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Meditatie

…en vond Filippus,…
(Johannes 1:44)

STICHTING EVANGELISEREND LECTUURFONDS VOOR CHRONISCH ZIEKEN EN OUDEREN

no. 5 • Februari 2016 • 73ste jaargang

Filippus is niet de meest bekende figuur 
uit de kring van de discipelen. Over 
Petrus en Johannes is heel vaak veel te 
vertellen. De naam van Thomas kennen 
we zelfs als een spreekwoord. Maar 
Filippus behoort tot de onbekenden.
Dat begint eigenlijk al in het hoofdstuk 
waaruit de hierboven opgeschreven 
woorden zijn gekozen. Het gaat in dit 
hoofdstuk over de roeping van de eerste 
discipelen of leerlingen van de Heere 
Jezus. En telkens gebruikt de Heere daar 
andere mensen voor. Eerst komen 
Johannes en Andreas, nadat Johannes de 
Doper hen de Heiland heeft aangewezen. 
Straks wordt Petrus geroepen door 
Andreas en komt Nathanaël op voor 
Filippus. Maar bij Filippus lezen we niets 
van dat alles. Slechts een paar simpele 
woorden: ‘Jezus vond Filippus’. Er gaat 
geen menselijke activiteit aan vooraf. Er 
zijn geen tussenschakels. Er is niets dat 
Filippus in beweging heeft gezet. Er is 
alleen maar een Jezus, Die vindt.

Dat is een stukje onderwijs van de 
Heilige Geest, Die ons in deze geschie-
denis zegt: ‘Weet u, hoe iemand een 
volgeling van Jezus wordt?’ Dat zie je 
bij Filippus.
Dat is ten diepste alleen te danken aan 
de opzoekende liefde van de Goede 
Herder, Die Zijn schapen bij name kent. 
Hij roept ze en Hij vindt ze. Er gaat er 
niet één verloren. 

LICHT IN LIJDEN

Jezus vindt Filippus.
Heel duidelijk richt het Evangelie 
hier de schijnwerper op Christus. 
Zalig worden is Zijn werk. Het is 
het werk van de Zoon des men-
sen, Die gekomen is om te zoe-
ken en te zaligen wat verloren 
was. Hij is uitgegaan vanuit de 
hemel naar deze aarde om zondaren te 
vinden, die Hij was kwijtgeraakt, omdat 
ze Hem de rug hebben toegekeerd en 
eigen zondige wegen verkozen hebben 
boven de grazige weiden van het para-
dijs. Hier is de Goede Herder, Die er 
alles, ja zelfs Zijn leven voor over heeft 
gehad, om die mens weer terug te vin-
den, die Hij door de zonde was kwijtge-
raakt. Hij gaat ze achterna. Hij zoekt en 
Hij vindt ze, ook (zelfs!) als niemand 
aan hen denkt. Hij vindt ze, de dwalen-
de schapen, de vastgelopen schapen, de 
zwakken en vermoeiden en Hij brengt 
ze in veiligheid van de schaapskooi. Zijn 
werk is vinden, wat verloren was. Hij 
maakt verlorenen tot gevondenen. Hij 
maakt mensen die zomaar wat rond-
dwalen met een gewis verderf voor 
ogen, tot mensen die leren met vaste 
schreden de weg ter zaligheid te betre-
den.

Mag ik u eens vragen: staan die paar 
woorden, die in Filippus’ leven zo’n radi-
cale omkeer teweeg hebben gebracht, 
ook al in ons levensboek? Behoren wij 
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ook al tot die verlorenen, die gevonden 
zijn? Zijn we al door de Geest van 
Christus uit de duisternis gehaald en 
gezet in het heerlijke licht van Zijn 
genade? Dat kan. Want de grote 
Zaligmaker van zondaren zet Zijn werk 
ook vandaag nog voort. Vanuit de 
hemel zoekt Hij door Zijn Woord en 
Geest zondaren, om ze te verlossen van 
de eeuwige dood en ze te begiftigen 
met de geweldige rijkdom van het eeu-
wige leven.

Maar het is ook noodzakelijk. En daar-

Ook in dit nieuwe jaar 2016 mag ons 
blad weer uitkomen. De inhoud is ook 
ditmaal gevarieerd. Naast de bekende 
rubrieken zoals de meditatie, “Bijbel 
en Belijdenis” en “Draagt elkanders 
Lasten” en een aantal gedichten, is er 
de vervolgserie over de zegeningen 
van de zonen van Jakob en besluit ds 
J Van Amstel zijn serie over de predi-
king van de gebroeders Erskines.
De redactie wenst u veel leesgenot.

Sinds de oprichting van ons blad – nu 
73 jaar geleden - was aan ons blad 
de naam van de familie Talsma ver-
bonden. Ds Talsma sr was vele jaren 
onze voorzitter; zijn zoon ds. L. C. 
Talsma volgde zijn vader op. Na zijn 
aftreden als voorzitter bleef ds Talsma 
als medewerker aan ons blad verbon-
den. Ook daaraan komt nu een einde 
op zijn eigen verzoek.
 
