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Meditatie

Na Pinksteren
Maar wanneer Die komt, de Geest van de waarheid, zal Hij u de weg wijzen in 
heel de waarheid.

Johannes 8:36.

STICHTING EVANGELISEREND LECTUURFONDS VOOR CHRONISCH ZIEKEN EN OUDEREN

no. 9 • Juni 2015 • 72ste jaargang

Het is een uitzonderlijk gebeuren 
geweest, die uitstorting van de 
Pinkstergeest op dat eerste 
Pinksterfeest.
Dat Hij kwam, was hoorbaar aan het 
geluid als van een geweldige windvlaag. 
Dat Hij van mensen bezit nam, was 
zichtbaar aan die tongen als van vuur.
Dit opzienbarende was echter iets van 
één keer en daarna nooit meer. 
Sindsdien gaat de Geest geruisloos Zijn 
gang. Hij doet Zijn werk zonder dat we 
Hem horen of zien. Lastig is dat. Want - 
hoe weet je nu of Hij onder ons is?
Of: dat Hij in je werkt? Zo duidelijk als 
het toen was, zo vaag blijft het nu voor 
menigeen. Goed om daar eens bij stil te 
staan. In de hoop, dat u Zijn aanwezig-
heid en werk in uw leven herkent. Wat 
zou dat een feest zijn! Hoor, wat Jezus
er over zegt, als Hij het Zijn discipelen 
uitlegt: Maar wanneer Die komt, de 
Geest der waarheid, zal Hij u de weg 
wijzen in heel de waarheid.
 
De weg wijzen in heel de waarheid - dat 
is het specifieke van de Geest. Met dat 
Jezus dat zegt, legt Hij tegelijkertijd de 
vinger bij de zere plek: dat de waarheid 
(al wat Hij op Zijn hart heeft en naar 
ons toe uitspreekt) ons blijkbaar zomaar 
ontgaat. Dat de werkelijkheid van Zijn 
woorden doorgaans niet echt tot ons 

LICHT IN LIJDEN

doordringt. Het is net als, wanneer je 
zonder gids door een museum loopt. Je 
ziet de dingen wel, maar je ziet er niks 
in; je loopt er zo maar aan voorbij. En 
omdat de betekenis van één en ander 
je ontgaat ben je er ook zo op uitgeke-
ken. En de gevolgen zijn ernaar - je 
leeft bij wat vage ideeën of uitgespro-
ken opvattingen over God en je leven 
blijft steken in: huisje, boompje, beest-
je. Je droomt van een gezonde en 
gelukkige oude dag en verder… Zoiets 
bedoelt de Bijbel als gezegd wordt, dat 
wij verstrikt zitten in de leugen. Dat je 
gewoon niet verder komt dan je eigen 
verhaal, waar je ondertussen bedrogen 
mee uitkomt.
 
Maar nu het mooie en machtige van 
Pinksteren. De Geest wordt erop uit 
gestuurd om ons de weg te wijzen in de 
waarheid als Gods Gids. Hoe zit dat met 
een gids? Die gaat, stap voor stap, de 
dingen langs. Vestigt de aandacht op dit 
en op dat. En doet hij het goed, dan 
raak je steeds meer geboeid. Waar je 
anders zonder erg langs zou lopen, gaat 
nu voor je open. En gaandeweg kom je 
al meer aan de weet. Zo werkt de 
Geest. Wandelend door de Bijbel (thuis 
of in de kerk) zet Hij je stil bij dit of 
dat. Wat je nooit iets zei, gaat ineens 
tot je spreken. Wat je duister was, licht 
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binnenste. Wat je jaar en dag ont-
ging, dringt tot je door. En je 
staat er beduusd van, dat je 
het zo lang onverstoord hebt 
aangehoord. Machtige 
gewaarwording. Nauwelijks 
uit te leggen. Van Lydia, een 
vrouw uit Filippi, staat heel 
eenvoudig: de Heere opende 
haar hart, zodat zij acht gaf op wat 
door Paulus gesproken werd. Wat mooi, 
als u dat herkent. Doe niet, alsof dat 
nog niks is. Ga er liever op door; wan-
delend in de Bijbel en biddend: Uw goe-
de Geest geleide mij. Zo bekeert en 
leert de Heere. Stap voor stap.
 
Het beeld van een gids schiet uiteindelijk 
tekort. Want - blijft het bij een gewone 
rondleiding allemaal op afstand, waar de 
Geest de weg wijst in de waarheid, daar 
worden we er persoonlijk in betrokken: 
in de zonde, in de genade, in de troost, 
in de hoop, in de liefde, inde komende 
verlossing. Wat een gebeuren!
 
Wapenveld                                           
ds. L. C. Talsma.

