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ADVENT

Advent is wachten. Wachten en verlangen.
Totdat het eindelijk gebeuren gaat
wat werd voorspeld in de profetenzangen;
wachten, tot God het Woord vervuld in daad.

Advent is luist’ren. Luist’ren en verlangen
totdat de hemel lichtend opengaat
en je omspoeld wordt door de englenzangen;
luisteren, totdat je hart meezingen gaat.

Advent is komen. Komen met verlangen
naar Bethlehem, waar God vlak bij ons staat
en onze mond vervult met nieuwe zangen
en waar geloof verandert in de daad.

Nel Benschop

2   

Het tjilpen van een mus

‘Israël, gij zult van Mij niet vergeten worden. Ik delg uw 
overtredingen uit als een nevel, en uw zonden als een wolk; 
keer weder tot Mij, want Ik heb u verlost’ (Js.44:21b-22). Onze 
broeder uit Benjamin voegt hieraan toe: ‘Ik [de Heer] neem uw 
zaak in Mijn hand’. 

Op 14 juli 2002 sprak de Heer tot 
Zijn volk in Benjamin: 
‘Hoort, ja hoort, wat Ik, de driemaal 
Heilige, in het heden openbaren 
zal. Hoort, ja hoort, Ik, de God der 
Liefde, ben in het heden nederge-
daald en Ik doe Mij aanschouwen 
in ambten en gaven. Hoor dan, ja 
hoor, gij Mijn volk van Benjamin. Ik 
wil u geven heilige sierselen. Maak 
u dan los, ja maak u dan los, van 
het stof der aarde. Stel, ja stel het 
vertrouwen in Mij, want Ik de God 
der Liefde zal niet onbewogen zijn 
over dezulken die tot Mij roepen: 
Here, Here hoe lange nog? Maak 
u dan los, ja maak u dan los en 
Ik, de driemaal Heilige, zal schen-
ken naar Mijn belofte. Laat u dit tot 
kracht en troost zijn, gij Mijn volk 
van Benjamin, gij Mijn apostel van 
Juda. Amen’.

Door deze profetie konden wij me -
teen concluderen dat de apostel 
van Juda tot steun is voor Ben-
jamin. Zoals het geval was met 
Mozes en Aaron. 

De Heer openbaarde Zich opnieuw 
op 6 oktober 2002:
‘Ik, Jehova spreek in het heden. 
Hoor dan, ja hoor, gij Mijn knecht: 

Nog, ja nog is de roerdomp wer-
kende in het verborgene. Maar 
hoor dan, ja hoor, de tijd nadert dat 
hij zich zal verheffen. Maar hoor 
dan, ja hoor, gij Mijn knecht, gij 
zult antwoorden: Satan, ga achter 
mij. Alzo heb Ik, Jehova, Mij in het 
heden geopenbaard. Amen’.
Bij deze profetie was de bepaling 
bij de apostel van Benjamin.

De toekomst en het zendingwerk 
Als wij het over de toekomst en 
het zendingwerk hebben leggen 
wij het accent op de laatste tijden 
zoals de term of het begrip ‘dag 
van de Heer’ en de persoonlijke, 
zichtbare en spoedige terugkeer 
van Jezus Christus (Mt.24:27-30). 
Maran-atha in apostolische termen, 
hetgeen ook de glorieuze terugkeer 
van de Gekruisigde betekent. 

Daarom kunnen wij zeggen dat wat 
God bewerkt heeft ons in de toe-
komst helpt het heden te begrijpen. 
Het werk van de zending is het 
onderwijzen van heel het volk van 
God. Terwijl Hij het einde van de 
aardse geschiedenis vaststelde, 
heeft Hij een volk gekozen om Zijn 
instrument te zijn wijzende op de 
verlossing. 



Dit betekent dat de periode tussen 
Hemelvaart en de wederkomst van 
Christus moet worden vervuld door 
de apostolische zending. Een acti-
viteit van het volk van God die niet 
voor het einde der tijden mag stop-
pen. Daarom is onze belangrijkste 
taak een geestelijke. Wij moeten 
de weg van de Heilige Geest vin-
den voor de groei van de stam 
Benjamin en hier ook van getui-
gen in onze omgeving. God heeft 
na de zondvloed gesproken dat 
zolang de aarde bestaat, zaaien 
en oogsten, koude en hitte, zomer 
en winter, dag en nacht niet ophou-
den te bestaan (Gn.8:22) of zoals 
verwoordt door Jesaja: ‘Want gelijk 
de regen en de sneeuw van den 
hemel nederdaalt, en derwaarts 
niet wederkeert; maar doorvochtigt 
de aarde, en maakt, dat zij voort-
brenge en uitspruite, en zaad geve 
den zaaier, en brood den eter; Alzo 
zal Mijn woord, dat uit Mijn mond 
uitgaat, ook zijn, het zal niet ledig 
tot Mij wederkeren; maar het zal 
doen, hetgeen Mij behaagt, en het 
zal voorspoedig zijn in hetgeen, 
waartoe Ik het zende (Js.55:10-
11)’. Door deze profeet heeft de 
trouwe God ons die liefdevolle 
ontferming gegeven. Regen en 
sneeuw uit de lucht, een natuur-
lijk fenomeen waarover de mens 
geen macht heeft, maar die zorgen 
voor iets speciaals op de aarde die 
God heeft geschapen. Hier ver-
gelijkt de profeet het Woord van 
God met regen en de sneeuw en 
de Heer voorzegt dat zijn Woord 
zijn bestaansreden zal vervullen. 
De vervolmaking van de bruid van 
Christus. 

De verkondiging van het Woord 
van God heeft helaas ook ruzies 
veroorzaakt.  Het eerste conflict 
ontstond na de dood van alle eer-
ste apostelen; een lange periode 
zonder apostelen.  Maar op zeker 
moment stuurde God nieuwe 
apostelen en gaf hen de zending 
om de Heilige Geest uit te delen. 
Wij kijken ernaar uit om in de tijd te 
leven dat Jezus Christus terugkomt 
op aarde en waar de apostelen, 
de ambassadeurs van Christus, 
het Woord van God verkondigen. 
Ook in de laatste jaren, ontvingen 
wij verfrissende woorden bij elke 
Eredienst. Zoals in de tijd van de 
eerste kerk, verfristen de Woor-
den van Jezus en de apostelen de 
harten van alle verlangenden naar 
redding. Zo valt het woord van de 
apostelen vandaag over ons hart 
als een zachte dauw. Elke zondag 
wanneer we vergeving prediken 
nemen we deel aan het Heilig 
Avondmaal, de Heer schenkt ons 
zijn genade die onze zielen bedekt 
als nieuwe sneeuw. Bij een terug-
blik over de afgelopen periode 
kunnen we onszelf enkele vragen 
stellen: 

1. Welke uitwerking heeft het 
Woord van God op ons gehad? 

2.  Is ons geloof sterker geworden? 
3.  Leeft de hoop op de naderende 

terugkeer van Christus nog 
steeds in onze harten? 