We danken ds Talsma voor zijn jaren-
lange inzet voor ons blad en wensen 
hem Gods Zegen toe, ook bij het 
ouder worden.

J. Oosterbroek 
eindredacteur
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e om is het ook een vraag waar niemand 
onderuit komt. Want van nature zijn we 
allemaal verloren mensen en moeten we 
gevonden worden, zullen we leven, alle-
maal. En daarom, is het voor u al vin-
denstijd geworden, oudere die dit leest? 
Hebt u het de Heere al horen zeggen: “ 
Hij was dood maar is weer levend 
geworden”. Is die opzoekende liefde 
Gods voor ons
al een heerlijke werkelijkheid geworden, 
waardoor we tot onze vertroosting en 
verwondering ontdekten: Hij is in de 
wereld gekomen, niet alleen voor ande-
ren, maar ook voor mij. Dat is nodig, 
dat is dringend noodzakelijk. We moe-
ten weten of we door Christus gevonden 
zijn. Want als we niet door Hem gevon-
den worden, dan gaan we niet verloren, 
nee, dan zijn we verloren!

Nu zegt u misschien: hoe kan ik nu 
weten of ik zo’n gevondene ben? Het is 
immers geen zaak waarin je je mag 
vergissen. Och, dat is heel simpel. Mag 
ik twee voorbeelden noemen uit de 
Bijbel? Ik denk aan de verloren zoon. 
Wanneer wordt die jongen een gevon-
dene? Op het moment dat hij tot zich-
zelf komt en zegt: ik zal opstaan en tot 
mijn Vader gaan en zeggen: Vader, ik 
heb gezondigd.
Het is de trekkende liefde van de Vader, 
Die de zoon tot inkeer brengt en hem 
naar huis lokt. Dat blijkt achteraf heel 
duidelijk.

Ik denk ook aan Psalm 32. Daar zingen 
we van de vindenstijd. ‘Dies zal tot U 
een ieder van de vromen, in vindenstijd 
met ootmoed smekend komen’. Hoort u 
wel dat dat precies hetzelfde is? De 
zoekende liefde van God maakt zonda-
ren gaande om Hem te zoeken. Hij 
vindt ze en daarom gaan ze zoeken. 
Een oud versje zegt: ‘Die ziele die Hem 
zoekt, is reeds door Hem gevonden’.
Wilt u weten of u gevonden bent? 
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Gevondenen worden zoekers. Ze gaan 
uit naar de Heere. Ze smeken om gena-
de. Ze leren roepen om ontferming. Ze 
bidden en ze ontvangen ook. Ze klop-
pen en er wordt opengedaan. Ze zoeken 
en ze vinden, omdat ze door Christus 
gevonden zijn. Dat is de ontdekkende 
en bemoedigende boodschap, die tot 

ons komt in de roeping van Filippus. 
Het is vindenstijd. Jezus vond Filippus. 
Hij vond anderen. Hij vond ook …… . 
Mag ik daar uw naam
invullen?

Harderwijk
ds. J. Oosterbroek.

Belijden en Beleven
ONS BIDDEN(4)
MET HET OOG OP DE WEDERKOMST.

We hebben de vorige maal nagedacht 
over ons bidden in de adventstijd. We 
zagen Elisabeth en Zacharias in hun 
adventsverwachting en kwamen uit bij 
het verlangen van Gods Kerk in hun 
gezamelijk Adventsgebed: “Kom, Heere 
Jezus, ja kom haastig”.

Waarin is dat komen van de Heere 
Jezus Christus vandaag te zien? Hij 
heeft Zelf gezegd dat Hij vuur op de 
aarde wil werpen en dat Hij niet geko-
men is om vrede te brengen maar ver-
deeldheid en het zwaard, Luk.12:49-53. 
Op Patmos ziet Johannes in een visioen 
hoe de gebeden van Gods volk, bij de 
HEERE komen. Het zijn onzuivere gebe-
den, maar zij kunnen alleen gereinigd 
en gezuiverd door de HEERE worden 
aangenomen. Dan ziet Johannes de 
beantwoording van de gebeden. De 
engel neemt wat van dat brandende 
reukwerk van het altaar en werpt het 
op de aarde. Dat betekent dat de gebe-
den terugkomen, dat zij verhoord wor-
den. En dan gebeurt er dit: 

er kwamen donderslagen en stemmen 
en bliksemstralen en aardbeving, 
Openbaring 8:5.

Dat zijn de gerichten van God die op de 
aarde komen. Dat is het komen van 

Christus. Zeker, Ik kom spoedig, zegt 
Christus en daarom: 

Die onrecht doet, dat hij nog onrecht 
doe; en die vuil is, dat hij nog vuil 
worde; en die rechtvaardig is, dat hij 
nog gerechtvaardigd worde; en die 
heilig is, dat hij geheiligd worde. 
Openb. 22:11.

 
De tegenstellingen worden steeds duide-
lijker zichtbaar. 

