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Bij de voorplaat: 
Het bloed van het lam wordt 
aan de deurposten gestreken

De kruisiging

Een zware gang naar Golgotha.
Zijn schouders torsen ‘t kruis.
Voor Hem, de Heiland, geen gena,
Zijn leven moet tot gruis.

Aan dat kruis is Hij geslagen, 
Verlosser van de mens.
Eeuwigheidslicht gaat dagen, 
liefde zonder grens.

Hij voldeed, de Heer der heren, 
aan de Goddelijke eis.
Hij vervulde de belofte, 
voorzegd in ‘t paradijs.

God gedenkt Zijn liefde.
Heel de Schepping wacht.
Het hemelslot verbroken 
voor het menselijk geslacht.
 
Aan het kruis heeft Hij gesproken:
‘Mijn God, … het is volbracht.’

 A. Oudakker-Schot
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Het woord Pasen is afgeleid van 
een werkwoord dat ‘voorbijgaan’ 
betekent. Dat brengt ons terug 
naar de nacht van de uittocht van 
de Israëlieten uit Egypte. De Here 
God had Mozes bevelen gege-
ven die hij en het volk moesten 
uitvoeren, zodat de tiende plaag, 
de dood van alle eerstgeborenen, 
hun huizen zou voorbijgaan. Men 
moest daarvoor een éénjarig lam-
metje nemen waar geen gebrek 
aan was en dat moesten zij voor 
vier dagen in hun huizen in bewa-
ring nemen. Zo kon men het diertje 
verder onderzoeken op eventuele 
gebreken, maar ook als huisdier 
in hun midden stellen. Vaak, en 
zeker in onze tijd, hechten wij ons 
aan huisdieren en verzorgen en 
koesteren wij ze. Het zal in die 
dagen niet anders zijn geweest, 
zeker niet voor de kinderen onder 
het volk. Op de vierde dag moest 
het lammetje geslacht worden en 
met het bloed moest men de beide 
deurposten en bovendorpel bestrij-
ken. Het was een zichtbaar teken 
aan de huizen van de Israëlieten. 
Overal, waar aan de bevelen van 
de Heer werd voldaan, waren de 
ingangen van de huizen gemar-
keerd met bloed van het lammetje. 
Zonder enige twijfel kon men vast-
stellen dat in die huizen gehoor 
was gegeven aan de verordenin-
gen van de Heer.
Nu waren er nog meer aanwij-
zingen, want het volk moest het 

lammetje op het vuur braden en 
het moest gegeten worden en 
niets daarvan mocht overblijven 
tot de morgen. De resten moes-
ten verbrand worden in het vuur. 
Men at het binnen in de huizen, 
staande, schoenen aan, klederen 
aan en reisvaardig. Met een bittere 
saus werd het gegeten samen met 
ongezuurde broden. Ongezuurd 
betekent zonder gist, dus zuiver.

Dood en leven
Als het middernacht is dan slaat 
de Heer alle eerstgeboren die 
er in het land Egypte zijn, begin-
nende bij de Farao, tot degenen 
die in de gevangenis zitten, zelfs 
het vee ontkomt niet aan de plaag. 
Er was geen huis waar geen dode 
te betreuren was. Alleen de huizen 
waar het bloed van het lammetje 
zichtbaar op de deurposten en 
bovendorpel aanwezig was, daar 
ging de verderver voorbij, daar 
was geen rouw, daar was leven!
Eindelijk, na tien plagen, geeft 
Farao toe en laat Mozes en het volk 
gaan. Ook de andere Egyptenaren 
dringen bij het volk aan, om uit 
hun midden weg te gaan, ze wor-
den als het ware uit hun midden 
verdreven. Toch krijgt Farao spijt 
en zint op wraak en jaagt het volk 
achterna, dat ingesloten komt te 
zitten tussen het leger van Farao 
en de Schelfzee. Maar door Gods 
wonderen is het water voor de 
één een redding en voor de ander 

‘Ik leef en gij zult leven’



juist de ondergang. Wij kennen de 
geschiedenis, dat de Heer al het 
volk veilig door de zee doet trek-
ken, maar het leger van Farao 
wordt opgeslokt door het water en 
volledig te niet gedaan.

Viering
De Israëlieten kregen van de Heer 
ook de strikte opdracht, als zij een-
maal in het beloofde land waren 
aangekomen om het Paasfeest 
ieder jaar op dezelfde wijze te 
gedenken en te vieren. Ten eer-
ste dat de verderver hun deuren 
voorbij was gegaan en ten tweede 
dat zij uit de slavernij waren ver-
lost. Men mocht niet vergeten dit 
feest te vieren en men moest het 
vertellen en overdragen aan de 
kinderen, zodat het levend bleef 
onder het volk (zie Ex.12:24–27). 
Tot op de dag van vandaag vieren 
de Joden het Paasfeest op deze 
wijze. Ook in de dagen toen de 
Heer Jezus op aarde rondwan-
delde werd het Paasfeest gedacht 
en gevierd. De Heer geeft zelfs de 

opdracht aan een paar discipelen 
om het feest voor te bereiden als 
hij voor het laatst in hun midden is 
(Mc.14:12–17). 

Schaduw
Het Paasfeest zoals het door de 
Here God aan Mozes was over-
geleverd en in de navolgende 
eeuwen op die wijze gevierd werd, 
was slechts een schaduw van wat 
eenmaal komen zou. Het was 
een aardse afspiegeling van de 
hemelse heerlijkheid, die door de 
Heer Jezus vervuld zou worden.
Christus; het Lam Gods, zoals 
Johannes de Doper Hem noemde 
toen de Heer zich liet dopen, is het 
grote Lam dat voor alle eeuwen 
geslacht is tot verlossing van alle 
mensen, en met Zijn bloed bij de 
Vader voor altijd verzoening heeft 
aangebracht, opdat wij zouden 
leven. Altijd en eeuwig, door, voor 
en in Hem.
Het lammetje dat de Israëlieten 
moesten slachten en het bloed 
smeren aan de boven- en zijposten 
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van de deur, dat gegeten moest 
worden en waarvan niets mocht 
overblijven is het beeld van onze 
Heer en Heiland. – Vergelijk hierbij 
Js.53:10.
Deze overzetting zal voor de 
meesten van ons niet vreemd in 
de oren klinken en ligt ook voor de 
hand. Het is een groot geschenk 
aan ons allen dat de Heer dit ver-
lossingswerk voor de mens, voor 
ons, is begonnen. Maar bovenal 
dat wij dit elk jaar mogen geden-
ken en vieren.

Bij ons?
In het begin van dit artikel schreef 
ik dat er in de huizen van de kinde-
ren Israëls geen rouw was, maar 
leven. Toch had er in ieder huis 
van hen bloed gevloeid, maar dan 
van het lammetje; een leven voor 
het leven. Zo is de Heer voor ons 
ook gestorven, Zijn leven voor ons 
leven, Zijn bloed vergoten voor 
onze zonden en tekortkomingen. 
Bij de tiende plaag, de dood van 
de eerstgeborenen, zou ieder 
huis getroffen worden, maar bij 
de Israëlieten stond het lammetje 
borg voor hun behoud, zo stond en 
staat de Heer borg voor ons leven. 
Gods eniggeboren Zoon heeft voor 
ons die plaats ingenomen.
Er was in hun huizen dus geen 
rouw, maar leven. Hoe is het bij 
ons, hoe is het bij mij? Is er in mijn 
hart wel rouw of berouw voor wat de 
Heer voor ons gedaan heeft? Zijn 
leven voor mijn leven! Is er in mijn 
hart wel leven, huist er in mijn hart 
het ware leven dat alleen de Heer 
kan schenken, de innige verbinte-
nis met onze Heer en Heiland?