4.  Heeft het Woord van God een 
zaadje in onze ziel bewerkt dat 
in Brood voor anderen kan ver-
anderen, brood voor de laatste 
zielen die nog verzameld moe-
ten worden? 
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5. Heeft het Woord bij ons voor 
een ontwikkeling gezorgd die 
aangenaam is voor de Vader en 
de Zoon? 

Dit is wat Jezus Christus zei: ‘niet 
alles wat in het veld gezaaid wordt 
is een goede graankorrel’. Zolang 
de tarwe nog niet ontkiemd is en 
het kaf nog niet van het koren is 
gescheiden, is er onkruid, maar 
deze verwarring verdwijnt als het 
veld wit wordt en de aren buigen. 
Rijp en goed vol, toch kunnen de 
vissers veel mensen misleiden. 
Maar in de tijd van de oogst van 
de wereld zal er geen twijfel zijn 
tussen degene die zich alleen bij 
de kerk hebben aangesloten doch 

niet bij Christus (Mt.13:25-29). Een 
geloofsbelijdenis alleen zal geen 
waarde hebben; de aard van het 
geloof zal de bestemming bepa-
len. Bij de oogst zal het kaf worden 
gebonden om te worden verbrand 
terwijl het koren zal worden verza-
meld in de hemelse zalen.

Christus de Werkende in en door 
Zijn engelen zal de graanschuren 
reinigen van degenen die verant-
woordelijk zijn voor de schandalen 
en degenen die de ongerechtig-
heid hebben gedaan. Zij zullen in 
de vurige oven geworpen worden. 
‘Gedenk aan deze dingen, o Jakob, 
en Israël! Want gij zijt Mijn knecht, 
Ik heb u geformeerd; gij zijt Mijn 
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knecht, Israël, gij zult van Mij niet 
vergeten worden. Ik delg uw over-
tredingen uit als een nevel, en uw 
zonden als een wolk; keer weder 
tot Mij, want Ik heb u verlost. Zingt 
met vreugde, gij hemelen! want de 
HEERE heeft het gedaan; juicht, 
gij benedenste delen der aarde! gij 
bergen! maakt een groot gedreun 
met vreugdegezang, gij bossen, 
en alle geboomte daarin! Want 
de HEERE heeft Jakob verlost, 
en Zich heerlijk gemaakt in Israël’ 
(Js.44:21-23). Ondanks de brul-
lende leeuw en de sissende slang, 
de duivelse aanvallen waarmee 
de mensen van God al veel erva-
ring hebben, is de wijngaard van 
de Heer niet geworden als Sodom 

en Gomorra (Jes. 1:9). De Eeu-
wige van de heirlegers laat altijd 
een kleine rest over. Wij bidden 
voortdurend voor het verkorten 
van de tijd. Laten wij zien op de 
belofte van Jezus Christus. Dit zou 
vreugde moeten geven aan alle 
kinderen van God.

In de achterliggende periode een 
gebeurtenis die de harten van 
de broeders en zusters van de 
stam van Benjamin in verwarring 
heeft bracht, of verontrust, was 
het overlijden van de apostel van 
Juda, onze broeder H.F. Rijnders 
die ‘de man van Macedonië’ werd 
genoemd. De man die kwam om 
de gelovigen, die de hoop op red-

ding verloren hadden, te troosten 
na een lange tijd van tegenspoed 
in hun religieuze activiteiten.  
Velen van hen waren hun geloof 
kwijtgeraakt aan de leringen van 
de mensen in plaats van de zui-
vere en profetische leer. Gelukkig 
bezocht de apostel deze mensen 
in 1986 op zijn eerste missionaire 
reis met herder H. Bakker. Dit volk 
dat op zoek was naar hun weg 
kon de weg van het kruis vinden 
dankzij het dubbele onderwijs; 
de profetische boodschap en het 
Woord van de Heilige Schriften. 
Maar ondanks de verwarde harten 
van de broeders en zusters, heeft 
de Heer Jezus Christus uiteindelijk 
zijn volk getroost met de woorden: 
‘Uw hart worde niet ontroerd; gijlie-
den gelooft in God, gelooft ook in 
Mij’ (Jh.14:1). Met deze woorden 
heeft het volk van Benjamin vrede 
gevonden. Het volk van Benjamin 
heeft zich destijds van 15 oktober 
tot 21 oktober 2016 in rouw ver-
bonden met het volk van Juda. Ons 
gebed is dat zijn ziel in vrede rust 
tot de opstanding uit de doden.

Het leven in Congo
In het land is de ellende van het 
gehele volk ongekend. De deva-
luatie van de nationale munt, de 
Congolese franc (CF), is zeer groot. 
Mede hierdoor wordt het sociale 
leven op alle niveaus ondraaglijk. 
De werkloosheid blijf groeien. Er 
zijn niet genoeg ambtenaren en 
leraren. Op elke straathoek van de 
stad van de provincie, in het bijzon-
der van Kinshasa, vinden diefstallen 
en gewapende overvallen plaats. 
De regering investeert veel geld 

om de eindeloze oorlog in het oos-
ten van het land te financieren. 
Hiermee is een nieuwe crisis ont-
staan waardoor de ellende van het 
Congolese volk verder is toegeno-
men. Door deze crisis is het aantal 
politieke partijen verdubbeld, maar 
volgens de wet moet het Ministerie 
van Binnenlandse Zaken akkoord 
gaan met elke nieuwe partij. We 
hebben gemerkt dat sommigen 
de presidentiële beweging hebben 
verlaten en anderen de oppositie. 
De wet verbiedt de verdubbeling 
van politieke partijen, maar het 
Ministerie van Binnenlandse 
Zaken heeft dit toch goedgekeurd. 
Vanwege slecht bestuur, straffe-
loosheid, de vertragende tactieken 
van de leider van de presidentiële 
meerderheid, zijn beleid om de 
macht zo lang mogelijk te behou-
den en de categorische weigering 
om de situatie van de mensen 
te zien, begonnen de neutrale 
Coördinatiecomités de mensen te 
stimuleren om vreedzame tochten 
te houden, beginnend met gebed, 
de Bijbel in de hand, twijgen. Als 
reactie volgde er onderdrukking 
en arrestaties. Er werd geschoten 
met traangas en echte kogels. Er 
vielen doden, priesters werden 
onteerd, religieuze zusters werden 
verkracht, rooms-katholieke ker-
ken werden geplunderd, en een 
aantal mensenrechtenactivisten 
werd van dichtbij doodgescho-
ten. Samengevat: De Congolese 
politiek hield geen rekening met 
andere politieke meningen. De tek-
sten of wetten zeggen dat iemand 
is gekozen, in de praktijk wordt 
dit anders gedaan. Een gebrek 
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In deze uitgave treft u een bijdrage aan van de apostel van Benjamin, 
onze broeder L.A. Nanandana. 