Bespoedigen
De HEERE laat door middel van Zijn 
apostel Petrus ons weten dat wij de dag 
van Zijn komst zelfs bespoedigen. Niet 
alleen maar verwachten, maar ook 
bespoedigen. 

Dewijl dan deze dingen alle vergaan, 
hoedanigen behoort gij te zijn in heilige 
wandel en godzaligheid!, verwachtende 
en haastende tot de toekomst van de 
dag Gods, in welken de hemelen, door 
vuur ontstoken zijnde zullen vergaan en 
de elementen brandende zullen versmel-
ten. 2 Petrus 3:11 en 12.
Het woord vertaald door ‘u spoedende’ 
kan beter vertaald worden door: 
‘bespoedigend’, ‘verhaastend’. In het 
Grieks staat er namelijk geen voorzetsel 
achter ‘spoedende’ (dat er door de ver-
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talers wel tussenin gezet is), maar 
gewoon de vierde naamval. 
Dat is wel heel bijzonder. Door onze 
gebeden wordt de dag van de Heere 
Jezus Christus bespoedigd. Niet alleen 
door onze gebeden, maar ook door onze 
‘heilige wandel en godsvrucht’. 
Kan dat? Ligt dan niet alles vast in de 
raad van God van eeuwigheid? 
Laten wij maar rustig luisteren naar wat 

de HEERE ons zegt om ons te troosten 
en aan te moedigen. De Heere Jezus 
Christus heeft gezegd dat Hij die moei-
tevolle laatste tijden vol verzoekingen 
zal inkorten. Anders zou er niemand 
behouden worden Matt.24:22. Dus: de 
tijd wordt ingekort. 
Dat ligt dus ook al in de raad van God. 
Hij heeft immers ook onze gebeden in 
Zijn raad opgenomen. 
Die troost geeft de HEERE ons mee als 
wij moeten meemaken dat de kerk 
haast tot niets is gekomen. Als de afval 
van de HEERE niet alleen zich steeds 
meer verspreidt, maar ook vijandiger 
wordt. Als de verzoekingen van de anti-
christ steeds verraderlijker worden.
 
Het teken van het Beest
Dat zal een tijd zijn waarin de kooplieden 
van de aarde handelen in lichamen van 
mensen, zoals wij dat zien in de vrou-
wenhandel, in de slavernij. Zij handelen 
zelfs in zielen van mensen, Opb.18:14. 
Zij willen in ons denken binnendringen en 
ons geloof vernielen en ons indoctrineren. 
Onlangs heeft een zogeheten futuroloog 
(iemand die op grond van de huidige ont-
wikkelingen schetst hoe die zullen uit-
monden in allerlei bijzondere uitvindingen 
in de toekomst) als een van zijn verwach-
tingen uitgesproken, dat niet alleen de 
informatietechnologie zover komt dat er 
een menselijk verstand (human intelligen-
ce) kan worden geproduceerd - dat is al 
een heel eind op weg! – maar zelfs ook 
dat die software via een chip kan worden 
ingeplant in de hersenen. Zo stond 
onlangs in het tijdschrift TIME te lezen. 
Dat zou dan betekenen dat daardoor voor 
een groot deel het denken van de mens 
geprogrammeerd kan worden naar het 
moederbrein van de antichrist. Allen in 
eenzelfde richting, uit eenzelfde overtui-
ging. 
Dat zou wel eens de voltooiing zijn van 
die handel in zielen van mensen, die ook 
in onze tijd al volop aan de gang is door 

Het enige antwoord
O nee, ik kan het niet zeggen
waarom het lijkt, of God je niet ver-
hoort;
Ik wil niet trachten, het je uit te leg-
gen,
Ik kan het niet: onmachtig is mijn 
woord.
Het is onmogelijk, je te verklaren
waarom de liefste mensen van ons 
gaan.
Je kunt je er wel blind op blijven sta-
ren,
maar raakt steeds verder van de 
Heer’vandaan.
Ik weet het niet, waarom de mensen 
lijden,
waarom er zoveel pijn is en geweld,
waarom het je niet lukt, je te bevrijden
van wat je in een wurggreep houdt 
omkneld.
Ik heb geen antwoord op je vragen
dan dat je blindelings vertrouwen moet.
omdat de Heiland Zelf jouw last wil 
dragen.
Hij zorgt voor je, zoals een vader doet.
Misschien klinkt je dit alles afgesleten
je zegt misschien “Die troost is wel 
goedkoop”.
Maar als ik dit niet wist, dan zou ik 
niets meer weten:
In leven en in dood is Hij mijn enige 
Hoop.

Nel Benschop
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middel van allerlei duivelse invloeden 
door beeld en geluid en geschrift. In deze 
laatste ontwikkelingen beginnen dus nu al 
de contouren van het teken van het 
Beest zichtbaar te worden. En wie weigert 
dat teken aan te nemen wordt buitenge-
sloten en is dan niets meer dan een ille-
gaal in de samenleving geworden. 