Laat ik mij dan ook voldoende voe-
den met de hemelse spijzen; Zijn 
Woord en het sacrament van het 
Heilig Avondmaal. 
Tijdens deze paasmaaltijd stelt 
de Heer het Avondmaal in. Het 
ongezuurde brood dat gegeten en 
de wijn die erbij gedronken werd, 
werden door de Heer gezegend 
en kregen de verborgen kracht 
(sacrament) van Zijn vlees en 
bloed. In een ander Schriftgedeelte 
(Jh.6:50-58) leerde de Heer hen en 
ons al dat Hij het levende brood is, 
dat uit de hemel is nedergedaald 
en voegt eraan toe: ‘Tenzij gij het 
vlees van de Zoon des mensen eet 
en Zijn bloed drinkt; hebt gij geen 
leven in uzelf. Wie Mijn vlees eet 
en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig 
leven en Ik zal hem opwekken ten 
jongste dage.’ En verder leert de 
Heer ons dat wij dit telkens dienen 
te doen als wij Hem gedenken.

Leven!
In Jh.14:19b spreekt de Heer: ‘Ik 
leef en gij zult leven.’ Nog voor Zijn 
lijden, sterven en opstanding sprak 
de Heer deze troostrijke woorden 
tot Zijn discipelen. Eerder had de 
Heer hen onderwezen over de 
weg die Hij moest bewandelen, 
maar ook over Zijn opstanding, 
Zijn hemelvaart en de beloofde 
Trooster; de Heilige Geest. Maar 
tevens geeft de Heer een belofte: 
‘Ik leef en gij zult leven!’ Wat een 
troost voor ons allen; Hij leeft en 
wij zullen leven, nu nog in het 
vergankelijke vlees, maar als Hij 
komt, dan zullen wij eeuwig leven, 
door, voor en in Hem. Maranatha.

R.F. Bijster
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Er zijn van die teksten die maar in 
je gedachten blijven hangen en de 
tekst in 1Kor.12:31 is er één van. 
Hier staat geschreven: ‘En ik wijs 
u een weg, die nog veel verder 
omhoog voert.’ In andere verta-
lingen wordt gesproken over ‘een 
weg die nog uitnemender is’ of ‘een 
weg die dit alles overtreft’. Hierbij 
komen enkele vragen op: wat is 
dat dan voor een weg en waar leidt 
deze naartoe en wat moet je hier 
dan voor doen?

De gemeente te Korinthe
Apostel Paulus schrijft de brief aan 
de gemeente te Korinthe. Destijds 
een grote en welvarende stad met 
naar schatting 300.000 inwoners. 
De stad kenmerkte zich door een 
grote bandeloosheid en zedeloos-
heid, grote sociale verschillen, en 
een grote variatie aan bewoners: 
avonturiers, kooplieden, slaven 
en havenarbeiders. Een interna-
tionale stad met een Romeins 
stempel als achtergrond. Wij zou-
den hier een stempel van deze 
tijd op kunnen plakken als zijnde 
werelds en zeker niet bezig met 
geloofszaken. Wel met afgoderij 
overigens. Denk in dit kader aan 
de ‘godin’ Aphrodite.

Een jonge gemeente
Ondanks de hierboven beschreven 
zaken is er een gemeente gesticht 
die de Schepper wil dienen en eren. 
In geestelijke zin is er sprake van 

een jonge gemeente. 1Kor.3:1-3a 
zegt namelijk: ‘En ik, broeders, kon 
niet tot u spreken als tot geestelijke 
mensen, maar slechts als tot vlese-
lijke, nog onmondigen in Christus. 
Melk heb ik u gegeven, geen vast 
voedsel, want dat kondt gij nog niet 
verdragen. Ja, dat kunt gij ook nu 
(nog) niet, want gij zijt nog vlese-
lijk.’ De gemeente kreeg dus als 
het ware nog basisonderwijs (melk) 
en diende zich dus verder te ont-
wikkelen. Het vaste voedsel staat 
voor verdere verdieping en uitleg 
door de apostel en Timotheüs die 
hem hierbij ondersteunde. Dat het 
losweken uit de wereld een moei-
lijke en lange weg is blijkt uit deze 
brief. Paulus geeft aan dat hij hoort 
van twisten, eigendunk, hoererij, 
omgang met geldgierigen, oplich-
ters, afgodendienaars etc. Een 
bevestiging van het Schriftwoord in 
Mt.6:24 ‘Niemand kan twee heren 
dienen, want hij zal òf de ene haten 
en de andere liefhebben, òf zich 
aan de ene hechten en de andere 
minachten; gij kunt niet God dienen 
èn Mammon.’ Als de gemeente dus 
werkelijk uit liefhebbers van Hem 
bestaat dient men het eigen leven 
anders in te richten en (steeds 
meer) afstand te nemen van 
wereldse zaken en verleidingen.

Korinthe en deze tijd
Wij mogen de zaken die destijds in 
Korinthe plaatshadden zonder twij-
fel naast die van de huidige wereld 

zetten. De vraag is zelfs gerecht-
vaardigd of het geestelijke en 
morele verval nu niet nog onvoor-
stelbaar veel groter is. Deze vraag 
kunnen we met een volmondig ‘ja’ 
beantwoorden. Niet alleen getui-
gen kranten en andere media van 
de zaken die in de wereld gebeu-
ren. Als we de oude apostolische 
geschriften vanaf ca. 1830 lezen, 
zien we hoe de toenmalige wereld 
eruit zag en hoe deze beschre-
ven werd, zowel in natuurlijk als 
in geestelijk (de christenheid) 
opzicht. We kunnen niet anders 
dan vaststellen dat de mensheid 
dieper gezonken is dan velen zich 
ooit hadden kunnen voorstellen. 
Dit kunnen we niet afdoen met 
teksten als dat het ‘zou passen in 
deze tijd’ of ‘dat hoort er nu een-
maal bij’ of soortgelijke uitingen. 
Laten wij er naar streven uit God 
te zijn wetende dat de hele wereld 
in het boze ligt (vrij vertaald naar 
1Jh.5:19). 

Lerend en onderwijzend
De brief aan de gemeente te 
Korinthe heeft een lerend en onder-
wijzend karakter. Dit is ook logisch 
opdat de jonge gemeente toe-
neemt in kennis en wijsheid van de 
zaken Gods. Dat dit heel veel ener-
gie en moeite kost (en onder zeer 
zware omstandigheden plaats-
heeft) wordt duidelijk in de tweede 
brief aan de gemeente. Hier schrijft 
de apostel in hoofdstuk 2:4: ‘Want 
in zware druk en beklemdheid des 
harten heb ik onder vele tranen u 
geschreven, niet opdat gij zoudt 
bedroefd worden, maar opdat gij 
de liefde zoudt kennen, die ik in 
overvloedige mate voor u koester.’