Ook nu blijkt weer dat de omstandigheden in dit land, en dus ook bij 
onze broeders en zusters, nog moeilijker zijn geworden. Er is dringend 
behoefte aan primaire zaken in het leven, waaronder bijv. medicijnen. 

Daarom vragen wij uw aandacht voor de machtigingskaart waarmee 
u periodiek een automatische betaling kunt doen om te helpen. Als u 
deze uitgave per post heeft ontvangen is deze machtiging bijgevoegd. 

Als het blad in de gemeente is uitgereikt kunt u naar de machtigings-
kaart vragen bij de plaatselijke bediening. 

Als u op een andere wijze een bijdrage wilt doen 
gebruikt u dan s.v.p. rekeningnummer:

NL51 ABNA 0882 8562 00 
t.n.v. Diaconaat Benjamin. 

Bij voorbaat onze hartelijke dank voor uw medewerking namens onze 
broeders en zusters in Benjamin.
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aan ‘wil’ die karakteristiek is voor 
een goed bestuur. Het gebrek aan 
liefde wordt gerechtvaardigd door 
het feit dat politieke tegenstanders 
echte gezworen vijanden worden. 
Nooit kijken politici verder dan hun 
eigen belangen waardoor fana-
tisme, corruptie en stammenstrijd 
de boventoon voeren en niet de 
verdediging van de grondwet. Het 
is zelfs zo, de laatste decennia, dat 
het presidentschap overging van 
vader op zoon en van zoon op oom; 
en men noemt de Democratische 
Republiek Congo een ‘Soevereine 
Staat’. Triest genoeg is de Demo-
cratische Republiek Congo rijk 
aan delfstoffen, de bodem is erg 
vruchtbaar, het geboortecijfer is 
hoog maar dat geldt ook voor het 
sterftecijfer. 

Ondanks dit lijdt de bevolking en 
de ellende is enorm. Om deze situ-
atie te begrijpen moet je dicht bij  
de bevolking zijn, dan merken 
we dat de ellende alleen maar 
toeneemt. De eerste levensbe-
hoeften zijn praktisch onbetaalbaar 
geworden. 

Volgens de statistieken sterft 30% 
van de kinderen bij de geboorte 
omdat er onvoldoende sanitair 
materiaal is en een gebrek aan 
financiële middelen om de patiën-
ten te ondersteunen. Het gebrek 
aan voldoende salaris en goede 
gezondheidszorg veroorzaakt 50% 
van de dood van de kinderen. In de 
onderwijssector werkt ook niets. 
Onderwijs is handel geworden in 
plaats van instructie. Alleen kin-

deren met ouders die de financiële 
middelen hebben krijgen onder-
wijs. De kinderen van de armen 
gaan niet naar school. De onder-
wijssector in ons land is compleet 
verwaarloosd. Leraren worden 
onderbetaald, (ca. 55 Amerikaanse 
dollar per maand). De huur is ech-
ter al ca. 65 Amerikaanse dollar 
per maand. De kosten van ener-
gie zijn hierbij niet meegenomen. 
Los van het feit dat water vaak niet 
eens drinkbaar is. Daarnaast zijn 
er nog andere lopende uitgaven 
terwijl deze arme man zijn gezin 
maar ook de andere leden van zijn 
familie moet onderhouden. Om 
over gezondheid nog maar niet te 
praten. De onderwijssector moet 
worden opgewaardeerd, voordat 
je president, senator, kamerlid 
wordt, om maar enkele functies te 
noemen, moet je door de school-
banken gaan om door leraren te 
worden opgeleid. De Congolezen 
hebben hun naastenliefde verlo-
ren, ze zien alleen hun persoonlijke 
belangen. Leraren of overheids-
functionarissen worden momenteel 
beschouwd als dagloners omdat 
ze geen vast en fatsoenlijk salaris 
hebben. Hoe kunnen zij met een 
ellendig salaris standhouden? Zij 
die moeten ‘vormen’ worden over-
gelaten aan hun trieste lot. 

Tenslotte voelen wij het als onze 
plicht om te zeggen dat het dage-
lijks leven van de Congolezen 
catastrofaal is. Congolezen leven 
in een wereld van onbewust zijn, 
verdoofd als het ware. Als je een 
vergelijking moet maken met 
andere landen in de wereld die 

zich ontwikkelen, lopen wij ver ach-
ter omdat het voeden van de eigen 
mensen prioriteit heeft.

Dit alles heeft natuurlijk ook conse-
quenties voor het financiële reilen 
en zeilen in de gemeenten. Een 
voorbeeld met betrekking tot de 
collectes op zondag. In het alge-
meen zou het zo moeten zijn dat 
de bijdragen vanuit de gemeente in 
grote mate bijdragen aan de zorg 
voor de knechten, dienaren van 
God die nodig zijn om het werk van 
God voort te doen gaan. Maar hier, 
in de Democratische Republiek 
Congo (de stam van Benjamin) 
is de opbrengst van de collecten 
onvoldoende, gelet op het leven 
van de zusters en broeders in 
armoede en ellende. De zondagse 
collecte brengt nog geen 50 Euro 
per dienst op en dus geen 250 
Euro per maand en wij zijn daarom 
niet langer in staat om kleine uit-
gaven te dekken zoals: Aankoop 
van brood en wijn voor het Heilig 
Avondmaal of betaling van water- 
en elektriciteitsrekeningen. 

Toch moeten we vasthouden aan 
de Woorden van de Heer: ‘Israël, 
gij zult van Mij niet vergeten wor-
den. Ik delg uw overtredingen uit 
als een nevel, en uw zonden als 
een wolk; keer weder tot Mij, want 
Ik heb u verlost’ (Js.44:21b-22).

‘Ik (de Heer) neem uw zaak in Mijn 
hand’.

L.A. Nanandana

God spreekt tot Nederland en Europa
Op 22 november werd in Veenendaal de jaarlijkse Nederland-lezing 
gehouden. Dit in het kader van de verwereldlijking van vele Nederlandse 
christenen en dus ook een oproep tot bezinning en omkeer. Het thema 
was ‘Het profetisch getuigenis in onze tijd’. De Heer waarschuwt Neder-
land en Europa met ernstige Woorden op een indringende wijze. Maar 
zéker ook een oproep en aanwijzing van de weg die leidt tot uitredding. 
Daarom is het onze plicht deze profetieën in de openbaarheid te bren-
gen, opdat ze in brede kring bekend zullen worden. Het moet duidelijk 
zijn dat, als we spreken over waarschuwingen tot Nederland en Europa, 
wij allen hiertoe behoren. Laten we vooral met elkaar overleggen hoe 
we gezamenlijk de waarschuwende woorden van de Heere verder kun-
nen uitdragen. Want door alle eeuwen heeft de barmhartige God bij elke 
aankondiging van straf en oordeel ook een weg aangewezen ter ontko-
ming. Wij zagen dit reeds in de dagen van Noach. 