Troost
Maar in dat alles komt nu de troost van 
de Heere Jezus Christus. Hij is in dat alles 
bezig te komen tot Zijn dag. Waakt en 
bidt, zei Hij tot Zijn discipelen en tot ons. 
Tegelijk zegt Hij: de satan heeft geëist u 
te mogen ziften als de tarwe, maar Ik bid 
voor u dat uw geloof niet ophoude. 
In artikel 26 van de Nederlandse 
Geloofsbelijdenis belijden wij over die 
voorbede van Christus: er is niemand 
onder de schepselen in de hemel of op 
aarde die ons meer liefheeft dan Jezus 
Christus. Niemand heeft zoveel liefde voor 
ons als Hij, Die Zijn leven voor ons heeft 

gegeven, zelfs toen wij vijanden waren. En 
niemand heeft zoveel macht en aanzien 
als Hij, Die gezeten is aan de rechterhand 
van Zijn Vader en Die alle macht heeft in 
hemel en op aarde. 
En de kerk doet daarvan belijdenis aan 
het slot van de Dordtse Leerregels over 
deze leer van de bewaring van Gods kin-
deren: 

De bruid van Christus heeft haar altijd 
als een schat van oneindige waarde 
innig liefgehad en standvastig verde-
digd. God zal ervoor zorgen, dat zij dit 
ook zal blijven doen; tegen Hem kan 
geen plan iets uitrichten en is geen 
enkele macht opgewassen, V,15.

Wat een uitzicht Bruidsgemeente, eeuwig 
Hem ten eigendom.
Kent u het wachtwoord? MARANATHA!

Harderwijk
ds. J. Oosterbroek

Draagt elkanders lasten
Beste lezer,

Soms kom je bij het Bijbellezen 
passages tegen die er zomaar 

ineens voor je uit springen. 
Dat overkwam mij ook toen 
ik in de 1e 
Thessalonicensenbrief las. 
Het lichtte op als een parel-

tje: “Bidt zonder ophouden.” 
Dat is bidden op gezette tij-

den, maar ook op de fiets, in de 
auto, achter de strijkplank en tijdens 
het koken. Bidt zonder ophouden…in 
blijde dagen, maar ook als het leven 
moeilijk is. Bidt zonder ophouden: je 
noden, zorgen, vreugde en verdriet bij 
de Heere neerleggen. Ik wens u allen 
Gods zegenende nabijheid toe!

Brievenbus
Carla Thoen,  
Fresiastraat 1,  
2685 XJ Poeldijk

Verjaardagskalender
2 februari  Mevr. S. Vlietstra, 

Doverstraat 13,  
2014 DC Haarlem

4 februari  Jaap Visserman, 
Workumstraat 18,  
8304 DP Emmeloord

22 februari  Mevr. J.D. van Schaik, 
Schutselaan 26, B 22, 
7741 AP Coevorden
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Puzzelhoek
Voor deze puzzel moet u in het Bijbelboek 1 Samuel, hoofdstuk 1 tot 10, op zoek 
naar de antwoorden. De oplossing kunt u lezen in het  dik omlijnde vak. U kunt de 
oplossing insturen tot 1 maart. 

1. Eerstgeboren zoon van Samuel (8)
2. Wat nam Hanna elk jaar voor haar zoon 

mee?(2)
3. Waar woonde de gekozen koning van 

Israël? (10)
4. Eerste  koning van Israël. (9)
5. Zoon van de priester (2)
6. Priester (1)
7. Hoeveel maanden is de Ark in het land van 

de Filistijnen geweest? (6)
8. Uit welke stam was de eerste koning van 

Israël afkomstig? (9)
9. Wat namen de Filistijnen mee na hun over-

winning op de Israëlieten? (4)
10. In wiens huis werd de Ark ondergebracht? 

(7)
11. Hoeveel varren namen Samuels ouders mee 

naar de tempel? (1)
12. Eén van de muziekinstrumenten van de pro-

feten (10)
13. Zoon van de priester (2)
14. Wat begeerde Israël toen Samuels zonen 

niet oprecht wandelden? (8)
15. Waar gingen de ouders van Samuel elk jaar 

offeren? (1)
16. Tweede zoon van Samuel (8)
17. Hoeveel duizend voetvolk werd door de 

Filistijnen geslagen? (4)
18. Welke god viel voor de Heere op zijn aan-

gezicht? (5)
19. Waartussen had de nieuwe koning zich ver-

stopt? (10)
20. Deze dieren moest Saul gaan zoeken. (9)
21. Wat had Hanna volgens Eli gedronken? (1)
22. Vader van Samuel (1)
23. In welke plaats brachten de Filistijnen de 

Ark? (5)
24. Hier waren de zonen van Samuel richter (8)
25. Wat is de naam voor “tot hiertoe heeft de 

Heere geholpen” (7)
26. Waar legerden de Filistijnen zich? (4)
27. Waarmee werd de nieuwe koning gezalfd? 