Als dit.....dan dat 
De uitgangstekst heeft een sterk 
als dit … dan dat karakter. Oftewel: 
als men de weg wil bewandelen die 
veel verder omhoog voert zullen 
er ook zaken moeten gebeuren.
In gedachten, woorden en werken. 
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Op zondag 5 februari jl. werd de wij-
dingsdienst van evangelist J.L.M. 
Straetemans tot apostel van de 
stam Juda gehouden in ons kerk-
gebouw aan de Churchillweg 138 
te Wageningen. De eredienst stond 
onder leiding van herder J. van den 
Akker.

Aanvang
Het was een zeer belangrijke dag 
voor Juda. Evangelist J.L.M. Strae-
temans, welke tijdens een Heilige 
Roepingsdienst op 11 december 
2016 tot apostel van de stam Juda 
werd geroepen, werd tot zijn ambt 
gewijd. Voor deze plechtigheid 
waren broeders en zusters uit alle 
gemeentes van Juda overgeko-
men, zodat het kerkgebouw om 
17.00 uur ’s middags dan ook over-
vol was. Apostel A. Klessinger en 
herder A. Klessinger jr., beiden van 
de stam Issaschar waren eveneens 
onder de aanwezigen.
Ter inleiding werd door het Juda-
koor het Pinksterlied ‘Heilige Geest, 
gij Troost en Raad’ gezongen.
Om 17.00 uur werd de dienst 
geopend in de Driemaal Heilige 
Naam door br. J. v.d. Akker. Hierna 
werd een ieder van harte welkom 
geheten en in het bijzonder onze 
broeders uit Issaschar.
Herder M.S. Antonisse las de eer-
ste Schriftlezing uit Exodus 18: 
13-27, waarna door evangelist H. 
Kuipers het Evangelie uit Johan-
nes 14: 22-29 werd voorgelezen. 

Na de vermaning voor de zonden- 
en schuldbelijdenis werd Gezang 
37 gezongen. Na de vrijspraak 
zong de gemeente een lofzang uit 
Gezang 169, de verzen 1, 2 en 4.
Na de samenzang sprak de Heer 
der Kerk door het Woord der 
profetie tot Zijn gemeente. Het 
voorgebed werd uitgesproken door 
br. M.S. Antonisse, waarna het 
Judakoor ‘Zingt met vreugde’ zong.

Predicatie
Het onderwerp van de predicatie 
was uit Exodus 18, hrd. J. v.d. Akker 
bepaalde de gemeente bij Mozes 
als de leidsman van het oude volk 
Israël. Leiders zijn vaak eenzaam 
en laten wij hierbij dan vooral 
ook denken aan het apostel ambt. 
Omdat er vele en moeilijke vragen 
zijn onder het volk moeten zij vaak 
zware beslissingen nemen. Zij 
moeten ernstig nadenken of alles 
geschiedt volgens de inzettingen 
en het bewarende recht van God, 
dit alles om de heiliging van het 
leven met de Heer te betrachten.

Dat alles geeft dan ook zorg voor 
elkaar. Het werk in de gemeentes 
kan niet alleen gedaan en gedra-
gen worden door de dienaren en 
diakenen. Als het werk samen in 
eensgezindheid biddend gedragen 
wordt, dan is alles veel lichter en 
dan mag je ook samen met elkaar 
de vreugde delen en de zegen van 
de Heer verwachten. Gelijk een 
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Een nieuwe apostelHoofdstuk 12 (verzen 1-11) van 
de brief begint met de bekende 
opmerkingen over het feit dat er 
één Geest is waardoor wij geleid 
worden. Deze Geest werkt alles in 
allen en tot welzijn van allen. Wel 
is er verscheidenheid, maar het is 
één Geest die van onze Verlosser 
en Zaligmaker uitgaat. De ver-
zen 12-31 geven aan dat er één 
lichaam (gemeente) van Christus 
is. Toch zijn al die leden verschil-
lend qua karakter, vaardigheden 
etc. Maar... zo zegt vers 18: ‘Nu 
heeft God echter de leden, elk in 
het bijzonder, hun plaats in het 
lichaam aangewezen, zoals Hij 
heeft gewild.’ We hoeven dus niet 
te pronken met hoe wij zijn. Dank 
is meer op zijn plaats. Nadrukkelijk 
komt de zorg en de betrokkenheid 
voor elkaar naar voren. Als één lid 
lijdt lijden allen, maar ook dat allen 
mogen delen in de vreugde van één 
individuele broeder of zuster. En 
natuurlijk mag de onderlinge liefde 
niet ontbreken. Zoals de ‘onderde-
len’ van het natuurlijke lichaam niet 
hetzelfde zijn, geldt dit ook voor de 
leden van de Christusgemeente. 
Hiervoor dienen wij juist respect en 
waardering te hebben en daardoor 
gaan we ook meer begrijpen van 
Zijn werk.

Optrekken naar Kanaän
Laten wij de woorden die tot de 
gemeente Korinthe gesproken 
werden ook in onze tijd ter harte 
nemen. Ons laten onderwijzen en 
daardoor toenemen in kennis en 
ondertussen Zijn wijsheid afsme-
kende. Oprecht proberen Zijn 
woorden invulling te geven zoals 

Jh.14:21a leert: ‘Wie mijn geboden 
heeft en ze bewaart, die is het, die 
Mij liefheeft.’ Laten we eendrachtig 
bijeen blijven en volharden in het 
gebed. Ons afzonderen van allerlei 
verleidingen en verlokkingen die 
vaak zo dichtbij ons zijn. Misschien 
worden we uitgelachen en bespot 
als wij dingen juist niet doen en 
ook uitleggen waarom we ze niet 
doen. Ook al vind men dit ‘raar’. 
Ook hier worden wij gesterkt door 
een tekstwoord uit de Handelingen 
der apostelen: Hd.2:46b-47a: ‘...
gebruikten hun maaltijden met 
blijdschap en eenvoud des harten, 
en zij loofden God en stonden in de 
gunst bij het gehele volk.’ Zij ston-
den dus in de gunst bij het gehele 
volk. Juist met al die kenmerken en 
het aparte gedrag stond men daar 
als Godlovers bekend, kort na de 
uitstorting van Zijn Heilige Geest.

Die Geest is nog Dezelfde als toen 
en de Heer wil en kan meer in ons 
werken als wij ons meer en meer 
in alles volgelingen betonen van 
Hem Die ons eerst heeft liefgehad. 
Dan zullen wij, net als de belofte 
aan de gemeente te Korinthe, op 
een geestelijke weg komen die 
nog uitnemender is. Dat is Hem 
nog beter kennen, gelijkvormig zijn 
aan Hem zoals Hij gelijk en één is 
met de Vader. Wachtend op Zijn 
komst en dus ook onze aankomst 
in het eeuwige land Kanaän. Laten 
we met deze kennis deze weg in 
vreugde zoeken en bewandelen.

R.C. Boekhout



macht tot binden en ontbinden: 
‘Ontvang de Heilige Geest tot het 
ambt van apostel in Gods kerk’ en 
werd deze broeder nu geteld onder 
Zijn apostelen. Staande werd door 
de gemeen te aan deze broeder 
de zegenbede toegezongen uit 
Liederenbundel 23. Hierna mocht 
de apostel van Juda des Heren 
zegen ontvangen. Aansluitend aan 
de zegen sprak de Heer van de 
kerk driemaal achter elkaar door 
het Woord van profetie tot de nieuw 
geroepen apostel. Het Judakoor 
zong ‘Elk uur, elk ogenblik’.