U ontvangt hierbij het negende num-
mer van de 72ste jaargang van 
“Kracht naar Kruis.
Dit nummer staat in het licht van 
Pinksteren getuige de meditatie van 
onze oud- voorzitter, de artikelen en 
gedichten.
De Bijbelse onderwerpen – de zegenin-
gen van de zonen van Jakob en de 
prediking van de discipelen – krijgen 
een vervolg evenals de serie over de 
Erskines van ds J Van Amstel uit Ede. 
Het artikel van Marianne Tanis over 
"Veiligheid in en om het huis" zal 
zeker uw belangstelling hebben.
Verder spreekt de inhoud van dit num-
mer voor zichzelf.
Moge Gods Geest ons allen vervullen! 

Eindredacteur 
ds. J. Oosterbroek
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plotseling voor je op. Wat niet boeide, 
neemt je gaandeweg gevangen. In 
woorden uit de Bijbel, die als bekende 
klanken langs je heen waaiden, hoor je 
de stem van God, die je raakt tot in je 

Belijden en Beleven
ZIEKENTROOST (68) 
Wij zijn bezig de grote lijn van de 
Ziekentroost te volgen; een boekje uit 
1571, geschreven door ds. Cornelis van 
Hille. U vindt dit geschrift afgedrukt 
achter in uw psalmboekje. Wanneer u 
daarin de berijmde psalmen en enige 

gezangen hebt gevonden, komen 
de belijdenisgeschriften aan de 
orde. Tenslotte ziet u een 
gedeelte LITURGIE. De laatste 
onderdelen daarvan zijn het Kort 
Begrip en De Ziekentroost. 

Waarom werd dit geschrift van ds 
Hille opgenomen in de liturgie? Toen 

wij als Nederland nog een grote zeeva-
rende natie waren naar Oost en West, 
werd dit geschrift door velen gebruikt. 
Niet iedereen die uit Nederland vertrok, 
kwam veilig aan of weer terug in het 
vaderland. Ook werden er onderweg tij-
dens de lange zeereizen mensen ziek. 
Zij vonden dan dikwijls troost in dit 
geschrift dat toen veel gelezen werd en 
ook vandaag waard is om gelezen en 
zorgvuldig behandeld te worden.
De Ziekentroost wil een korte onderwij-
zing zijn in het ware geloof en in de weg 
der zaligheid, om gewillig te sterven.
We zijn toegekomen aan de behandeling 
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van een nieuw gedeelte uit De 
Ziekentroost dat speciaal spreekt over 
het laatste oordeel. Daar staat het vol-
gende dat dit keer onze aandacht ver-
dient: “Alwaar wij moeten geopenbaard 
worden voor de rechterstoel van 
Christus, opdat een iegelijk wegdrage 
naar dat hij gedaan heeft, hetzij goed, 
hetzij kwaad”.

Ik schrijf deze bijdrage aan ons blad op 
een voor mij indrukwekkende dag. 
Vandaag hebben we in de gemeente 
Harderwijk een geliefde vriend en broe-
der grafwaarts gedragen. Een leeftijdge-
noot van mij, vader van 8 kinderen en 
10 kleinkinderen. Wij hebben zijn 
lichaam begraven op het kerkhof. Het 
heeft mij bijzonder aangegrepen. Op 
zulke momenten voel je je eigen klein-
heid, de macht van de dood en het 
definitieve van het graf. Op zulke 
momenten breekt de eeuwigheid door in 
de tijd. Ieder beseft op die ogenblikken 
de ernst van wat er gebeurt. Het stof 
zal hier rusten tot de jongste dag. Dan 
pas zal het grote onderscheid openbaar 
tussen de rechtvaardigen en de godde-
lozen. Allen zullen opstaan, sommigen 
tot eeuwig afgrijzen, anderen tot eeuwi-
ge heerlijkheid.
Bij het geluid van de laatste bazuin zul-
len alle doden opstaan en allen zullen 
worden gesteld voor de rechterstoel van 
Christus. Ze zullen geoordeeld worden 
naar wat ze in het lichaam gedaan heb-
ben, hetzij goed, hetzij kwaad.
We worden ditmaal bepaald bij het laat-
ste oordeel. Het stof van al degenen die 
gestorven zijn, zal rusten in de aarde tot 
op die grote dag. Als de tijd die de 
HEERE bepaald heeft, is aangebroken, zal 
de HEERE wederkomen. Hij zal uit de 
hemel wederkomen, zoals Hij gezegd 
heeft tegen Zijn discipelen op de 
Hemelvaartsdag. Met grote heerlijkheid 
en majesteit zal Hij verschijnen op de 
wolken des hemels. Hij, Die in de 