Om een goed inzicht te krijgen in de profetieën en de beeld-
spraak te kunnen doorgronden is de lezing op te vragen bij de heer  
J.L.M. Straetemans (023 - 5285561 of jlmstraetemans@planet.nl). 
De lezing is ook te downloaden op de website www.lezing.org  
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De kerstdagen staan weer voor de deur. Voor de een is Kerst 
een groot feest. Het is gezellig om samen met de familie rond 
de kerstboom te zitten, lekker te eten met de kaarsen op tafel 
om de duisternis van de lange nachten te verdrijven. Voor de 
ander is het een opluchting dat deze dagen weer voorbij zijn. 
Want juist tijdens deze dagen dringt de eenzaamheid zich 
sterker op dan op andere dagen. Er is geen familie (meer) om 
Kerst mee te vieren, er is geen geld voor lekker eten of men is 
op de vlucht voor oorlog en geweld. 

Wij leven in een tijd vol verbazing 
of zelfs angst vanwege de toe-
standen die wij zien gebeuren in 
de wereld om ons heen. Zee en 
watergolven geven groot geluid, 
hetgeen betekent dat de wereld 
enorm in beweging is. Wij kunnen 
ons afvragen wie in deze wereld 
nog het licht ziet. De mens voelt 
zich vaak onmachtig tegenover de 
machten en zij die heersen op deze 
aarde. Wij leven nu in de advents-
tijd, een periode waarin wij mogen 
verkondigen dat de genade van de 
Here God zichtbaar is geworden 
voor de gehele mensheid, in Zijn 
eniggeboren Zoon Jezus Christus.                                                                        
God heeft vele beloften gegeven 
dat Hij verlossing zal brengen. Zijn 
liefde is in en tot de wereld geko-
men. Een wereld die in duisternis 
wandelde en nog steeds wandelt. 
Zoals profeet Jesaja eenmaal 
heeft gesproken: ‘Het volk dat in 
donkerheid wandelt, ziet een groot 
licht; over hen die wonen in een 
land van diepe duisternis, straalt 
een licht’ (Js.9:1) Dit is het Licht, 
Hetwelk ook het Leven is; het is 

op aarde gekomen om ons te ver-
lichten. Maar de mensen hebben 
de duisternis liever gehad dan het 
Licht, want moest de Heer niet kla-
gen, zo wij lezen in Johannes 3:19: 
‘Dit is het oordeel, dat het licht in de 
wereld gekomen is en de mensen 
de duisternis liever gehad hebben 
dan het licht, want hun werken 
waren boos’. Wie dat Licht is weten 
wij, het is hetzelfde rijsje uit de 
tronk Isaï, de scheut uit zijn wortel, 
voortgekomen uit Juda (Js.11:1). 
Als wij terugzien op de schep-
ping, dan worden wij bepaald bij 
de boom van kennis van goed en 
kwaad. Deze boom was begeerlijk 
voor het oog en wij weten wat de 
gevolgen waren. De mens werd 
weggestuurd van de plaats van 
rust en vrede. Zo werden Adam en 
Eva heengezonden met de belofte 
dat de uit het zaad van de vrouw 
geboren Messias uiteindelijk zal 
overwinnen. En het begin hiervan 
gedenken wij met Kerst. Zoals de 
duisternis al de eeuwen de macht 
heeft gehad, zo heeft nu het Licht 
dat voor ons geboren is, de macht 

Kerstfeest
Naschrift redactie:

Het werk in de stam Benjamin ving aan met de roeping van dia-
ken C. Spies uit Amsterdam tot apostel. Dit geschiedde op tweede 
Pinksterdag (1 juni) 1936. In een Eredienst te Amsterdam, op woens-
dagavond 17 juni 1936, werd genoemde broeder door apostel J.G 
Kalwij tot apostel gewijd. 
Pas na twee jaar kreeg apostel Spies van de regering der Zuid-
Afrikaanse Unie toestemming, zich met zijn vrouw in Transvaal 
(Zuid-Afrika) te vestigen. Op woensdag 13 juli 1938 vertrok het echt-
paar Spies per schip uit Amsterdam. Op 29 juli bereikte dit schip de 
haven van Kaapstad. 
Deze broeder overleed op 3 mei 1951. Vervolgens werd diaken-evan-
gelist J. Benard op 30 april 1952 geroepen tot apostel voor Benjamin. 
Deze werd op 4 juni 1952 tot apostel gewijd. Vanwege overleg met 
de overheid van Zuid-Afrika moest deze broeder 5 jaar wachten voor-
dat hij kon vertrekken. Pas op 31 mei 1957 vertrok hij met het schip 
genaamd Jagersfontein. De foto illustreert dit vertrek. 



wiens oorsprong is van ouds, van 
de dagen der eeuwigheid’. Hier 
zien wij dat het de Here God is, Die 
werkt in Zijn belofte. Geen werk 

van mensen maar van de Aller-
hoogste. Niet door kracht, noch 
door geweld, maar door Zijn Geest 
zal het geschieden is opgetekend 

van de duisternis overwonnen. ‘Ik 
ben het licht der wereld; wie Mij 
volgt, zal nimmer in de duisternis 
wandelen, maar hij zal het licht des 
levens hebben’ (Jh.8:12). Dit is het 
Licht dat ook nu nog in de wereld 
schijnt. 

Eeuwige namen
Want een kind is ons geboren, een 
Zoon is ons gegeven. Zijn naam 
is Wonderlijk, Raad, Sterke God, 
Vader der Eeuwigheid, Vredevorst 
(Js.9:5). Wonderlijk is Zijn naam. 
Hierin ligt opgesloten, dat wij in 
dit leven Gods grote werken nim-
mer zullen verstaan. Raad. Het is 
Christus Die alleen de raad en het 
voornemen van Zijn Vader weet 
en aan Zijn kerk openbaart. Sterke 
God. De Heer heeft door de sterkte 
van Zijn goedheid de zonden van 
ons mensen gedragen. Vader der 
Eeuwigheid. Deze naam duidt in 
het bijzonder op de eeuwigdurende 
eenheid tussen God de Vader en 
God de Zoon (Jh.17:21-22) en 
houdt ook de beschermende liefde 
voor de mens in die Hij ook eens 
zal opnemen in Zijn heerlijkheid: 
‘…zó zullen wij altijd met de Here 
wezen’ (1Ts.4:17b). God is niet 
alleen de Formeerder van alles, 
maar wat betreft de mens, ook de 
liefdevolle Bewaarder. Zo mogen 
wij ons bij Hem in bescherming 
stellen. Niet alleen in dit leven, 
maar in eeuwigheid. En tenslotte 
de naam Vredevorst. Hiermede 
zijn de namen van het Kindeke 
Jezus door Jesaja voorzegt beëin-
digd. Hetgeen ons tot blijdschap 
zal wezen. Wie verlangt er niet 
naar vrede? En hoe dikwijls kan 