(10)
28. Eén van de muziekinstrumenten van de pro-

feten (10)
29. Hoeveel mannen vond Saul bij het graf van 

Rachel? (10)

Vriendelijke groeten van: 
Willeke Breederveld
Capellerij 3, 3252 CG GOEDEREEDE
telefoon: 0187-492281
email: wbreederveld@solcon.nl
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De  oplossing  van  de  kerstpuzzel  is:  “Want  geen  ding  zal  bij  God  onmogelijk  zijn”  
  
Vriendelijke  groeten  van:    
Willeke  Breederveld  
Capellerij  3  
3252  CG  GOEDEREEDE  
telefoon:  0187-‐492281  
email:  wbreederveld@solcon.nl  

De oplossing van de kerstpuzzel is: 
“Want geen ding zal bij God onmogelijk 
zijn”
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Aser.

“Van Aser, zijn brood zal vet zijn; en hij 
zal koninklijke lekkernijen leveren” 
(Genesis 49:20).

Aser betekent: “Tot mijn geluk!”. En je 
komt een beetje dichterbij hem, als je 
deze lijn volgt: 1. Een gelukkig leven. 2. 
Een gevaarlijk leven. 3. Een gezegend 
leven.

1. Nogal wat keren komt in de bijbel 
Asers naam voor. En die wordt dan met 
“Zalig” of “Welgelukzalig” vertaald. 
“Welgelukzalig, die de God Jakobs tot 
zijn Hulp heeft, wiens verwachting op de 
Heere, zijn God is” (Ps.146:5). Maar Lea 
vat het woord “Geluk” in een erg vlakke 
zin op. Toen ze haar vierde zoon kreeg, 
stond ze veel dichter bij God. Ze raakte 
toen haar leed en zichzelf aan God kwijt. 
“Juda; ditmaal zal ik de Heere loven!” 
(Gen.29:35). Maar bij de geboorte van 
Aser is dat zo niet meer. Dat is erg, als 
wij soms, net als Lea, weer zo ver van 
onze plaats zijn. Het klinkt wel onschul-
dig: “Tot mijn geluk!” Maar het is niet zo 
onschuldig. In Aser ziet zijn vader op 
zijn oude dag de trek van zijn eigen 
aardsgezindheid. Aser was er officieel 
wel een van Lea; maar ten bloede was 
hij er een van de slavin. Het is net, alsof 
je dat altijd toch voelt. Vergelijk het 
maar met hen die het in hun jeugd arm 
hadden. Dikwijls zijn die veel meer dan 
een ander gefixeerd op : “Komt er nie-
mand aan het mijne?” Het klinkt dan ook 
niet zonder zorg, als Jakob zegt: “In een 
overdadige stijl zul jij leven. Jij zult naar 
de wereld een zondagskind zijn”. Wij 
misgunnen elkaar niet een zekere wel-

De zegeningen van de zonen 
van Jakob (IX) 

vaart; maar succes is geen zegen en 
zegen is geen succes. Zonder God valt 
er aan een zekere mate van succes mis-
schien ook nog wel te komen. Maar 
zegen is, dat je welvaart door de handen 
van God heengegaan is en dat Hij je er 
gelukkig mee maakt.

2. Jakob is er niet gerust op. Hij 
gunt Aser alles. Maar wat is de 
weelde niet een gevaar! Jakob 
zelf was in de dagen, dat het er 
nog van moest komen, in het 
verre Haran, helemaal gaan den-
ken in schapen en vee. Zoals 
onze wereld door de bank genomen 
in rendementen en aandelen denkt, of, 
nog net als vroeger, in hectaren grond. 
Maar dat was zijn beste tijd niet 
geweest. En zijn zorg is niet overdre-
ven. Jezus zegt: “Het is lichter dat een 
kameel gaat door het oog van een 
naald, dan dat een rijke binnen gaat in 
het koninkrijk Gods”. Hoe verging het 
Aser? Aser leefde prima. Maar het “liep” 
niet zo in het geestelijke. In de moder-
ne tijd zijn er velen, die met Aser mee-
gaan. Ze roepen luid bij alle weelde: 
“Tot mijn geluk!” Maar Christus kijkt 
bedroefd naar ons en zegt: “Waarom 
weegt gij geld uit voor hetgeen geen 
brood is en uw arbeid voor wat niet 
verzadigen kan?”(Jes.55:2). En wat is 
voor ons het meest belangrijk; de 
vraag: “Wat zal ik later aan mijn kinde-
ren overlaten?”; of de vraag: ”Hoe vin-
den mijn kinderen vrede met God?” Wij 
schamen ons. Wij tekenen ons vonnis. 
En dan gaat er een kameel door het 
oog van de naald!

3. In Lucas 2 treffen wij Anna, een 
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De Naam Jezus
O Jezus, hoe vertrouwd en zoet,
klinkt mij Uw Naam in ’t oor,
Uw Naam die mij geloven doet:
Gij gaat mij reddend voor.

Nog is mijn dienst van elke dag
vol falen en tekort,
tot, als ‘k U eens aanschouwen mag,
mijn lied eerst loflied wordt.