1. 
Vol verwachting blijf ik uitzien,
tot die dag eens dagen zal.
Dat de Heiland op de wolken,
weerkomt met bazuingeschal.
Welk een vreugde zal het wezen.
Als mijn oog Hem schouwen mag,
en mijn oor Zijn stem zal horen,  
op die grote, blijde dag!
Refrein
Welk een uitzicht, bruidsgemeente!
Eeuwig Hem ten eigendom.
“Maranatha” blijv’ ons wachtwoord,
“amen, ja Heer’ Jezus, kom
 
2. 
Al de teek’nen onzer dagen
zeggen mij: de komst genaakt
van de Bruigom, die Zijn liefste
tot Zich roept en haar volmaakt.
O, hoe blijde zal ik wezen,
op te trekken met die stoet,
juichend, met ontelb’re zaal’gen
onze Bruigom tegemoet!
Welk een uitzicht, bruidsgemeente!
Eeuwig Hem ten eigendom.
“Maranatha” blijv’ ons wachtwoord,
“amen, ja Heer’ Jezus, kom

3. 
O, soms voel ‘k een sterk verlangen,
heimwee in mijn hart ontstaan;
‘k vraag mij af dan, dierb’re Heiland
zijt Gij reeds op weg gegaan?
Neen, het zal niet lang meer duren;
Hij verlangt nog meer dan wij.
Maranatha! Blijve ‘t wachtwoord
voor een elk, maar ook voor mij.
Welk een uitzicht, bruidsgemeente!
Eeuwig Hem ten eigendom.
“Maranatha” blijv’ ons wachtwoord,
“amen, ja Heer’ Jezus, kom

 
Lied 769 (bundel Johannes de Heer)
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Knechtsgestalte naar de aarde is geko-
men om te lijden en te sterven en het 
rantsoen, de losprijs voor de Zijnen te 
betalen, zal eens komen in koninklijke 
heerlijkheid om Rechter te zijn over 
levenden en doden. Bij Zijn komst zal Hij 
de wereld in vuur en vlam zetten en her-
scheppen tot een nieuwe wereld waarop 
gerechtigheid woont. Zijn oordeel zal alles 
zuiveren van alle ongerechtigheid, want 
Hij maakt alle dingen nieuw.
Het is juist de apostel Paulus in de 
tweede Korintiërsbrief die hier over 
spreekt. Hij mag zich het eigendom des 
Heeren weten,maar toch…hij begeert 
ook voor de Heere te leven en te ster-
ven, als hij ziet op het komende eindge-
richt. Weliswaar behoeft Paulus niet 
meer bevreesd te zijn om voor de rech-
terstoel van Christus te verschijnen, 
toch vervult de gedachte aan het laatste 
oordeel Paulus met diepe ernst. Als hij 
het heeft over zijn werk op aarde, staan 
zijn gedachten zelfs een moment heel 
nadrukkelijk stil bij dat grote eindge-
richt. Alle mensen, Paulus ook, zullen 
voor Christus als Rechter komen te 

Draagt elkanders lasten

staan. Ze zullen vergelding ontvangen 
voor hetgeen zij gedaan hebben. Het 
goede zal Gods kinderen genadig ver-
golden worden. Het kwade dat de god-
delozen hebben bedreven, zal in eeu-
wigheid gestraft worden.
Wie dit werkelijkheid op zich laat inwer-
ken wordt als van zelf klein en ernstig.

Wat een ernstige boodschap, ook dit-
maal. Wij moeten allen geopenbaard 
worden voor de rechterstoel van 
Christus. Niemand zal dat moment kun-
nen ontvluchten. We kunnen roepen tot 
de bergen en tot de heuvels: valt op 
ons en bedekt ons, maar dan is het te 
laat.
Voor Paulus is er een probaat middel: 
de prediking van het Evangelie. “Wij 
dan kennende
de schrik des Heeren bewegen de men-
sen tot geloof. Laat u heden met God 
verzoenen. Wij bidden het u van 
Christuswege!

Harderwijk
ds. J. Oosterbroek

Beste lezer,

Zoals het volk Israël de woestijnreis 
moest maken, zo is ook uw, jouw en 
mijn leven een reis. Met ups en downs. 
Beste medereiziger, ervaart u deze 

wereld als een woestijn? Beseft u 
dat u op reis bent door een 
vreemd land, waar niets uw hart 
kan bevredigen? Satan is er 
steeds op uit ons op een of 
andere zijweg te brengen en 
ons te herinneren aan alles wat 

we achter moesten laten in 
Egypte. Maar zie niet achterom. 

Zie op de Heere Jezus, de overste 
Leidsman, die is gaan zitten aan de 
rechterzijde van de troon van God. Hij 
zal u veilig leiden en invoeren in de 
beloofde rust. God heeft ons geen kal-
me reis beloofd, maar wel een behou-
den aankomst.