deze vrede ver van ons zijn als 
wij ons niet ten volle bepalen bij 
de genade van God. Velen heb-
ben het voorrecht gehad om met 
het vlees geworden Woord, Jezus 
Christus, te wandelen en te spre-
ken. Zij hebben de heerlijkheid van 
Hem aanschouwd als het Kind van 
Bethlehem. Engelen kondigden de 
geboorte aan van de Spruit Die 
komen zou om de wereld te ver-
lossen van de ongerechtigheid 
(Lc.1:26-33; Lc.2:10-13). Deze 
verkondiging houdt niet op bij het 
Kerstfeest, maar gaat voort tot 
dat de voleinding daar is, tot het 
volmaakte is gekomen. Het Kerst-
verhaal is niet zomaar een verhaal. 
Als wij de woorden die geschreven 
staan op ons in laten werken en 
ons hart geheel openstellen voor 
God, dan krijgt dit Kerstverhaal 
een andere betekenis die nog in 
het verborgene is. 

Op reis naar de vrede
Hoe vaak heeft de Here God aan 
de kinderen Abrahams de belofte 
gegeven dat Hij hen zou verlossen 
en naar het beloofde land zou bren-
gen? Dit geslacht is altoos op reis 
geweest naar het land der belofte. 
Maar eens zullen zij toch het 
beloofde land vinden en terugke-
ren naar het land hunner vaderen. 
Zo ook trekken Jozef en Maria naar 
de stad David. De plaats waar de 
wortels zijn gegrondvest. Van hier-
uit zal de belofte vervuld worden, 
die wij opgetekend vinden in Micha 
5:1: ‘En gij, Betlehem Efrata, al zijt 
gij klein onder de geslachten van 
Juda, uit u zal Mij voortkomen die 
een heerser zal zijn over Israël en 

12    13
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in de Bijbel (Zch.4:6). Het is het 
werk van de Vader geweest dat de 
komst van Zijn Zoon in nederigheid 
zou plaatsvinden; dat Zijn eerste 
woning een stal was in het kleine 
Bethlehem. De stal, de kribbe en 
de doeken zijn allemaal bijkom-
stige zaken. Maar laten wij de 
hoofdzaak niet uit het oog verlie-
zen dat Christus onze menselijke 
natuur heeft aangenomen, maar 
zonder zonden. Hij heeft echter 
wél onze zonden op Zich genomen 
om ons met de Vader te verzoenen 
(Hbr.2:14-15; Hbr.4:15). Hij Die 
het geen roof geacht heeft, Gode 
gelijk te zijn, vernederde Zichzelf 
en nam de gestalte aan van een 
dienstknecht des Heren. Zo kwam 
de Heer in de duisternis die er was 
op aarde als het Licht der wereld. 
En nu in deze tijd is het weer don-
ker om ons heen, waarin wij een 
goddeloze wereld zien en vele ver-
schillende kerkrichtingen. 

Maar op het meest duistere moment 
verschijnt de Morgenster. Jezus 
Christus is ook nu het waarachtige 
Licht! Hij spreekt daar Zelf van: ‘Ik 
ben het licht der wereld; wie Mij 
volgt, zal nimmer in de duisternis 
wandelen, maar hij zal het licht des 
levens hebben’ (Jh.8:12). Christus 
is voor alle mensen als een Licht 
in de wereld gekomen, zodat een-
ieder die in Hem gelooft, niet in de 
duisternis hoeft te blijven. Al is het 
donker om ons heen, wij mogen 
het Licht in ons hart gevoelen, zo is 
de Heer in de wereld als een Licht 
verschenen, en begint Zijn verlos-
singswerk al bij Zijn geboorte. In 
deze tijd van het jaar wordt er om 

ons heen veel gesproken over het 
komende Kerstfeest, maar als aan 
de mens de vraag wordt gesteld 
wat het Kerstfeest inhoudt, dan is 
de kans groot dat men zegt: lekker 
een paar dagen vrij, lekker eten en 
drinken. Aan Christus wordt bijna 
niet gedacht. Gods Woord, de Bij-
bel, zegt over het Kerstfeest: ‘Het 
Woord is vlees geworden en heeft 
onder u gewoond’ (Jh.1:14a). God 
heeft Zijn Woorden waar gemaakt, 
Hij sprak: ‘U is heden de Heiland 
geboren’ (Lc.2:11a), de Zaligma-
ker. Met Kerstmis wijst de Here 
God naar een stal in Bethlehem: 
‘Deze is Mijn Zoon, de Geliefde, 
hoort naar Hem’. Jezus kwam om 
te dienen. Ook Hij voegt de daad 
bij het woord. Hij droeg de zon-
den van de mens en ging er mee 
naar het kruis. Nu is het woord, 
eigenlijk moeten wij zeggen, de 
daad, aan ons als wij zeggen de 
Heiland, Gods eniggeboren Zoon, 
te aanvaarden als onze Verlosser 
en Zaligmaker. Ook wij zullen het 
met de daad waar moeten maken 
door onze wijze van leven. Dat wij 
vervuld mogen zijn met de wil van 
Christus door de werking van de 
Heilige Geest, met en voor elkaar 
zullen dienen in oprechte liefde. 
Dan zullen wij bij de wederkomst 
van Christus de heerlijkheid van 
de Heer mogen zien en beleven. 
Want een Kind is ons geboren, een 
Zoon is ons gegeven, en eindeloos 
zal de vrede zijn.

G.D. van der Kraats
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Er is een gezegde dat luidt: het oude jaar kunnen we niet 
vasthouden. Waar we wel aan kunnen vasthouden is Gods 
Woord en belofte. Een jaar vol grote en kleine gebeurtenissen 
is alweer voorbijgegaan. Kijkend en luisterend naar de 
nieuwsberichten in deze periode, worden we ons weer bewust 
van hetgeen allemaal in een jaar heeft plaatsgevonden. 

Wat heeft de Heere ons weer veel 
geschonken in onze gemeenten. 
Alle zondagen hoorden wij Zijn 
Woord. We werden onderhouden 
door de sacramenten, ontvin-
gen schuldvergeving en Heilig 
Avondmaal. Zijn Woord wilde ons 
versterken in het geloof. Ook door 
de Heilige Waterdoop en Heilige 
Verzegeling mochten wij getuige 
zijn van het feit dat er volwassenen 
en kinderen werden toegeteld tot 
de schare van eerstelingen naar 
Gods genade. Elke dag van de 
week mochten wij de Heere dan-
ken voor Zijn genade en zegen.

