplossingen doormailen. Zet dan in de onderwerp-
regel ‘oplossing puzzel kerkblad mei’.  
 
Dank jullie wel! 
 
De Heere Jezus heeft met Zijn lijden, wat niet in woorden is 
te zeggen, benauwdheid, smarten en helse kwellingen gele-
den – ‘nedergedaald ter helle’ staat er in de twaalf artikelen 
van ons algemeen en Christelijk geloof.  
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We wensen jullie allen toe dat we gedurig zouden vragen en  
mogen weten, ook in deze periode van het coronavirus, wat 
in het antwoord van vraag 44 van de Heidelbergse Catechis-
mus staat. Lees het zelf nog maar eens na. 
  
De vorige keer waren we gestopt met de vragen toen Jezus 
de geest gegeven had (gestorven) en er opmerkelijke gebeur-
tenissen plaats vonden.  
Zoals jullie weten is Jezus daarna begraven en nadat Hij op 
de derde dag is opgestaan uit het graf heeft Hij Zijn discipe-
len opgezocht om hen te bemoedigen en te versterken. 
Tenslotte is Hij van hen weggegaan en opgevaren naar de he-
mel. In Johannes 16 kunnen we lezen dat Jezus zegt: “het is u 
nut dat Ik wegga, zo zal Ik de Trooster tot u zenden”. Dat is 
de Heilige Geest die op de Pinksterdag is uitgestort, wat wij 
ook in deze maand op 31 mei hopen te herdenken.  
We willen proberen over deze gebeurtenissen enkele vragen 
te stellen uit het evangelie van Johannes en het boek Hande-
lingen. 
 
Vraag 1. Joh. 19 vanaf vers 31 
Waarom willen de Joden niet dat de lichamen van de gekrui-
sigden bleven hangen? Wat moesten de krijgsknechten doen? 
  
Vraag 2.  
Wanneer zij bij Jezus komen zijn er opmerkelijke dingen te 
lezen: noem er twee waardoor de Schrift vervuld werd. 
 
Vraag 3.  
Welke mannen, die niet eerder Jezus openlijk durfden te be-
lijden, begraven Hem? 
  
Vraag 4.   
Waaruit blijkt dat zij de Heere Jezus hoog achten en Hem lief 
hebben? 
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Vraag 5. Joh. 20 
Op meerdere plaatsen in dit Bijbelboek lezen we: de discipel 
welke Jezus liefhad, wie is deze discipel?   
 
Vraag 6. 
Nadat Jezus opgestaan is verschijnt Hij aan één van Zijn vol-
gelingen, aan wie geeft Hij opdracht om dat aan Zijn broede-
ren te vertellen?  
  
Vraag 7.  
Jezus verschijnt aan Zijn elf discipelen. Wat ontvangen zij 
van Hem? 
 
Vraag 8.    
Alles is niet in de Bijbel opgeschreven wat Jezus na Zijn op-
standing aan tekenen gedaan heeft. Waarom zijn deze dingen 
dan wel op geschreven? 
 
Vraag 9. Handelingen 1 
Hoeveel dagen is Jezus na Zijn opstanding nog levend bij 
Zijn discipelen op aarde geweest? 
 
Vraag 10. 
Van welke berg is de Heere Jezus opgevaren naar de hemel? 
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Antwoorden van de maand april 
1. Met een kus. 
2. Jezus spreekt Judas aan met vriend. 
3. Hoe zouden dan de Schriften vervuld worden die zeg-

gen dat het alzo geschieden moet? 
4. Al de discipelen vluchtten.     
5. Petrus. 
6. Jezus had gezegd; breek deze tempel af, en in drie dagen 

zal Ik denzelven oprichtten. Joh. 2:19-21. 
7. Jezus bevestigd dat Hij de Zoon van God is. 
8. Matth. 27 : 23 en 24. Wat heeft Hij dan kwaads gedaan? 

Hij waste zijn handen en zei; ik ben onschuldig van het 
bloed van deze Rechtvaardige. 

9. Voorhang des tempels scheurde in tweeën – de aarde 
beefde – steenrotsen scheurden – graven werden geo-
pend en vele lichamen van heiligen opgewekt en kwa-
men in de stad. 

10. De hoofdman over honderd en die met hem Jezus be-
waarden.       
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Punten tot en met 1 mei 

 
 
 
 
 
 

Bart van Asselt  34 Maria Krijgsman 15 
Leah van Asselt 51 Jasper Mulder 58 
Mirjam van Asselt 08 Vera Mulder 13 
Nadine van Asselt 40 Laurens Olthuis 50 
Wiljan van Asselt 05Bk Sarah Olthuis 50 
Marieke van de Beek  32 Esther de Ruiter     40 
Willeke van de Beek  45 Marc Schoonhoven 35 
Abel Bolier 17 Hannah Schouten 14 
Sarah Bolier 44 Loïs Schouten 30 
Seth Bolier 37 Alissa van der Slikke 70 
Jonathan Bleijenberg 20 Ricardo van der Slikke 10 
Margreth Bleijenberg 11 Constantijn van Stam 05Bk 
Rebecca Bleijenberg 10 Maria van Stam 35 
Rick Bleijenberg 34 Anne-Ruth van de Steeg 50 
Reijer de Bruin  45 Leah van de Steeg 50 
Riëlle de Bruin  31 Fébe Stoffer 05 
Margareth Frens  31 Loïs Stoffer 45 
Sigrit Hop  57 Rhodé Stoffer 25 
Frank van den Hoorn 45 Julia van der Vliet 25 
Henrike van den Hoorn 30 Willemijn van der Vliet 30 
Nathan van den Hoorn 45 Noa Vos  04 
Madelyne de Jongh 11 Jelle Westerbroek 55 
Daniël Kok 06 Lotte Westerbroek 03 
Erika Koster  20 Jette-Marie van Wijngaarden 15 
Ruben Koster 20 Nienke van Wijngaarden  15Bk 
Job Krijgsman 20 Jonna Zoeteman 30 
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