Als op's levens zee de stormwind om u 
loeit.
Als ge tevergeefs uw arme hart ver-
moeit.
Tel uw zegeningen tel ze één voor één 
En ge zegt verwonderd: Hij liet nooit 
alleen.
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Drukken's levens zorgen u soms zwaar 
ter neer.
Schijnt het kruis te zwaar u, zeg het 
aan de Heer’,
Tel uw zegeningen, wil op Jezus zien,
Dan zal 't harte zingen en de zorgen 
vliên

Zo in alle moeiten, zorgen zonder tal,
Wees toch nooit ontmoedigd, God is 
overal,
Tel uw zegeningen, Eng'len luist'ren toe,
Troost en hulp schenkt Hij u, 
volg dan blij te moe.

Tel uw zegeningen. Tel ze één voor één.
Tel ze alle en vergeet er geen.
Tel ze alle noem ze één voor één, 
En ge ziet Gods liefde dan door alles 
heen.

Verjaardagskalender

Voor de maand juni heb ik geen ver-
jaardagen opstaan.
11 juli Mevr. V. Visserman-Boes,  
 `Hof van Smeden`, 
 Kamer 323, 
 8301 XG Emmeloord

Brievenbus
Carla Thoen, 
Fresiastraat 1, 
2685 XJ Poeldijk

Mestje Wijnja Dijkstra, 
De Cingel 26, 
8618 NK Oosthem
Puzzelhoek

Elk die de preekstoel beklimt, 

trachte drie honden daarvan te 

weren: gierigheid, nijdigheid en 

hoogmoed. 

Maarten Luther.

Voor onderstaande puzzel moet u het 
boek Exodus doorspitten. De eerste let-
ters van de antwoorden geven de oplos-
sing voor deze maand, die kunt u naar 
mij opsturen.
 1.  Hoe heet de zoon van priester 

Aäron? (Ex. 38)
 2.  Van welk materiaal is het wasvat 

gemaakt? (Ex. 38)
 3.  Wat zag Mozes branden maar  

verbrandde niet? (Ex. 3)
 4.  Van welk land is Farao koning?  

(Ex. 6)
 5.  Oudste zoon van Aäron (Ex. 3)
 6.  Hoeveel dagen duurde de dikke duis-

ternis in heel Egypteland? (Ex. 10)
 7.  Wat is tijdens de woestijnreis de 

eerste rustplaats van het volk 
Israël? (Ex. 13)

 8.  Wat wierp Mozes in het water van 
Mara om het zoet te maken?  
(Ex. 15)

 9.  Hier waren 12 waterfonteinen en 70 
palmbomen. (Ex. 15)

 10.  Een gomer is het tiende deel van 
een……. (Ex 16)

 11.  Waar was geen water voor het volk 
om te drinken? (Ex. 17)

 12.  Welk priestergewaad is gemaakt van 
fijn getweernd linnen, van het  
allerkunstelijkste werk? (Ex. 28)

 13.  Van wie is Bazáleël een zoon? (Ex 31)
 14.  Wat werd in bloed veranderd? (Ex. 7)
 15.  Zoon van Mozes (Ex. 2)
 16.  Het feest van de eerste vruchten 

heet ‘het feest van de ….’ (Ex. 23
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 17.  Aan hoevelen zal God barmhartig-
heid bewijzen? (Ex. 20)

De zegeningen van de zonen 
van Jakob (III)
Levi.

“Simeon en Levi zijn gebroeders….Vervloekt zij hun toorn!” (Genesis 49:5-7).

DOOR ONZE SCHULD

Wij schuilden in de hof
door onze schuld verward, 
wij schonden Gods gebod
en trapten op Zijn hart.

Weer riep Hij ons bij naam,
wij kropen uit het groen,
beschaamd en zo banaal
sprekend van goed fatsoen.

God joeg ons uit de hof.
Een engel met een zwaard,
versperde ons de weg,
wij schenen niets meer waard.

Wij ademden vol angst
in de verpeste lucht.
Mensen door God verjaagd,
voor altijd op de vlucht.

Co ’t Hart “OMDAT ER EEN BELOFTE 
IS “, uitg Kok Voorhoeve, Kampen. 
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De oplossing van de puzzel uit het 
mei-nummer is: De Heere is mijn Herder.

Vriendelijke groeten van: 
Willeke Breederveld
Capellerij 3

In een katholiek gezin was het nogal 
eens de gewoonte, dat er één uit het 
gezin voor priester ging studeren. En de 
eerbied en het vertrouwelijke lagen uit-
gedrukt in de titel “Heer-oom”. En ook 

protestanten vonden het bijzonder, als 
er een uit hun familie ambtsdrager 
werd. Of zijn wij dat verleerd?

Het gaat over “Levi`s deel”. En je komt 
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een beetje dichterbij hem, als je deze 
lijn volgt: 1. Hoe hij in het kwaad door 
zijn broer meegetroond is. 2. Hoe hij 
dat heeft moeten bezuren. 3. Hoe de 
vloek is geworden tot een zegen.