Op weg naar het nieuwe jaar
In Lucas 18 wordt de vraag gesteld 
of de Heer nog geloof zal vinden 
als Hij wederkomt. Voor de één 
geldt de boodschap dat we leven 
in de laatste dagen voor de weder-
komst van de Here Jezus Christus. 
De ander is van mening dat men 
maar moet geloven wat hij of zij wil. 
De kerk en de Bijbel spelen voor 
die persoon geen rol meer. Zal Hij 
nog geloof vinden? Geloof is de 
basis van Gods werk in gemeen-
schap met Christus. Daarmee viel 
of stond dit afgelopen jaar heel ons 

‘kerk’ zijn. Geloven, vasthouden 
aan Gods Woord Dat zich tot ons 
richt en ons vraagt te vertrouwen 
in geloof, hoop en liefde in zware 
tijden. Luisteren naar wat God ons 
wil zeggen. De profeet Jesaja wijst 
ons hierop in hoofdstuk 51 (verzen 
1-16). 
Hij spreekt tot degenen die de 
gerechtigheid najagen en de Heere 
zoeken (vs.1). De woorden ‘zal Ik 
nog geloof vinden’ zijn ook in onze 
tijd actuele woorden. Zeker in deze 
technisch georiënteerde, robot-
achtige, moderne wereld waar 
het geloof dat zich op God richt, 
zeer moeilijk wordt. In een wereld 
waar het erop lijkt dat wetenschap, 
modernisme en materialisme de 
mensen bedwelmen. 
Waarin de mens en haar kunnen 
centraal staan en de toelatingen 
Gods vele zijn. De wateren, de leer 
en meningen van mensen en vol-
keren, staan huizenhoog. Water, 
belangrijk en levensreddend. We 
denken aan de droge zomer van 
dit jaar, de kale velden en rivieren 
die nauwelijks bevaren konden 
worden. Dorheid, vruchteloosheid 
en dorst dreigde. De Heere zegt 
in Jesaja 51 (vs.1): ‘Aanschouwt 

Oud- en nieuwjaar
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de rots waaruit gij gehouwen bent, 
en de holte van de put waaruit gij 
gegraven zijt’. Putten wij daaruit? 
De gehele Bijbel als Gods bron. 
Letten wij op Gods Woord en Zijn 
daden, geloven wij dat en geeft het 
ons kracht om te volgen, dorsten wij 
daarnaar? De Heere sprak tot ons: 
‘Zal Ik de Heilige Israëls sluimeren 
of slapen? Wat zijt gij bevreesd’. 
Wij kunnen onze angst, wanhoop 
en vragen dus niet voor Hem ver-
bergen. Ja, als wij naar onszelf 
kijken en de stormen zien die over 
deze wereld en Gods kerk gaan, 
kan geloven steeds moeilijker 
worden als wij geen kennis heb-
ben van God, Zijn belofte en Zijn 
Woord. Wij dreigen te verslappen, 
te slapen in al het andere dat de 
wereld of de mensheid biedt. Maar 
de Heere sluimert noch slaapt; Hij 
wordt niet moe om ons tot geloof 
te roepen. Wat zien we of naar 
wie zien wij? Uit welke bron putten 

wij? Kijken wij naar Gods hande-
len of naar deze wereld om te zien 
hoe hoog de wateren rijzen? Als 
muren omringen de gedachten en 
meningen der mensen: ongeloof, 
wateren, leer en vloed, waarbij we 
ervoor moeten waken dat deze 
ons niet overstromen, meesleuren 
en overweldigen.

Uitredding 
Maar God slaat een pad door de 
zee. Egypte was uit op de vernie-
tiging van Zijn volk, maar slaagde 
niet omdat God die onvoorstelbare 
uitweg bood. Daarom moeten we 
blijven opletten, waakzaam zijn en 
bidden. Zien wat de Heere doet en 
hoe Hij handelt. Niet kijken naar 
de statistieken of stellen dat ‘het 
slecht gaat’ met de kerk; wat zal er 
nog overblijven? Er is toekomstige 
heerlijkheid voor Gods volk. Een 
toekomst van verlossing, bevrij-
ding en leven. Op de weg van de 

waarheid en het leven, zien op 
Christus, Hem gehoorzaam navol-
gen. Weest niet bevreesd, sprak 
de Heere. Zo gaan we op weg naar 
het nieuwe jaar. Spreek en zwijg 
niet! Wetend dat Hij getrouw is en 
de Waarmaker van Zijn Woord. 
Hij zal Zijn werk voltooien met Zijn 
kerk, met Zijn bruid in het aposto-
lisch getuigenis, ondanks strijd en 
tegenstand. Wat een vooruitzicht 
met een zekere toekomst. Händel 
componeerde een lied genaamd 
‘My heart is inditing’ waarin voor-
komt: ‘Koningsdochters bevonden 
zich onder uw voorname vrouwen. 
De koningin staat aan Uw rechter-
hand, in het fijne goud van Ofir’. 
Jezus Christus komt, Zijn konink-
rijk is nabij gekomen en zal straks 
in volle glorie verschijnen met Zijn 
bruid. Oudjaar 2018: Wie roemt, 
roeme in de Heere (1Kor.1:31). 
God was er voor ons en blijft voor 
ons. Ook in het nieuwe jaar 2019. 

Te miden van veranderingen en 
gebeurtenissen die ingrijpen in 
kerk en wereld. Laten we ons 
ervan bewust zijn dat zaken alleen 
kunnen plaatshebben onder Zijn 
toelating. Ook dan zullen we moe-
ten blijven vasthouden. Houdt 
u vast aan God. Hij was, is en 
blijft Dezelfde. Verzuim de bij-
eenkomsten niet, draag elkaar, 
moedig aan, houdt vast (vrij naar 
Hbr.10:24-25). Want de grote dag 
nadert waarbij het belangrijk is om 
voldoende olie in de lampen te 
hebben. Door de inwoning van de 
Heilige Geest kunt u begrijpen wat 
de Geest tot de gemeente spreekt. 
Luister en hoor! Niet door kracht 

noch door geweld, maar door de 
Heilige Geest zal het geschie-
den. Die inwoning van de Geest 
zal van levensbelang blijken te 
zijn. Zie niet op uzelf, maar zie op 
Hem Die voor Zijn bruidsgemeente 
zal zorgen. Hij zal ons vervolma-
ken. Ons leiden, sturen, leren en 
voorbereiden. Hij alleen kan ons 
doen groeien in reinheid en heilig-
heid, in waarheid, om ons inzicht 
te geven in onszelf, de wereld, de 
kerk maar ook vervullen met hoop 
aangaande de toekomst. ‘Weet gij 
niet dat gij een tempel van de Hei-
lige Geest zijt’ (1Kor.6:19)? 

Zonder die Geest zullen wij niet 
overwinnen of staande blijven. 
Hebben wij genoeg olie, genoeg 
geestelijke reserves, om te zien 
wat er komen gaat? Hebben wij in- 
en uitzicht door de Heilige Geest? 
Zijn wij voor- en toebereid voor 
Zijn komst? God wil Zijn bruid ver-
sieren met de gaven die Hij haar 
wil schenken. Opdat als gevolg 
hiervan grote vreugde en kracht 
wordt waargenomen. Die het ver-
sta, versta het. Een gezegend 
nieuw jaar gewenst. Maran-atha, 
Jezus komt.