O Jezus, hoe vertrouwd en zoet
Klinkt mij Uw Naam in ’t oor, 
Als ik van alles scheiden moet
Gaat nog die Naam mij voor.

John Newton

dochter van Fanuël, aan. Anna komt uit 
Aser. Zij was uit een rijke stam afkom-

stig. Maar zij is het buitenbeentje in 
haar familie geweest. En als wij de 
Heere Jezus leren kennen, worden wij 
ook een buitenbeentje. Anna was maar 
zeven jaar getrouwd geweest; en ze 
had een moeilijk leven. Maar zij had wel 
iets wat de meeste mensen missen: een 
woning bij God. Was dat een schraal 
leven? Nee, dat was het helemaal niet. 
Want zij leefde op Gods kosten. En Hij 
gaf het ze goed. Wij zeggen a.h.w. 
tegen Anna: “Anna, wat hebt u een 
moeilijk leven!” Maar zij zegt: “Dat heb 
ik eerst ook gedacht. Maar ik ben dat 
later anders gaan zien. En ik spot niet, 
als ik zeg: Ik heb geen man. Maar ik 
heb een andere Man gekregen. Want 
mijn Maker is mijn Man. En ik ben toch 
erg gelukkig”. 

Brandwijk
ds. J.A.H. Jongkind 

evangelie (8)
Preken over de zeker zijn van het 
heil 
Het echte geloof is: zeker weten en 
vast vertrouwen, zo belijden we dit in 
zondag 7 van de Catechismus. In de 
prediking zal het leiden tot deze zeker-
heid dan een belangrijk onderdeel ervan 
zijn. Ook om vanuit deze vastheid te 
leven en zelfs voortdurend aan deze 
blijde zekerheid deel te hebben.

De beide genoemde broers besteden 
royale aandacht aan deze zeker-

heid. Zij noemen daarbij meer 
dan eens het werkzaam zijn 
met de beloften van het evan-
gelie. Zo komen we tot de ver-

wonderde uitroep: ‘O! al durf ik 
Hem niets te beloven, toch neem 

Twee broers: één in het 

ik Hem aan als Degene die alles aan mij 
belooft. Gezegend zij de vrije en opper-
machtige genade, die alles in de belofte 
is. Want indien er maar iets van mijn 
goed of van mijn dienst afhing, dan zou 
ik vrezen dat alles verloren zou zijn. En 
daarom neem ik  Christus en de belofte 
aan voor alles. O! hoe zalig is dat voor 
mij dat Hij mij alles beloofd heeft.’

Er is verschil tussen zekerheid van het 
geloof en zekerheid van het gevoel.
In een preek over Gen. 49:10 wordt er 
dit van gezegd: ‘Het geloof brengt 
gewoonlijk ook gevoel met zich mee. 
Het geestelijk gevoel is de vrucht van 
het geloof. Ik moet u zeggen wat de 
schuld en dwaasheid is, zelfs van de 
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in de 19e eeuw herdrukt werden. Voor 
de 2e Wereldoorlog vertaalde C.B. van 
Woerden een groot aantal kleinere pre-
ken, die hier nog niet  bekend waren.
In een inleidend woord op de uitgave 
van ‘Al de werken’ laat prof. dr. Herman 
Bavinck weten dat al is de vorm van 
deze preken ‘niet meer van onze tijd’, er 
een belangrijk element in is dat naar 
zijn oordeel (nu een eeuw geleden!) 
veelszins ontbreekt. Hij legt het ook uit 
wat hij waarneemt. ‘De geestelijke zie-
lenkennis’ mist hij in de stichtelijke lec-
tuur van zijn dagen. ‘Het is alsof wij niet 
meer weten wat zonde en genade, wat 
schuld en vergeving, wat wedergeboorte 
en bekering is. In theorie kennen wij ze 
wel, maar wij  kennen ze niet meer in 
de ontzaglijke realiteit van het leven.’
Ten aanzien van de preken van de 
Erskines merkt hij daarentegen op dat 
zij natuurlijk zijn in de echte zin van 
het woord. Zij bevatten in elk opzicht 
geestelijke voedsel, zo zou ik er aan toe 
willen voegen. Ook voor de prediking 
vandaag kunnen we bij beide broers in 
de leer gaan.