1. Als Simeon blij of kwaad was, was 
zijn broertje het ook. Want ze waren 
echte broertjes en je zag ze altijd 
samen. Maar wat betekent het om 
broers te zijn, als we het in Christus 
niet zijn?! Nu had Levi wel wat met 
God. Wel een jongen met een principe 
is hij geweest. Maar dat sloeg door. En 
toen Dina, het zusje, door een vreem-
deling was onteerd, had hij samen met 
Simeon bloedig wraak genomen. 
Dus hij diende God. Maar op zijn eigen 
wijze. Maar God wil niet, dat wij Hem 
dienen op onze manier; maar op Zijn 
manier. En dat is naar Zijn woord. Als 
wij godsdienstig zijn, maar wij weten 
niet te buigen, dienen wij niet God, 
maar onszelf. Want dan willen wij niet 
de verloren zoon of de tollenaar zijn. 
Maar dan is onze godsdienst niets 
waard. Het is erg om God dienen met 
een onbekeerd hart. 
Levi betekent “Samenbinding”. Lea 
dacht: “Zo zal ik Jakob aan mij binden”. 
Maar zijn naam kreeg een andere inhoud 
dan zij bedoelde. Want hij is met Simeon 
in de zonde verbonden geweest. Is het 
in de kerk ook geen groot kwaad, als er 
maar wordt meegepraat en meegelopen; 
en wanneer bijv. een dominee meer de 
mensen gehoorzaamt dan God?!

2. Er is geen gebied op de kaart waar-
van Levi ooit zal kunnen zeggen: “Dat 
is van mij”. Wij, mensen, zijn uit de 
aarde voortgekomen en dus ermee diep 
verbonden. Daarom is het lot zo moei-
lijk van de vluchtelingen. Want die heb-
ben niet een eigen plekje. Dat had Levi 
ook niet. De bijbel tekent ons dan ook 
op verschillende plaatsen hoe alleen 
Levi is. Het duidelijkst komt dat naar 

voren bij de doortocht door de 
woestijn. Hij komt dan alleen 
maar, als we Mozes horen zeg-
gen: “Wie de Heere toebehoort, 
kome tot mij”. En Levi had de 
straf aan Israël moeten voltrek-
ken voor haar grote zonde. 
Maar dan is het verhaal van Levi 
al een heel ander verhaal. De nega-
tieve samenbinding met wat iedereen 
doet, is dan voorbij. En de stam van 
Levi is de priesterstam geworden. Maar 
dat gaat niet vanzelf. Tijdens dezelfde 
woestijnreis al, komen wij Korach tegen, 
die dan samenspant (ook weer samen-
spant!) met de Rubenieten Dathan en 
Abiram. Korach, die heersen wil i.p.v. 
dienen. En die Mozes zijn positie niet 
gunt. Dat is dus een trek in Levi om 
toch weer te willen heersen en om te 
vergeten wat barmhartigheid is. 
Als dat harde ook een trek in ons is; dan 
is dat heel erg. En wij moeten dan maar 
vragen of Christus ons harde hart breekt.

3. “Gij zult in hun land niet erven; maar 
Ik ben uw deel en uw erve” 
(Num.18:20). Dat is wel zwaar. Want 
ook Levi is gewoon maar een mens. 
Maar als God je deel is, heb je een deel, 
dat je nooit meer afgepakt wordt. Levi 
was de schaduw van de heerlijkheid van 
Christus, onze hoogste Priester. Hij heeft 
nooit iets gevraagd voor zichzelf. Hij 
wreekte Zich niet. Hij diende God naar 
Zijn woord. En Zijn kostbaar bloed is 
een verzoening van de zonde. Ook van 
de hele erge zonde van dat je God dient 
met een onbekeerd hart. Jezus draagt 
de namen op Zijn hart van de kinderen 
van Jakob. Zoals de hogepriester vroe-
ger de borstlap droeg met de edelstenen 
met de namen van de kinderen van 
Jakob er op. En wij zeggen in het 
geloof: “Ook mijn naam staat er op”. 