Intrede
Na het Judakoor volgde de 
intrede predicatie van br. J.L.M. 
Straetemans als apostel voor de 
stam Juda.
Het thema van zijn intredepre-
dicatie was ‘dienende liefde’, 
gelijk als bij de voetwassing. 
Het was de Heer die sprak: ‘Neem 
Mijn juk op u, en leer van Mij, dat 
Ik zachtmoedig ben en nederig 
van hart; en gij zult rust vinden 
voor uw zielen.’ ‘Leer van Mij’ is 
horen, nederig zijn in deemoed en 
ootmoed, beseffende onze eigen 
kleinheid. Dan zullen we rust vin-
den voor onze zielen. Wij staan 
nooit alleen, Hij is erbij, over hoog-
ten en door de diepten van het 
leven heen.

Na de korte predicatie volgde een 
samenzang uit Liederenbundel 9 
de verzen 1 -3. De offers werden 
gezegend, waarna het dankgebed 
volgde. Als slotzang werd Gezang 
150:1,2 gezongen: Alle volken, 
looft de Here. De mooie eredienst 

werd gesloten met het uitspreken 
van de zegen door de apostel van 
Juda. Voorwaar, dit was een fees-
telijke en rijk gezegende dag voor 
het volk van Juda, dat nog de gele-
genheid kreeg de nieuwe apostel 
persoonlijk Gods zegen toe te 
wensen.

R. Blumink

N.B. Achteraf mochten we van 

een voorganger van een andere 

denominatie vernemen dat deze 

getroffen was door de zuiverheid 

van de eredienst. Hij had de hei-

ligheid van de Heer ‘gezien en 

ervaren’. De Heer heeft Zich dus 

doen kennen aan deze broeder. 

(red)

Mozes moet dus ook de apostel 
van Juda de zaken van het volk 
bij God brengen in de voorbede, 
Gods weg in grote lijnen uitzetten, 
verkondiging van het Woord, dat 
niet in gedrang mag komen door 
allerlei bijkomstige zaken.
Een werkdag van Mozes is dus 
een wijze les voor ons allen en 
dan kijken wij naar de Here Jezus 
Christus, Hij de Grote Middelaar, 
Die Zelf de Weg is. Hij heeft Zelf 
ons de Heilige Geest beloofd en 
gegeven. Dat Die Geest ons in 
alle waarheid wil leiden en bestu-
ren. Dan horen wij zeker, ‘meer 
dan Mozes is hier’, met het uitein-
delijke doel dat de gemeente Zijn 
kinderen mogen en zullen vernieu-
wen, naar Zijn beeld. Dan zal het 
mogen worden: ‘ik wens te zijn als 
Jezus’. Alles wat in Zijn Woord is 
geschreven is ons tot onderwijzing 
en lering, opdat wij Hem zullen 
navolgen, omdat Hij de Leidsman 
is op onze weg naar het eeuwig 

heerlijk Vaderland. Ter afsluiting 
van de predicatie werd gezongen 
van Gezang 216, de verzen 1 en 3.

Dienst der wijding
Hierna nam de dienst der wijding 
een aanvang. Er volgde een korte 
toespraak door hrd. J. v.d. Akker.
Hierna werd de Roepingsprofetie 
voorgelezen en deed br. J.L.M. 
Straetemans, middels vragen, 
belijdenis van zijn geloof en wer-
den door hem geloftes afgelegd, 
voor God en Zijn Gemeente. 
Vervolgens werd een gebed uitge-
sproken door br. v.d. Akker. 
Door oplegging van handen door 
profeet F. Brust, evangelist H. Kui-
pers, herder M.S. Antonisse en 
herder J. v.d. Akker werd br. J.L.M. 
Straetemans het evangelisten-
ambt afgenomen en ontving deze 
broeder een aandeel in de rege-
ring van Zijn kerk, de bevoegdheid 
om het sacrament van de Hei-
lige Verzegeling toe te dienen, de 
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Juda van boven.

Vooraankondiging

Ook dit jaar wordt weer 
(voor de zestiende keer)

een Ontmoetingsdag georganiseerd, namelijk 
op D.V. zaterdag 10 juni a.s. te Utrecht 

(Marcuskerk, Hoograven)

aanvang 10.00 uur

Houdt u deze dag reeds vrij!

Het onderwerp wordt nog bekend gemaakt.
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Het christendom gedenkt elk jaar 
in de lijdensweken, de veertig-
dagentijd, het sterven van onze 
Heer Jezus Christus. Het kruis † 
is het teken daarvan geworden. 
Je ziet dit terug bij de vele zicht-
bare kruizen, in allerlei materialen, 
die mensen dragen. In het heilig 
Evangelie zegt Jezus ook ‘en wie 
zijn kruis niet opneemt en ach-
ter Mij gaat, is Mij niet waardig’ 
(Mt.10:38). Wij begrijpen natuurlijk 
dat dit niet het kruis is dat zichtbaar 
is en mensen om hun hals dragen. 
Neen, het is het onzichtbare kruis 
dat wij dragen in de Here, want het 
lijden in Christus is van geestelijke 
aard. Als voorbeeld: als de kerk 
van Christus wordt aangevallen op 
haar geloofsbelijdenis, als de leer 
die men altijd volgens Gods woord 
navolgt nu in deze nieuwe tijd 
wordt aangepast ontstaat er ver-
deeldheid in kerk en huisgezinnen. 
De Heer Jezus is ons hierin voor-
gegaan want hoewel Hij wonderen 
en tekenen had gedaan, zoals 
mensen genezen van hun ziekten 
en overledenen uit de dood heeft 
doen opstaan en de leer van ver-
geving verkondigen, begreep en 
begrijpt men toch Zijn komst niet. 

Begrip!
Een triest voorbeeld is wat in 
Jh.12:42,43 staat: ‘En toch geloof-
den zelfs uit de oversten velen 
in Hem, maar ter wille van de 
Farizeeën kwamen zij er niet 

voor uit, om niet uit de syna-
goge te worden gebannen; want 
zij waren gesteld op de eer der 
mensen, meer dan op de eer van 
God.’ Hoewel velen in deze Jezus 
geloofden kwam de angst om 
niet meer bij de mensen te horen 
en volgden zij de Heer niet. Wat 
moet dat een innerlijke strijd en lij-
den zijn geweest. Wij zien dit ook 
terug als Jezus aan het kruishout 
wordt genageld en stervende is 
dan lezen wij in Jh.19:25-27: ‘En 
bij het kruis van Jezus stonden zijn 
moeder en de zuster zijner moe-
der, Maria van Klopas en Maria 
van Magdala. Toen dan Jezus zijn 
moeder zag en de discipel, die Hij 
liefhad, bij haar staande, zeide Hij 
tot zijn moeder: Vrouw, zie, uw 
zoon. Daarna zeide Hij tot de dis-
cipel: Zie, uw moeder. En van dat 
uur af nam de discipel haar bij zich 
in huis.’ Er waren maar weinigen 
van Zijn volgelingen die getuigen 
waren van het sterven van hun 
Heer en Heiland. Je zou toch den-
ken dat velen er zouden staan, 
als je genezen bent van je ziekten 
of uit de dood bent opgestaan en 
bent vrijgesproken van je zonden 
en gehoord hebt van de leer van 
het eeuwige leven zelfs als is men 
gestorven zoals Jezus verkondigt 
in het Johannesevangelie hoofd-
stuk 11:25,26: ‘Jezus zeide tot 
haar: Ik ben de opstanding en het 
leven; wie in Mij gelooft zal leven, 
ook al is hij gestorven, en een 
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ieder, die leeft en in Mij gelooft, zal 
in eeuwigheid niet sterven; gelooft 
gij dat?’ Hier vraagt Jezus aan 
Martha ‘gelooft gij dat?’ Neen, wei-
nigen stonden bij het kruis van de 
stervende Jezus Christus.