    H. van Dusschoten  
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In de Bijbel zien we enkele keren het ‘wee’ uitgesproken 
worden. In de meeste gevallen betreft dit dan ongelovigen of 
een volk dat in zonde is gevallen en hierin volhardt. Ook lezen 
we dit over de bewoners van Chorazin, Betsaïda en Kafarnaüm. 
Plaatsen waarin de Heer veelvuldig gesproken heeft en tekenen 
en wonderen heeft gedaan.

In (o.a.) Mattheüs 11:21-24 lezen 
we het volgende: ‘Wee u, Chora-
zin, wee u, Betsaïda! Want indien 
in Tyrus en Sidon die krach-
ten waren geschied, welke in u 
geschied zijn, reeds lang zouden 
zij zich in zak en as bekeerd heb-
ben. Doch Ik zeg u, het zal voor 
Tyrus en Sidon draaglijker zijn 
in de dag des oordeels dan voor 
u. En gij, Kafarnaüm, zult gij tot 
de hemel verheven worden? Tot 
het dodenrijk zult gij nederdalen; 
want indien in Sodom de krachten 
waren geschied, die in u geschied 
zijn, het zou gebleven zijn tot de 
dag van heden. 

Maar Ik zeg u, het zal voor het 
land van Sodom draaglijker zijn in 
de dag des oordeels dan voor u’. 
Sodom is voor velen bekend van-
wege hetgeen geschreven staat in 
Genesis 13 (vs. 13): ‘De mannen 
van Sodom nu waren zeer slecht 
en zondig tegenover de Here’ en 
we weten wat het uiteindelijke 
gevolg was. Dit was echter in een 
andere periode, vóór de wet en de 
profeten en uiteraard ook vóór het 
nieuwe verbond. Tyrus en Sidon 
kennen we als handelsplaatsen, 

aan de kust gelegen, in het tegen-
woordige Libanon. We lezen dat 
Jeremia aan o.a. de koningen 
van Tyrus en Sidon de beker der 
gramschap (toorn) te drinken moet 
geven (Jr.25 vs. 1 en vs. 22). In 
Joël 3 lezen we de zeer ernstige 
woorden die de profeet krijgt uit 
te spreken: ‘En voorts, wat wilt 
gij van Mij, gij Tyrus en Sidon en 
alle landstreken van Filistea? Wilt 
gij Mij vergelding bewijzen? Maar 
indien gij het Mij vergelden wilt, 
snel, ijlings zal Ik de vergelding 
op uw eigen hoofd doen neder-
dalen. Want gij hebt mijn zilver 
en mijn goud weggenomen, mijn 
kostbare schatten naar uw tem-
pels gebracht, en de kinderen van 
Juda en van Jeruzalem hebt gij 
verkocht aan de Ioniërs, om hen 
ver van hun gebied weg te voe-
ren’ (vs. 4 t/m 6). We weten dat 
in de toenmalige regio Phoenicië, 
waar Tyrus en Sidon zich bevon-
den, vele Baäls aanbeden werden 
en dat Izebel uit dit gebied kwam. 
Degenen die daar woonden noem-
den zich Kanaänieten en leefden 
in de tijd van de wet. Desalniette-
min mogen zij getypeerd worden 
als bewoners die niet geloofden. 

Later in de tijd waren zij ooggetui-
gen (Lc.6:17b-19): ‘… een grote 
menigte van volk uit het gehele 
Joodse land en Jeruzalem en 
van Tyrus en Sidon aan de zee, 
die gekomen waren om Hem te 
horen en genezen te worden van 
hun ziekten; en die gekweld wer-
den door onreine geesten werden 
genezen. En de gehele schare 
trachtte Hem aan te raken, omdat 
er kracht van Hem uitging en Hij 
allen genas’. We lezen dat een 
enkeling Hem aanneemt (Zie 
hierbij Mt.15:21-28) waarbij de 
woorden van de Heer Zelf (in vers 
28) duidelijk maken dat Hij geneest 

op basis van het geloof van de 
vrouw: ‘Toen antwoordde Jezus 
en zeide tot haar: O vrouw, groot 
is uw geloof; u geschiede gelijk gij 
wenst! En haar dochter was gene-
zen van dat ogenblik af’.

Groot contrast
De plaatsen waarover het ‘wee’ 
wordt uitgesproken lagen tame-
lijk dicht (op enkele kilometers) bij 
elkaar aan de noordkant van het 
meer van Galilea. We weten dat 
er in dit gebied zeer vele tekenen 
en wonderen gedaan zijn en dat 
er een krachtige prediking heeft 
plaatsgehad. 

Wee of zegen?
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Er staat immers geschreven 
(Lc.4:14-15): ‘En Jezus keerde in 
de kracht des Geestes terug naar 
Galilea. En de roep over Hem 
ging uit door de gehele streek. En 
Hij leerde in hun synagogen en 
werd door allen geprezen’. Betsa-
ida, dat ‘vishuis’ betekent, lag iets 
meer naar het oosten en was de 
woonplaats van Petrus, Andreas 
en Filippus. In oude documenten 
worden overigens nog andere per-
sonen uit de Bijbel genoemd die 
uit deze plaats afkomstig zouden 
zijn. Velen trokken uit om Hem te 
zien (Mc.6:31), ook lezen we over 
de bijzondere wijze waarop een 
blinde genezen wordt (Mc.8:22-
26) om nog maar niet te spreken 
over de wonderbare spijziging van 
de vijfduizend personen in Lucas 
9 (12-17). Chorazin, een naam 
die niet veel voorkomt in de Bij-
bel, lag vlakbij Kafarnaüm en moet 
dus veel geweten hebben van 
wat er in de regio heeft plaatsge-
vonden. Enkele malen schrijft de 
Bijbel over het feit dat men in dit 
gebied naar bijeenkomsten met de 
Heer Jezus ging Die in dit gebied 
werkte (Mt.4:17). In de stad Kafar-
naüm heeft de Heer zelfs gewoond 
(Mt.4:13). 

Ook Petrus zou hier, naast de 
plaats Betsaïda, gewoond hebben 
want we lezen: ‘En Jezus kwam in 
het huis van Petrus en zag diens 
schoonmoeder met koorts te bed 
liggen. En Hij vatte haar hand en 
de koorts verliet haar, en zij stond 
op en diende Hem’. De schoon-
moeder (waarbij we dus leren dat 
Petrus getrouwd was) van Petrus 

was niet de enige die genezen 
werd. We lezen ook dat een knecht 
van een hoofdman (Mt.8:5-13) 
genezen werd op bevel van onze 
Zaligmaker maar ook een ver-
lamde (Mc.2). Hierbij wordt ervan 
gesproken dat ‘Hij thuis was’ (een 
bevestiging dat Hij in Kafarnaüm 
woonachtig was) en ‘dat er velen 
kwamen zodat zelfs de ruimte bij 
de deur hen niet meer kon bevat-
ten’. Het laatste is dan weer een 
bevestiging dat men wist dat Hij 
zieken kon genezen. 