Brandwijk
ds. J.A.H. Jongkind
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De twaalven (VIII)

De opstanding van Jezus 
Christus
Toen Jezus dan ook door het Joodse 

Sanhedrin ter dood werd veroordeeld 
en door Pilatus werd gekruisigd, 
bracht dit Zijn discipelen in een 
geweldige crisis. Een gekruisigde 
was volgens de Joodse wet een 
vloek. Hoe kon Jezus de Messias 

zijn en als een gevloekte op een 
kruis sterven? De opstanding op de 

Paasmorgen was voor hen daarom als 
een nieuw begin. De nederlaag van 
Goede Vrijdag was daardoor in een over-
winning veranderd. God had de gekruisig-
de Jezus uit de doden opgewekt. De 
opstanding was de Goddelijke erkenning 
van Jezus’ aanspraken. God maakte daar-
door duidelijk dat Hij waarlijk de Messias 
was. Het duistere kruis van Golgotha 
lichtte er door op. God had door Jezus’ 
kruisdood de wereld met Zichzelf ver-
zoend. De profetie aangaande de Messias 
was in Jezus’ dood vervuld:”Maar Hij is 
om onze overtredingen verwond, om 
onze ongerechtigheden is Hij verbrijzeld; 
de straf die ons de vrede aanbrengt was 
op Hem en door Zijn striemen is ons 
genezing geworden”Jes. 53:5. Daarom 
was Hij als een Lam ter slachting geleid 
en als een schaap stom geweest voor het 
aangezicht van zijn scheerders. Toen de 
kamerling deze passage in de profetie 
van Jesaja over het lijdende en schuldra-
gende Lam Gods las, aarzelde Filippus 
dan ook niet, maar “beginnende van die-
zelfde Schrift, verkondigde hij hem 
Jezus”Hand. 8:35. Jezus was het reeds 
door Johannes de Doper aangewezen 
Lam Gods, dat de zonde van de wereld 
had weggenomen. Na de opstanding van 
Jezus is het de discipelen duidelijk gewor-

den, dat de Christus lijden moest en alzo 
in Zijn heerlijkheid ingaan.
Op de Pinksterdag maakt Petrus het de 
menigte duidelijk, dat Jezus’ kruisiging 
geen toevallige gebeurtenis is geweest, 
maar dat dit geschied was “door de 
bepaalde raad en voorkennis Gods” Hand. 
2:23. Hij heeft het de menigte 
toegeroepen:”Zo wete dan zekerlijk het 
ganse huis Israëls, dat God Hem tot een 
Heere en Christus gemaakt heeft, name-
lijk deze Jezus, Die gij gekruist hebt”. 
God had door de gekruisigde Jezus uit de 
doden op te wekken duidelijk gemaakt, 
dat Hij de vervulling is van de oudtesta-
mentische profetie aangaande de Messias. 
“Die krachtiglijk bewezen is te zijn de 
Zoon van God, naar de Geest der heilig-
making, uit de opstanding der doden, 
namelijk Jezus Christus onze Heere”Rom. 
1:4. 
Dit werd de hoofdinhoud van de prediking 
in die dagen. Dit moest het ganse huis 
Israëls weten. De nadruk op het Messias-
zijn van Jezus was zo centraal in de pre-
diking van de apostelen en eerste predi-
kers, dat zij bij de naam Jezus de naam 
Christus voegden. Het werd een soort 
achternaam. Zij spraken voortaan over 
Jezus Christus. De apostelen verkondig-
den dat in Jezus’ dood, opstanding, 
hemelvaart en plaats nemen aan Gods 
rechterhand de profetieën omtrent de 
Messias vervuld waren. Zij brachten de 
goede boodschap, dat door Hem God was 
verzoend, dood en graf waren overwon-
nen en ieder die in Hem gelooft het eeu-
wige leven zal ontvangen. Zij predikten 
dat Jezus was overgeleverd om onze zon-
den, maar opgewekt tot onze rechtvaar-
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digmaking. Zo horen we Paulus prediken 
in de synagoge te Antiochië:”En wij ver-
kondigen u de belofte, die tot de vaderen 
geschied is, dat namelijk God deze ver-
vuld heeft aan ons, hun kinderen, als Hij 
Jezus verwekt heeft”Hand. 13:32. De 
opstanding van Jezus uit de dood is het 
cruciale gebeuren in Gods heilsgeschiede-
nis. De opstanding van Jezus Christus 
bewijst Zijn Messiasschap en leert dat het 
op donkere kruis van Golgotha het grote 
zoenoffer is gebracht. De apostel verbindt 

dan ook aan Jezus’ sterven en opstanding 
het goede nieuws van het Evangelie:”Zo 
zij u dan bekend, mannen broeders, dat 
door Dezen u vergeving van zonden ver-
kondigd wordt. En dat van alles waarvan 
gij niet kon gerechtvaardigd worden door 
de Wet van Mozes, door Dezen een iege-
lijk, die gelooft, gerechtvaardigd 
wordt”Hand, 13:38,39. (wordt vervolgd)