Het Pascha
Laten wij in gedachten eens terug 
gaan naar de avond daarvoor 
waar Jezus met Zijn twaalf discipe-
len het laatste avondmaal vierde. 
Daar wordt aan ons een geweldige 
en blijvende gebeurtenis geopen-
baard waar wij nu nog steeds deel 
aan mogen hebben.
Allereerst had Jezus een groot 
verlangen om dit Pascha met Zijn 
discipelen te vieren. ‘En Hij nam 
een beker op, sprak de dankzeg-
ging uit en zeide: Neemt deze en 
laat hem bij u rondgaan. Want Ik 
zeg u, Ik zal van nu aan voorzeker 
niet van de vrucht van de wijnstok 
drinken, voordat het Koninkrijk 

Gods gekomen is. En Hij nam 
een brood, sprak de dankzegging 
uit, brak het en gaf het hun, zeg-
gende: Dit is mijn lichaam, dat voor 
u gegeven wordt; doet dit tot mijn 
gedachtenis. Evenzo de beker, 
na de maaltijd, zeggende: Deze 
beker is het nieuwe verbond in 
mijn bloed, die voor u uitgegoten 
wordt’ (Lc.22:17–20). Wij hebben 
als wij in de Heilige eredienst het 
Heilig Avondmaal tot ons nemen, 
gemeenschap met de verheerlijkte 
Jezus Christus en wij getuigen 
dan ook Zijn dood, wij staan als 
het ware bij Zijn kruisdood, maar 
tegelijk getuigen wij ook van Zijn 
opstanding uit de dood. 

Paulus leert dit ons ook in 
1Kor.11:23-26: waar hij schrijft: 
‘Want zelf heb ik bij overlevering 
van de Here ontvangen, wat ik u 
weder overgegeven heb, dat de 
Here Jezus in de nacht, waarin 

Lijden
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Hij werd overgeleverd, een brood 
nam, de dankzegging uitsprak, het 
brak en zeide: Dit is mijn lichaam 
voor u, doet dit tot mijn gedachte-
nis. Evenzo ook de beker, nadat 
de maaltijd afgelopen was, en Hij 
zeide: Deze beker is het nieuwe 
verbond in mijn bloed, doet dit, 
zo dikwijls gij die drinkt, tot mijn 
gedachtenis.’Want zo dikwijls gij 
dit brood eet en de beker drinkt, 
verkondigt gij de dood des Heren, 
totdat Hij komt.’ Ja, daar gelo-
ven wij ook in totdat Jezus zal 
wederkomen. 

Doel
Het volgen van Jezus hier op 
aarde in al ons geestelijk lijden, 
het dragen van het kruis, heeft 
tot doel om straks deel te hebben 
aan de opstanding. Wanneer de 
laatste bazuin heeft geklonken en 
de graven zich zullen openen en 
levenden en ontslapenen zullen 

worden opgenomen in een punt 
des tijds. Dan zullen wij geen getui-
gen meer zijn maar dan hebben wij 
waarlijk deel aan de opstanding. 
Die zelfde apostel Paulus schrijft 
aan de Filippenzen (4:4-7) het 
volgende: ‘Verblijdt u in de Here 
te allen tijde! Wederom zal ik 
zeggen: Verblijdt u! Uw vriendelijk-
heid zij alle mensen bekend. De 
Here is nabij. Weest in geen ding 
bezorgd, maar laten bij alles uw 
wensen door gebed en smeking 
met dankzegging bekend worden 
bij God. En de vrede Gods, die alle 
verstand te boven gaat, zal uw har-
ten en uw gedachten behoeden in 
Christus Jezus.’

We mogen ons elke dag verblijden 
en uitzien naar de komst van onze 
Heer en Heiland!
Maranatha.

F.A.J.M. Thesselaar

Door de mond van de profeet 
Jesaja, de zoon van Amos, geeft 
de Heer een geheel verschillend 
getuigenis over de twee groepen, 
waaruit de mensheid bestaat. 
Immers de mens behoort of tot 
de rechtvaardigen of hij behoort 
tot de goddelozen. En nu zegt 
God omtrent de laatsten (Js.3:11): 
‘Wee de goddeloze, het zal hem 
kwalijk gaan, want de vergelding 
zijner handen zal hem geschie-
den.’ Echter aangaande de eersten 
zegt de Heer in vers 10: ‘dat het 
hem wel gaan zal; dat zij de vrucht 
hunner werken zullen eten.’ Beide 
groepen van mensen moet dit ook 
aangezegd worden.

Rechtvaardigen
De rechtvaardigen zijn de ware 
vromen, die kinderen Gods, die 
de Heer Zich ten erve heeft verko-
ren en hier in dit leven werken en 
wandelen als kinderen des lichts, 
te midden van een krom en ver-
draaid geslacht. Rechtvaardigen 
zijn zij, omdat zij dit waardig zijn 
en omdat al hun vermaak en lust 
is in de inzettingen van God om 
die te doen. En rechtvaardigen zijn 
zij, terwijl zij van zichzelf toch zo’n 
geheel andere getuigenis afleg-
gen. Want zij zullen niet gauw van 
zichzelf zeggen vromen en recht-
vaardigen te zijn. Integendeel; 
eerder zeggen zij zondige mensen 
te zijn, die steeds met gedachten, 
woorden en daden tegen de Heer 

overtre den. Wie dus van zichzelf 
steeds met het getuigenis klaar 
staat dat hij een rechtvaardige 
is, heeft zich te toetsen aan het 
Woord van God, want het staat te 
bezien of hij of zij zich niet op een 
dwaalspoor bevindt. Echter durven 
de rechtvaardigen wel te belijden, 
dat het hun vaste keus is God te 
willen dienen en dat zij de Heer 
niet wensen in te ruilen voor alles 
wat de wereld biedt tegen de gunst 
en de gemeenschap van God. 
Rechtvaardigen zijn Godvrezende 
mensen; geen volmaakte men-
sen, zonder zonden en zonder 
gebreken of zwakheden. Want zij 
erkennen en gevoelen zich telkens 
weer schuldig voor het aangezicht 
van God. En daarom is het hun 
begeerte verlost te worden en zoe-
ken zij hun gerechtig heid alleen in 
de Heer Jezus Christus, hun Borg 
en Middelaar.

Goddelozen
Geheel anders zijn de goddelozen. 
Zij zijn los van God en staan onder 
de macht en heerschappij van de 
vorst der duisternis; zij zoeken hun 
eigen gerechtigheid. Zij kunnen het 
zonder God en Zijn gemeenschap. 
Zij verwachten alles van deze 
wereld en in hun zondigen hebben 
zij geen smart. Integendeel; de 
zonde is vaak hun een lust en is 
hun vermaak. Het missen van God 
als hun hoogste goed is hun geen 
leed, want zij hebben de Heer zich 

Tweeërlei mensen

Uitgeverij 
de Kandelaar 
op de Voorjaarsbeurs
in Houten.
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tot een vijand gemaakt. De godde-
lozen verwachten het goede niet 
van God en bekommeren zich niet 
over een eeuwige gelukzaligheid 
dan wel een eeuwige ramp, die 
eenmaal hun deel zal zijn.