Ede 
Ds. J. Van Amstel

meeste gelovigen. En ook wat de oor-
zaak is dat zij zo weinig van die zoete 
vruchten en voordelen van het geloof 
smaken. Zij stellen namelijk het gevoel 
tot de grond van het geloof, terwijl het 
alleen de vrucht is. De enige grond van 
het geloof is Gods Woord, Zijn waarheid 
en getrouwheid.’
De Erskines nemen alles even ernstig: 
de zonde én de genade, onze totale 
machteloosheid én Gods rijke beloften. 
Daarom gaat er van hun prediking een 
appèl uit dat door en door Bijbels is. 
een wensen en ook geen constateringen 
zijn in deze preken te vinden, maar wel 
sterke oproepen om alles te geloven 
wat God zegt, namelijk om met heel 
ons hart te geloven dat wij absoluut 
verloren mensen zijn en om niet minder 
hartelijk te geloven dat God in Christus 
alles wil geven en zijn voor verlorenen. 
En God meent het. Hij liegt niet!
Zegen op en door deze preken.
Hoe komt het toch dat deze preken 
eeuwen erna voor velen tot grote zegen 
zijn geweest? De preken werden ver-
spreid, in diverse landen vertaald en 
ook in ons land verschenen afzonderlijke 
preken. Zelfs kwam het in de 18e eeuw 
tot een uitgave van 12 delen ervan, die 

Jubileum
Op zaterdag 9 januari 2016 mocht ds. 
J. Oosterbroek gedenken dat hij 40 jaar 
predikant is binnen de Chr. Geref. 
Kerken. We willen hem namens het 
bestuur van “Kracht naar Kruis” en 
namens alle lezers van harte feliciteren 
met dit jubileum. Het is een grote 
zegen om zoveel jaren in het ambt te 
mogen staan met alle vreugden en alle 
zorgen.
Ds. Oosterbroek is ook al vele jaren 
secretaris van ons bestuur en vanaf 
september 2003 eindredacteur van ons 

blad. In al die jaren heeft hij 
veel werk verricht voor ons blad 
en onze stichting we hopen dat 
hij nog langere tijd zijn krachten 
mag geven voor “Kracht naar Kruis”.
Graag willen wij ds. Oosterbroek geluk-
wensen met zijn jubileum en hem voor 
de toekomst van harte Gods zegen toe-
bidden.

Namens bestuur, medewerkers en 
lezers van “Kracht naar Kruis”,
ds. J. Willemsen, voorzitter



10  Kracht naar Kruis no. 5 • Februari 2016 

Dominee en gemeente
Een predikant met zijn gezin, leeft in 
een huis
Van glas vervaardigd, zonder blinden; 
Zo helder en doorzichtig dat
Wie fouten zoekt, ze vlug kan vinden.

Een predikant is ook een mens
Die leeft en werkt met veel gebreken;
Wie hem liefdeloos corrigeert
Verlamt zijn werk; doet niets dan bre-
ken.

Een predikant – een knecht van God -
Kent tijden van ontmoedigd werken.
De mensen zijn soms wreed en hard 
Maar God, zijn Zender, zal hem ster-
ken!

’t Wordt tijd dat wij dat glazen huis
Versplint’ren – en veel tijd besteden 
Aan ’t bouwen van een sterke muur:
’t Gebed van de gemeenteleden.

Een grote liefde heeft mijn hart ver-
vuld,
volmaakte rust – de spanning is gewe-
ken,
God heeft in liefde naar ons omgeke-
ken
en met ons ongeloof had Hij geduld.

Een diepe eerbied is er in mijn hart,
een dank, te groot voor kleine mensen-
woorden,
want wij – die zelf het wonder zagen, 
hoorden –
weten van leven, dat de dood zelfs tart.

Nu is er niets meer over dan het licht
dat het benauwde donker heeft verdre-
ven;
een muur van engelen had ons omge-
ven,
wij zagen ’t niet –maar God gaf ons ’t 
gezicht.

Wij staan in ’t licht – niet langer zijn 
we blind;
wij kunnen er slechts staam’lend over 
spreken.
Heer’, houd ons vast! Aanvaard als lief-
desteken
het onbeperkt vertrouwen van Uw kind.

God lokt Zijn volk met daden en met 
woorden.
Hij trekt hen tot Zich met Zijn liefde-
koorden,
Hij maakt hen levend door Zijn grote 
kracht.
Hij overtuigt hen van hun schuld en 
zonden:
Hij doet hen zien hoe vast ze zijn 
gebonden
door eigen schuld, als slaaf in satans 
macht.

Toch wil de Heere hen bij ogenblikken
door Geest en Woord soms wonderlijk 
verkwikken,
te midden van hun nood en zielen-
smart.
Al kunnen zij het zelf dan niet verkla-
ren,
verwonderd mogen zij weleens ervaren
dat God een liefdeblijk geeft in hun 
hart.

Aan frisse wateren wil God hen leiden.
Ze mogen zich oprecht in Hem verblij-
den.
Het kan zo zoet zijn in die lokkenstijd!
Ze zouden zó wel altijd willen leven,
maar God heeft méér dan dit om hun 
te geven,
Zijn Naam tot eer en hun tot zaligheid.

Christien de Priester
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Het Kerstfeest is voor ons al ruim een 
maand achter de rug. Het Christus-feest 
wordt dikwijls vergeten. Met gezang 
vierden we dat de “herdertjes” die 
‘s nachts in ‘t veld lagen te slapen, 
wakkere knapen waren. Ze zagen beren 
en leeuwen op de weg maar ze gaven 
die wilde dieren geen kans om hun 
getelde “schaapjes” te veroberen. Er 
waren immers echte beren en leeuwen 
in die tijd want zegt David in I Samuel 
17:34-36, “Ik greep ze bij hun baard  
en sloeg hen dood. Zowel leeuw als 
beer heeft uw knecht verslagen!” Lees 
het maar. Zo vader, zo zoon. Zo David, 
zo Davids grote Zoon, de Heere Jezus.