Kapelle (Zld)
ds. C. Harinck

Preken van de beide broers 
Erskine (3) 
Preken die ongeveer drie eeuwen gele-
den gehouden zijn, hebben we niet op 
een geluidsband. We hebben deze 
uiteraard ook zelf niet kunnen horen. 
Hoe komt het dan dat deze preken nu 
nog beschikbaar zijn voor ons? En wat 
is de aantrekkelijkheid ervan dat deze 
na eeuwen nog zo tot ons spreken? 
Wij leven toch in een geheel andere 
tijd! In de tijd dat de beide broers hun 
preken hielden was men over het alge-
meen breedsprakig. En niet elke preek 
werd door zo velen om hun inhoud 
gewaardeerd, dat ze bewaard zijn 
gebleven. 
Hoe zijn we eigenlijk aan die ‘oude’ pre-
ken gekomen en wat hebben ze ons te 
zeggen?
De zo bekend gebleven broers hebben 
zelf hun preken niet laten drukken. Het 
is geheel buiten mijn medeweten, zo 
laat Ralph weten, dat ze uitgegeven 
werden. Zelf draagt hij ‘een gering 
gevoel van eigen waarde’ zoals hij het 
uitdrukt. In een brief licht hij toe wat 
hij ermee bedoelt:

TWEE BROERS: één in het 
Evangelie (3)

‘Het bericht dat u mij toezendt 
van het nut dat u hebt genoten 
van de preek over Galaten 2:19 
(want ik ben door de wet der 
wet gestorven, opdat ik Gode 
leven zou) en die de aanleiding 
is geweest tot het vertalen van 
deze en zo vele andere in het 
Nederlands, als ook het nut ervan in 
de Nederlanden tot het geestelijk goed 
en de opbouw (van het geloof), is voor 
mij een bemoedigende en aangename 
tijding waarvoor de gehele eer en dank-
zegging alleen aan God, onze 
Zaligmaker, toekomt.’ Voor alle duide-
lijkheid voegt hij er aan toe: ‘Deze pre-
ken zijn nooit door mij geschreven of 
gepreekt met enige bedoeling dat ze 
ooit gedrukt of uitgegeven zouden wor-
den, zelfs niet in ons eigen land. Veel 
minder nog opdat die in een ander land 
verspreid zouden worden. Ik heb ande-
ren het voorrecht gegund dat zij eraan 
zouden hebben. Vervolgens heb ik de 
leiding ermee en de uitdeling van mijn 
gedrukte preken aan de goddelijke 
voorzienigheid overgelaten, zonder 
daarvan ook voordeel te verwachten. 
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Hoogstens als het nodig was voor het 
onderhoud van mijn eigen gezin. 
Ook heb ik, net zo min als mijn broer, 
al de preken, die van ons gedrukt zijn, 
in mijn bezit. Ik heb nooit veel vrijmoe-
digheid gehad om enige van mijn 
geschriften te verspreiden.’
Terecht merkt Theodorus van der Groe 
(ook een van de ‘oude schrijvers’) op: 
‘Wie merkt uit dit schrijven niet op hoe 
weinig hijzelf is ingenomen met de uit-
muntende gaven en talenten, die hem 
de Heere Jezus Christus verleend en toe-
vertrouwd heeft, tot nut van zijn kerk?’

Als het met name gaat over de preek 
over bovengenoemde tekst, moet ik 
erkennen dat ik er zelf heel veel aan 
heb gehad en deze verkondiging van 
het evangelie mij langer heeft bezig 
gehouden. Het is ook een volstrekt 

bevrijdende preek. Want alles wat je 
zelf wilt zijn voor de Heere wordt je uit 
handen genomen. Zelf kun je de wet 
van God niet volbrengen, hoezeer je dit 
uit liefde voor de Heere, die in je hart is 
uitgestort door de Heilige Geest, zou 
willen doen. Je sterft aan alles wat van 
jezelf is. Je houdt alleen over het werk 
van Christus. Hij heeft al het werk, de 
hele wet, volbracht. Daar hoef je ook 
niets aan toe te voegen. Het kan zelfs 
niet eens. Het is eens en voor altijd vol-
bracht. Niet door mij, maar door een 
Ander. Het voorlaatste kruiswoord is 
daarmee een en al evangelie. Van dit 
evangelie mogen en moeten al Gods 
kinderen leven. En dat geeft rust, echte 
vrede! 

Ede
ds. J. Van Amstel

Vooraf wil ik u iets zeggen. Hopelijk zal  
dit artikel u bezorgd maken. Dit is 
namelijk absoluut niet de bedoeling. Het 
heeft alleen als doel om u (weer) 
bewust te maken van een aantal dingen 
en wat praktische handreikingen te 
doen.
In de winterperiode wordt er in de 
media regelmatig aandacht besteed aan 
dit onderwerp, maar ook in de zomer is 
het van belang.
Want … inbrekers kunnen ook de zomer 
in hun bol hebben!
Nu we in ons land weer kunnen genie-
ten van zomerse temperaturen, zwaaien 
overal de ramen en deuren weer open. 
Ook de achterpoort is misschien regel-
matig niet op slot, soms staat de ladder 
naast het raam of hangt de sleutel aan 
een spijkertje in de schuur.
Sommigen van ons gaan op vakantie, al 
is het maar voor een paar dagen. Veel 