Op Christus zien
Maar de rechtvaardigen bekom-
meren zich om Gods eer, dat is 
hun zaligheid, en dat niet om iets 
goeds in hen, maar zij zien daarbij 
op de Middelaar, op Zijn verzoe-
nend lijden en sterven, op Christus. 
En ziende op Hem bidden zij, dat 
de Heer door Zijn Heilige Geest 
het hart bewerke, opdat zij meer 
en meer in Hem zullen geloven, op 
Hem zullen hopen, Hem zullen die-
nen en lief hebben. Niet altijd kan 
dus de rechtvaardige, bewust van 
zijn staat, het hoofd omhoog hef-
fen en belijden, dat de eeuwige 
heerlijkheid zijn deel zal zijn. Nee, 
de aanklevende zonde, de zwak-
heid van zijn geloof, de weg van 
beproeving, waardoor hij maar 
al te vaak als een Petrus is - die 
gevraagd heeft om op het water 
tot de Heer te mogen komen, maar 
ook zo snel de Heer uit het oog 
verloor, omdat hij op de woelige 

wereldzee keek en dreigde te ver-
gaan - maakt dat de oprechten van 
node hebben, dat zij telkens roe-
pen: ‘Here, behoed mij, ik verga.’

Toekomst
Zo hebben ook wij telkens weer 
naar Gods waarschuwende stem 
te luisteren, opdat wij in het heden 
onder de genade, gerechtvaardigd 
zullen worden en als rechtvaardi-
gen voor Zijn troon mogen staan. 
Telkens staan wij schuldig, maar 
wij hebben in Christus de Borg en 
Middelaar, de Verlosser, waardoor 
wij gerechtvaardigd zullen worden. 
Daarom belijden wij altijd zondaren 
te zijn en pleiten wij op Zijn vergo-
ten bloed en Zijn gegeven leven 
voor onze zonden aan het kruis-
hout op Golgotha om vergeving 
van al onze schuld.
Leven wij in het licht van het 
Evangelie, het zal ons wel gaan; 
ja eens zal het ons volkomen wel 
gaan in de eeuwigheid, als wij ver-
lost zullen zijn van wat hier ons nog 
vaak drukt en benauwt. De recht-
vaardige zal leven, het zal hem wel 
gaan; doch wee, de goddeloze, het 
zal hem niet goed gaan.

H. Kuipers

Deze tekst komen we tegen in 
Ps.14:1. Er wordt gesproken over 
‘niemand die goed doet’ (vs.1), 
‘allen zijn zij afgeweken, tezamen 
ontaard’ (vs.3) en ‘de Here roepen 
zij niet aan’ (vs.4). In genoemde 
Psalm staat er echter wel een korte 
tekst vóór en deze luidt: ‘De dwaas 
zegt in zijn hart...’. Er zijn heel veel 
vertalingen van het woord dwaas 
maar laten wij het er op houden dat 
een dwaas iemand is die onver-
standig handelt. Daarmee zet 
Gods woord, de Bijbel, meteen de 
toon. Degene die Hem ontkent en 
denkt Hem niet nodig te hebben is 
dus een onverstandig iemand.

Tijdsbeeld
Past Ps.14 niet volledig in onze 
tijd? Een tijd waarin enkele centrale 
thema’s nadrukkelijk naar voren 
komen: bijv. individualisme en 
maakbaarheid van de samenleving. 
Het zal duidelijk zijn dat de Schrift 
juist niet gericht is op het individuele 
aspect. Het gaat juist over anderen 
met de Heer, onze God, als heerlijk 
middelpunt. Lc.10:27 zegt: ‘Gij zult 
de Here, uw God, liefhebben uit 
geheel uw hart en met geheel uw 
ziel en met geheel uw kracht en met 
geheel uw verstand, en uw naaste 
als uzelf.’ Hiermee hebben we met-
een de aansluiting naar het thema. 
In onze tijd horen we vaak dat er 
geen God is en plaatsen we ons-
zelf op de voorgrond en is er geen 
of minder aandacht voor degenen 

die ons omringen. In Lc.10 geeft 
de Heer Jezus nog een toelichting 
op wie onze naaste eigenlijk is. 
Dit nadat de vragensteller zichzelf 
wilde rechtvaardigen.

In een groter kader is er sprake van 
allerlei politieke, sociale en econo-
mische vraagstukken. Steeds weer 
worden er wegen gevonden om 
iets glad te strijken, weg te redene-
ren of om te buigen. De westerse 
wereld is er een van grote rijkdom, 
welvaart en voorspoed. Is dit niet 
het ultieme bewijs dat we het alle-
maal zelf kunnen? Als er al een 
God zou zijn hebben we Hem echt 
niet nodig stelt men, of: ‘Ik ben er 
verantwoordelijk voor dat het alle-
maal goed gaat met mij.’ Als het 
overigens niet zo goed gaat zoe-
ken we wel een schuldige die in 
ons persoonlijke plaatje past.

Of het welzijn ook zo geweldig is 
laten we maar even in het midden. 
Wel mogen we getuigen wat er in 
Ps.91:1 geschreven staat: ‘Wie in 
de schuilplaats des Allerhoogsten 
is gezeten, vernacht in de scha-
duw des Almachtigen’ en in vs.2: 
‘Ik zeg tot de Here: Mijn toevlucht 
en mijn vesting, mijn God, op wie 
ik vertrouw.’ Dicht bij Hem blijven 
is dus het devies. Hij zal horen 
en verhoren en geven wat goed, 
nodig en nuttig is. Maar wel op Zijn 
tijd en wijze en dat kon wel eens 
anders zijn dan wij verwachten.

Er is geen God
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Herkenning van God
Er zijn in deze tijd steeds minder 
momenten waarbij er sprake is 
van onderwijs in geestelijke zin. 
Grote media zoals radio en TV zijn 
al jaren geleden afgevallen, maar 
ook het onderwijs verliest steeds 
meer haar christelijke signatuur. 
Er zijn zelfs signalen dat christelijk 
onderwijs wel eens verboden zou 
kunnen worden of in ieder geval 
het zeer moeilijk gemaakt wordt 
om op deze manier te onderwijzen. 
Mede om deze reden is het wel 
te begrijpen dat men het schep-
pingsverhaal van Gn.1 lastig te 
begrijpen en te aanvaarden vindt. 
De schepping die op prachtige 
wijze bevestigd wordt in Js.40:12: 
‘Wie mat de wateren met zijn 
holle hand, bepaalde de omvang 
der hemelen met een span, vatte 
met een maat het stof der aarde, 
woog de bergen met een waag 
en de heuvelen met een weeg-
schaal?’ En, dezelfde Bijbel zegt 
in Rm.1:20,21 het volgende: ‘Want 
hetgeen van Hem niet gezien kan 
worden, zijn eeuwige kracht en 
goddelijkheid, wordt sedert de 
schepping der wereld uit zijn wer-
ken met het verstand doorzien, 
zodat zij geen verontschuldiging 
hebben.’ Men kan dus Zijn hand 
herkennen in de schepping en dat 
door alleen maar op de dingen te 
letten die we dagelijks zien, lezen 
en tegenkomen.