Ineens zagen toen die onverschrokken 
herders lichten, vlammen in de lucht die 
hemelse muziek zongen. Geschrokken 
hielden ze hun adem in. Het was geen 
natuur verschijnsel die je wetenschap-
pelijk kan verklaren. Dat weet je wel. 
Engelen kwamen opeens te voorschijn 
en zongen een lied dat zelfs Mozart of 
Bach niet hadden kunnen componeren. 
Ere zij God in de hoge en vrede op aar-
de in mensen waarin God een welbeha-
gen heeft. Wie zou dat kunnen moeten 
zijn? Zij schraapten het kleine beetje 
moed dat ze nog over hadden bij elkaar 
en gingen een kijkje nemen waar die 
mensen woonden waar God een welbe-
hagen in had.
 
Echter, achter de coulissen van een 
schapenstal speelde zich een andere 
drama af. Een Herder Jezus werd 
geboren. Die kwam om de wereld te 
verlossen van de duivel, van de zonde. 
Geen “kindeke klein” en geen “kindeke 
teer”, maar de eeuwige God want in 
“Hem zijn alle dingen geschapen – Hij is 
voor alles en alle dingen hebben hun 
bestaan in Hem.” (Col.1:16 ev.). Jezus 

Zingen in het nieuwe jaar 2016
heeft Zijn eeuwige hemel verlaten. Hij 
is onze tijd, ons 2016 en onze wereld 
binnen gekomen om geboren te worden 
van een maagd, een Woord dat je 
tegenwoordig niet zoveel meer hoort.
 
Deze herders in de velden van 
Bethlehem gingen op zoek naar wat 
Jesaja hen geleerd had, “Want een kind 
is ons geboren, een Zoon is ons 
gegeven – en men noemt hem 
Wonderbare Raadsman, Sterke 
God, Eeuwige Vader, 
Vredevorst!” (9:6).
 
Wat een Kerstfeest! Christus is 
geboren. Vierde u ook zo het 
Kerstfeest, de geboorte van de 
eeuwige Schepper en Zaligmaker Jezus?  
U zegt: Waarom zou ik dat niet hebben 
gedaan? 
 
Nog een keertje vraag ik het u:  
Waarom hebt u de Kerst en dus de 
geboorte van Jezus gevierd? Was de 
Heere Jezus op Zijn eigen verjaardag 
uitgenodigd? Zou Hij zich thuis gevoeld 
hebben op ons feest?
 
U zal misschien zeggen: misschien. Maar 
als Hij Vredevorst wordt genoemd zal Hij 
zeker de trammelant van vandaag niet 
waarderen. Ik behoef heus niet al de 
narigheid die de wereld meemaakt onder 
uw aandacht te brengen. Vulkanen spu-
wen vuur. Orkanen blazen het water 
voor zich uit en wolken met water klet-
teren naar beneden zodat de overstro-
mingen niet van de lucht zijn. In andere 
gedeelten van de wereld bakt de zon 
alles bruin. De epidemie van Ebola raast 
als een wild, opgejaagd dier langs de 
straten zoals de dood in Egypte in de 
tijd van de Exodus. Fanatici slachten  
hele dorpen af/uit. Het huwelijk is uit 
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mekaar geslagen. Kracht naar Kruis? 
Waar halen we dat vandaan? De klach-
ten van ellende stijgen ten hemel terwijl 
Jezus naar deze aarde in gekomen om 
als Vredevorst te regeren?
 
Als je kinderen af en toe narigheden 
ondervinden dan zegt u toch ook niet, 
«Laat ze maar in hun eigen sop gaar 
koken. Ze hebben hun eigen bed 
opgemaakt en daarom moeten ze er 
ook maar in slapen!». Natuurlijk niet. 
Wij delen in hun verdriet en in hun 
vreugde.
 
Zo is het ook met de Heere Jezus. De 
geboren Herder heeft zijn “schaapjes” 
geteld; Hij heeft ze op het droge 
gebracht; Hij heeft ons verlost van dui-

velse beren en satanische leeuwen om 
ons kracht naar ons kruis te geven 
door Zijn kruis. De Leeuw van Judah 
heeft overwonnen. Het is volbracht! In 
2016 zingen wij met de engelen van 
het afgelopen Kerstfeest want de opge-
stane Heiland is het blij vooruitzicht, 
dat ons streelt. Ik zal, ontwaakt, Uw 
lof ontvouwen; U in gerechtheid aan-
schouwen; Verzadigd met Uw Goddlijk 
beeld. 
 
Jezus, de Leeuw van Juda is onze 
Kracht naar het kruis dat we dragen. 
Hallelujah!

Canada
Rev Wieger de Jong