Hij leerde de bewoners regelmatig 
in de synagoge en ‘Zijn Woord was 
met ontzag’. Zo werd er dus krach-
tig gewerkt onder de bevolking 
van de genoemde steden, waarbij 
Kafarnaüm bekend stond als wets-
getrouw en dus tot in detail bekend 
was met de wet en de profeten. 
Toch lezen we, zoals in de inleiding 
is vastgesteld, dat als die krachten 
in Tyrus en Sidon, als goddeloze 
steden, hadden plaatsgevonden 
zij zich in zak en as bekeerd zou-
den hebben. En we lezen dat in de 
dag des oordeels het voor Sodom 
draaglijker zal zijn dan voor de 
bewoners van Kafarnaüm. Iets 
dat we wellicht nu nog niet kunnen 
begrijpen. Wel is duidelijk dat de 
bewoners van Chorazin, Betsaïda 
en Kafarnaüm de heilsboodschap 
niet hebben aangenomen en zich 
derhalve ook niet bekeerd hebben 
op een wijze die de Heer van hen 
vroeg. Ondanks de krachtige pre-
diking en de opmerkelijke tekenen 
en wonderen waar zij getuige van 
waren. Het is zeker een punt om 
eens over na te denken dat dege-

nen die dus zo dichtbij Hem waren 
en getuigen zijn geweest hun plaats 
wel eens zouden kunnen verliezen 
aan degenen waar de Heer minder 
krachtig gewerkt heeft. 

De betekenis voor onze tijd
In de periode die kort voor ons ligt 
vieren wij het Kerstfeest waarbij 
wij de geboorte van de Heer Jezus 
gedenken Die voor ons die ontzag-
wekkende weg is gegaan. Hij heeft 
ons uitverkoren van voor de grond-
legging der wereld (Éf.1:4a). Hij 
heeft ons het heil gebracht en ons 
alles gegeven wat wij van node 
hebben. Ook in het natuurlijke 
leven zoals we leren uit Mattheüs 
6:34: ‘Maakt u dan niet bezorgd 
tegen de dag van morgen, want 
de dag van morgen zal zijn eigen 
zorgen hebben; elke dag heeft 
genoeg aan zijn eigen kwaad’. Hij 
heeft in deze laatste tijd nog de 
ambtsbediening geschonken om 
de Zijnen toe te rusten, tot opbouw 
van het lichaam van Christus, om 
de eenheid van het geloof te berei-
ken, de mannelijke rijpheid zodat 
wij staande blijven en volharden 
tot dat grote moment. Hij werkt nog 
steeds door de gave der profetie 
waarbij wij via mensenmond Zijn 
heilige wil mogen vernemen. Wij 
mogen nog getuige zijn van hei-
lige zaken die Zijn grootsheid naar 
voren laten komen. Hij, Die bezig 
is om ons een plaats te bereiden 
die wij zelf met geen mogelijkheid 
vorm zouden kunnen geven, nog 
niet eens zouden kunnen beden-
ken (1Kor.2:9). Onze kleinheid 
valt in het niet bij Zijn grootsheid, 
almacht, liefde en genade. 

Over ons leven staat geschre-
ven: ‘…gij, die niet (eens) weet, 
hoe morgen uw leven zijn zal! 
Want gij zijt een damp, die voor 
een korte tijd verschijnt en daarna 
verdwijnt’ (Jk.4:14). Ons leven 
moet ingericht zijn om ‘..heilig en 
onberispelijk te zijn voor Zijn aan-
gezicht’ lezen we in de brief aan de 
gemeente te Éfeze die hierboven 
genoemd is. Laat dat ons streven 
zijn in de periode die voor ons ligt 
en in het nieuwe jaar. Dat we de 
eerste dag der nieuwe week aan 
Hem wijden, maar ook de opvol-
gende dagen, ja, alle dagen van 
ons leven. Laten we Hem danken, 
loven, eren en aanbidden maar 
ook verkondigen. Laten we op 
Hem bouwen en vertrouwen en 
de angst en onzekerheid wegdoen 
die met ons meereist. Hij heeft 
ons alles gegeven om als getuige 
van Hem op te treden. Zouden 
wij Zijn liefde en genade kunnen 
weerstaan? Het is de vraag van 
de Heer om in Zijn voetspoor te 
wandelen, in Zijn koninkrijk te 
werken tot eer van Hem en zo tot 
zegen te zijn voor anderen. Dat wij 
allen kracht, moed, geloof en ver-
trouwen mogen ontvangen om te 
blijven gaan op de weg waarop Hij 
ons gesteld heeft.

R.C. Boekhout
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De één zaait, de ander maait R. van Kommer Zomer
De Heilige Geest J.L.M. Straetemans Zomer
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De terafim R.C. Boekhout Zomer
De uitnemende liefde J.L.M. Straetemans Najaar
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J.L.M. Straetemans Voorjaar

Het rijk der heerlijkheid G. Bahre Voorjaar
Het tjilpen van een mus L.A. Nanandana Winter
Inhoudsopgave 44e jaargang Redactie Winter
Kerstfeest G.D. van der Kraats Winter 
Lijden en strijden R.C. Boekhout Voorjaar
Nieuws uit Georgië R.C. Boekhout Najaar
Ons Loofhuttenfeest Wijlen 

pr. H.M. van Bemmel
Najaar

Ontmoetingsdag 2018 R.C. Boekhout Najaar
Oud- en nieuwjaar H. van Dusschoten Winter 
Pinksteren F. Brust Zomer
Predikt het Evangelie H. Kuipers Zomer
Te koop aangeboden Th. Oudakker Najaar
Verwachten M.S. Antonisse Najaar
Wee of zegen? R.C. Boekhout Winter

22    

De afgelopen periode was er sprake 
van een tweetal beurzen. De eerste 
beurs werd in Houten georgani-
seerd door de Brancheorganisatie 
voor het Christelijke Boeken en 
Muziekvak ten behoeve van de 
christelijke boek- en muziekhandel. 
De tweede beurs betrof de zgn. 
‘Familiedagen’ en werd in Gorinchem 

georganiseerd. Deze beurs, een 
evenement voor christenen van gere-
formeerde gezindte, trekt periodiek  
ca. 20.000 bezoekers.

Hierbij een tweetal foto’s die een 
indruk geen hoe ons kerkgenoot-
schap en uitgeverij De Kandelaar  
zich presenteerden.

Aanwezigheid 
op 
beurzen

Inhoudsopgave 44e jaargang
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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 Den Haag