Enkele natuurlijke zaken
Een aantal zaken uit de won-
derbaarlijke schepping wordt 
toegelicht. Herkennen we de hand 
van de Heer in de scholen vissen 

die met duizenden tegelijk bewe-
gen zonder elkaar te raken? In 
alle maten, soorten en prachtige 
kleuren. In ons sterrenstelsel is er 
sprake van Plejaden, kort gezegd 
is dit een zwerm van enkele hon-
derden sterren. Hiervan wordt 
in Jb.38:31 gezegd: ‘Kunt gij de 
banden der Pleiaden binden....’, 
oftewel wordt deze zwerm door 
God samengehouden. Die nevel-
banden werden trouwens pas 150 
jaar geleden ontdekt. 

Allen kennen we de enorme kracht 
van water. Onderzoek leert dat 
een orkaan zomaar 3.500.000.000 
ton lucht kan verplaatsen met een 
snelheid van 160-320 km. per uur. 
Ongelooflijke krachten komen naar 
voren als deze zich op land of zee 
ontwikkelen, maar ook deze zijn 
aan onze Heer onderworpen: ‘En 
Hij, wakker geworden, bestrafte 
de wind en zeide tot de zee: Zwijg, 
wees stil! En de wind ging liggen en 
het werd volkomen stil’ (Mc.4:39). 
De zee kan overigens zo maar een 
diepte bereiken van 11 km, terwijl 
ook daar (recent) leven is gevon-
den, ook treffen we er zeebergen 
aan. Zigzaggend blijken deze een 
lengte te hebben van 370.000 km. 
Tot de 19e eeuw werd dit bestaan 
door de wetenschap nog ontkend, 
terwijl het gewoon al in het boekje 
over Jona aan de orde komt. Als 
het gaat om water keren we terug 
naar Job 38 (28,29): ‘Heeft de 
regen een vader? Of wie heeft 
de dauwdruppelen verwekt? Uit 
wier schoot komt het ijs te voor-
schijn, en de rijp des hemels, wie 
baart die?’ Zelfs de wolken, met 

en zonder water, worden door de 
Schepper in evenwicht gehou-
den. Vergelijk in de dierenwereld 
een nijlpaard (ca. 2000kg) eens 
met een mier, of een olifant met 
een tjilpend roodborstje. Zij ken-
nen hun tijden: ‘Zelfs de ooievaar 
aan de hemel kent zijn vaste tijden 
en tortelduif en zwaluw nemen 
de tijd van hun komst in acht...’. 
Alles is in Zijn handen. Ook de 
kameel die in extreme temperatu-
ren zijn werk doet en zelfs enkele 

weken zonder water kan. Omdat 
het vet wordt opgeslagen in de 
bult blijft de energie behouden. 
Op het moment dat u dit leest, 
zien we bomen en planten weer 
uitspruiten en zich ontwikkelen 
om straks weer met prachtige 
kleuren de zomer te tooien. Ook 
daar heeft Hij de hand in: ‘Hij 
doet het gras ontspruiten voor het 
vee, het groene kruid ter bewer-
king door de mens....’ Ps.104:14. 
Over de schoonheid van (bijv.) het 
Braziliaanse woud hebben we het 
dan nog niet gehad. De kroon op 
de schepping is echter de mens, 
waarbij wij beelddragers Gods 
dienen te zijn. Tegenwoordig kun-
nen we met nieuwe technieken de 
ontwikkeling van een embryo tot 

in detail volgen. Fenomenaal en 
wonderbaarlijk. De Schepper wist 
het echter al van de beginne: ‘Mijn 
gebeente was voor U niet ver-
holen, toen ik in het verborgene 
gemaakt werd, gewrocht in de 
diepten van het aardrijk; uw ogen 
zagen mijn vormeloos begin...’ 
(Ps.139:15-16a).

De hoogtijdagen
Enkele grote christelijke feestdagen 
staan voor de deur. Dagen waarbij 

wij in het bijzonder bepaald worden 
bij Zijn lijden en opstaan (waardoor 
het kwaad al definitief is verslagen), 
de uitstorting van Heilige Geest en 
de hemelvaart. Ook dan worden we 
bepaald bij de belofte van de Heer: 
‘Maar, gelijk geschreven staat: Wat 
geen oog heeft gezien en geen 
oor heeft gehoord en wat in geen 
mensenhart is opgekomen, al wat 
God heeft bereid voor degenen, 
die Hem liefhebben’ (1Kor.2:9). 
Laten we als feest der herkenning 
ook dagelijks om ons heen kijken 
en elke dag in Zijn schepping de 
hand van de Heer waarnemen tot 
die grote dag: Als de Heiland zal 
verschijnen, zo heerlijk en schoon. 
Het zal mooier zijn dan wij kunnen 
bedenken.
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Toen we vorig jaar het jaarover-
zicht schreven, begonnen we met 
te verwijzen naar de pleisterplaat-
sen zoals voorkomend in Nm.33. 
Als de wolk- en vuurkolom (beel-
den van Woord en Geest) stopten, 
was het tijd om even stil te staan. 
Nu was het niet zo dat Woord en 
Geest ermee ophielden, maar er 
was duidelijk enige stagnatie in het 
werk in Juda door de ziekte van 
ap. H.F. Rijnders. Er werd bijvoor-
beeld niet meer verzegeld. Deze 
stagnatie heeft zich ook het hele 
afgelopen jaar voorgedaan.
Op 15 oktober heeft de Heer apos-
tel H.F. Rijnders in de rust genomen. 
We hebben er in het vorige nummer 
uitgebreid aandacht aan besteed.

H. Roepingsdienst
Na de rouwtijd besloot Juda’s pries-
terschap een H. Roepingsdienst 
te organiseren om de Heer te 
vragen om een nieuwe apostel in 
Zijn wijngaard te geven. Die werd 
op 11 december gehouden. De 
dienst werd geleid door hrd. M.S. 
Antonisse. In zijn predicatie ver-
wees hij naar ons geloof dat de 
ambten zoals genoemd in Ef.4:11 
moeten blijven tot Christus’ weder-
komst, omdat zulks een inzetting 
Gods is. God werkt door ambten 
en gaven en Hij stortte Zijn Geest 
wederom uit in de jaren dertig van 
de 19e eeuw. Weliswaar heeft de 
eigenwijze mens vaak dit werk ver-
stoord, God gaat door. Hij wil nog 

doen getuigen dat Christus’ komst 
aanstaande is en heeft dit getuige-
nis doen horen in de christelijke 
kerk: ‘Bekeert u, want de Heer 
komt.’ Wij mogen aanschouwers 
zijn van Gods liefde tot mensen-
kinderen, want Hij wil niet dat er 
mensen verloren gaan.
Apostelen hebben hierin een 
belangrijke rol want hen zijn de 
sleutelen van het koninkrijk gege-
ven en zij zullen het voortouw 
nemen in het oproepen tot een-
heid, waartoe de viervoudige 
bediening ook gegeven is (zie 
Ef.4:12-14). Het hele volk moet 
voorzichtig wandelen en tot zegen 
zijn van degenen die ons omrin-
gen. Wij horen dienstbaar te zijn. 
Nog steeds spreekt de Heer door 
Zijn profeten en laten wij niet na 
Hem te vragen wat Zijn wil is.
Na drie keer vragen antwoordde 
de Heer en werd evangelist J.L.M. 
Straetemans geroepen het ambt 
van apostel te gaan vervullen. De 
Heer had genomen, maar gaf ook 
in Zijn genade weder! Voor het 
verslag van de wijdingsdienst zie 
elders in dit nummer.

Andere activiteiten
Er was afgelopen jaar geen 
‘Maranathadag’, maar zowel de 
gebruikelijke Nederlandlezing 
(dit jaar in Dordrecht) en de 
jaarlijkse ontmoetingsdag vonden 
weer plaats. De laatstgenoemde 
bijeenkomst was dit keer voor het 

Jaaroverzicht 2016
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Financieel overzicht betreffende het jaar 2016  BANKREKENING

ONTVANGSTEN   UITGAVEN

Saldo per 01-01-2016  €    2426,64 Red een Kind, Zwolle    €     1872,00
Vaste maandelijkse   Bijdrage extra actie    -          25,00
giften 2016               -     1269,30 SNS Bank, Arnhem
     Diverse bankkosten    -            7,20
Individuele giften 2016    -         70,00

 Saldo per 31-12-2016    -     1861,74
    ----------------           ---------------
                €    3765.94       €     3765.94
                =========           =========

Geachte sponsoren,

Opnieuw heeft de Heer ons in de gelegenheid gesteld om in 2016 onze 
bijdrage betreffende de actie Red een Kind te kunnen sponsoren. Dit 
hebben wij met enkele leden van ons kerkgenootschap kunnen doen. Op 
dit moment ondersteunen wij 6 kinderen in Afrika. De omstandigheden 
in dat werelddeel zijn niet te vergelijken met de omstandigheden in ons 
land. De dankbaarheid is dan ook zeer groot. Diverse malen ontvangen 
wij daarvan bericht.
Door het sponsoren van een kind, helpt u niet alleen een kind, maar ook 
de mensen die om hen heen wonen. Ook zijn er kinderen die vragen of 
wij voor hen willen bidden. Door deze actie kunnen de kinderen onder-
wijs volgen en zich verder ontwikkelen in de maatschappij. Er is veel geld 
nodig. Er zijn nog heel veel kinderen die wachten op enkele sponsoren.
Ook hebben wij dit jaar bij een individuele actie een bedrag van € 25.00 
overgemaakt via Red een Kind. Daarvoor kunnen zij zelf een eigen kip, geit 
of koe kopen. Wat weer bijdraagt tot verbeterde levensomstandigheden.
Wanneer u deze actie zou willen steunen, hetzij maandelijks of incidenteel 
wat wil geven, kunt u dit doen op bankrekening NL17SNSB096.35.50.225 
t.n.v. Hersteld Apostolische Zendingkerk, Utrecht. Wij zien uw bijdrage 
met dankbaarheid tegemoet.

Alvast dank voor uw medewerking.

Namens de actie Red een Kind

A. Hobé, Utrecht, 10 februari 2017

ACTIE  ‘RED  EEN  KIND’



eerst in de Marcuskerk in Utrecht. 
Het thema van dit jaar was ‘Als Hij 
komt, zal Hij nog geloof vinden?’ Als 
gewoonlijk was het een sfeervolle 
dag, waar christenen van diverse 
richting op een respectvolle wijze 
met elkaar in gesprek gingen 
met aan het eind een algemene 
bidstond waar men gebruik van 
kon maken.
Ook de jongeren werden bedacht 
met jongerenzondagen in diverse 
gemeenten en een jongerenweek-
end. Het onderwerp van deze 
dagen was ‘Geloofsvreugde in de 
eindtijd’.

Andere stammen
Om de EMAZ in Congo te onder-
steunen, werden weer diverse 
activiteiten ontplooid. Naast de 
gebruikelijke collecten, bracht 
de jaarlijkse rommelmarkt in de 
gemeente Wageningen, met mede-
werking van diverse broeders en 
zusters uit Juda en Issaschar het 
mooie bedrag van € 7475.— op. 
De jaarlijkse straatcollecte welke 

gehouden is in het centrum van 
Haarlem en diverse andere wij-
ken van Haarlem heeft € 1894,40 
opgebracht. Ook aan deze actie 
hebben enkele broeders en zus-
ters uit Juda hun medewerking 
verleend.

In het zomernummer van dit tijd-
schrift heeft een uitgebreid verslag 
gestaan van de derde reis die 
werd ondernomen naar Georgië, 
waar niet alleen in Tbilisi werd 
verbleven, maar ook een uitstapje 
werd gemaakt naar Akhalkalaki, 
een kilometer of dertig van de 
hoofdstad, waar men een eigen 
kerkje wil bouwen. De kosten van 
land en kadaster e.d. zijn intussen 
vergoed. Men krijgt nog steeds het 
H. Avondmaal via br. Straetemans 
en ook worden nog steeds lessen 
toegezonden.

Zo bemerken we elk jaar weer dat 
de Heer Zijn werk doorzet. Hem zij 
de dank en de lof toegebracht!

(red)

22   

Amersfoort

H. Waterdoop
01-05-2016
Lucas, 
zoon van br. en zr. D. van Kommer-
van den Hoek 
11-09-2016
Roos, 
dochter van br. en zr. J van de 
Born-Doppenberg

Belijdenis
11-09-2016
Sven Buitenhuis

50 jarig huwelijk
4-12-2016 
Fam. H. van Dusschoten – Duits

Amsterdam

H. Waterdoop
17-04-2016
Alijda Wilhelmina Schaink (55jr)

Overleden
24-06-2016
Cornelia Pieterse-de Best (88 jr)
12-09-2016
Alijda Petronella de Best. (89 jr)

Arnhem

Overleden
25-04-2016
Hendrika Cornelia Adriana van der 
Werff–Meijer (73 jr).
25-07-2016
Wilhelmina Hendrika Blumink–
Gerritsen (62 jr)

’s-Gravenhage

Overleden
15-10-2016
Apostel H.F. Rijnders (86 jr)

Haarlem

H. Roepingsdienst
11-12-2016
Ev. J.L.M. Straetemans geroepen 
als apostel voor de stam Juda

Utrecht

H. Waterdoop
24-07-2916
Niamh Manuël,
zoon van br. en zr. F.B. Hopman-
van Zaanen

Wageningen

Belijdenis
01-10-2016
Arjé Rijnders

40-jarig huwelijk
01-10-2016
Fam. C.D. Onderstal-van der 
Kraats
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Gemeentelijke gebeurtenissen in 2016
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De erediensten worden op zondag gehouden te:
Amersfoort Banckertstraat 3 10 en 17 uur
Amsterdam Burg. Röellstraat 199 10:30 en 17 uur
Arnhem Uitzichtkerk, Zaslaan 22 10 en 17 uur
Enkhuizen Zuiderhavendijk 25 10:30 en 17 uur
’s-Gravenhage Willemstraat 69 10 uur en (17 uur 2e en
  laatste zondag v.d. maand)
Groningen Geulstraat 14 10 uur
Haarlem Wilhelminastraat 21 10 en 17 uur
Utrecht Herenweg 7 10 en 17 uur
Wageningen Churchillweg 138, 
 hoek Kolkakkerweg 10 en 16:30 uur
Zierikzee Lutherse kerk  10 uur   
 Gat van West-Noord-Westen tweemaal per maand
Hersteld Apostolische Zendingkerk
Correspondentieadres: J.L.M. Straetemans, Wilhelminastraat 21, 2011 VJ Haarlem

kapel van de gemeente Amsterdam