mensen weten inmiddels wel, dat het 
verstandig is om door de buren de post 
van de mat te laten halen. Maar vraag 
hen dan ook om deze ergens uit het 
zicht te leggen. Een grote stapel kran-
ten, reclame en andere post laat ook 
weinig te raden over. Laat uw planten 
gewoon staan, houdt de gordijnen zoals 
u dit gewend bent en schakel een tijd-
schakelaar in, zodat op gezette tijden 
het licht aanspringt. Gaat u meerdere 
dagen weg, wissel dan de lampen op de 
tijdschakelaar wel regelmatig af.
Veel mensen zien de dagen voor hun 
vertrek ook als goede gelegenheid om 
de diepvries te ontdooien. Onverstandig 
is het als de open laden vanaf de straat 
te zien zijn.
Het is natuurlijk altijd heel goed om de 
buren, met wie u regelmatig contact 
hebt, in te lichten over uw vakantie.
Maar … misschien gaat u helemaal niet 
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op vakantie. En denkt u nu ‘wat moet ik 
eigenlijk met dit artikel?’ Mogelijk gaat 
u weleens een dag weg. Maar ook als u 
gewoon thuis bent is het goed om het 
huis op een zorgvuldige manier af te 
sluiten als u naar bed gaat of rust in uw 
stoel.
Het is van belang om altijd de ramen en 
deuren goed af te sluiten. Het gaat om 
goed hang- en sluitwerk. Hierover kan 
vast wel iemand in uw omgeving u 
adviseren of u er kunt erover praten 
met uw huurbaas. Het Politiekeurmerk 
Veilig Wonen (PKVW) heeft op hun web-
site een overzicht samengesteld van 
onder meer goedgekeurde sloten. Het is 
bewezen dat wanneer de sloten, schar-
nieren en grendels aan dit 
Politiekeurmerk voldoen, de kans op 
inbraak al aan-zienlijk afneemt.  
Van belang is het natuurlijk ook om uw 
deur niet voor iedereen zomaar open te 
doen.
Kijk eerst door het raam, de deurspion 
of gebruik de intercom of de kierstand-
houder.
Schroom bij twijfel niet om een legiti-
matie te vragen en bekijk deze rustig. 
Want het komt ook voor dat men hier-
mee ‘wappert’ en dat de legitimatie niet 
echt is.
Mensen die geen kwaad in de zin heb-
ben, zullen hiermee geen enkel pro-
bleem hebben.
En bij twijfel … dan laat u ze voor uw 
deur staan. En vertrouwt u het echt 
niet, bel gerust de politie. Zij worden 
liever te veel als te weinig gebeld!
We horen weleens dat er gevraagd 
wordt naar een bankpas of de pincode. 
Geef deze nooit, want niemand heeft 
deze nodig! Diegene die hierom vragen 
zullen eerst proberen op een hele vrien-
delijke manier vertrouwen te winnen en 
zijn erg goed in het bedenken en uit-
spreken van smoezen…
Misschien woont u in een wooncomplex. 
Vaak wordt hier op een goede manier 

aandacht besteed aan de veiligheid. 
Eén van de huisregels zal zijn: 
open geen deur via de centrale 
deuropener voor iemand die bij 
de buren op visite wil gaan. Dit 
is een hele goede regel! Zo kan 
ongewenst bezoek niet in het 
gebouw een rondje doen.
Als u weduwe bent kunt u beter niet 
uw meisjesnaam op het naamplaatje 
zetten en ook niet in het telefoonboek 
vermelden. Want zodoende is direct 
bekend dat u alleen woont.
Zorg voor niet teveel geld in huis en 
laat waardevolle spullen registreren.
Mocht er een collectant voor uw deur 
staan en u wilt u portemonnee halen, 
dan is het helemaal niet raar om de 
deur even dicht te doen. Ik ken iemand 
die dan altijd tegen de collectant zegt: 
ik sluit de deur even omdat het anders 
zo trekt in huis, ik ben zo terug met 
het geld. En niemand vindt dit vreemd. 
Laat de onbekende collectant zeker niet 
mee naar binnen lopen. U kunt ook zor-
gen voor een potje met wat losse mun-
ten bij de voordeur, zodat u nooit ver 
hoeft te lopen als men voor een goed 
doel bij u aanbelt.
Beste lezers, ik hoop dat de tips bruik-
baar voor u zijn. En dat u geen last zult 
hebben van on-gewenst bezoek. Van 
groot belang en tot steun van ons allen 
is, dat we altijd en elke dag mogen bid-
den om bewaring. We zijn nooit alleen!
Ook met betrekking tot veiligheid in en 
om het huis geldt toch: bid en werk.

Sommelsdijk
Marianne A. Tanis



12  Kracht naar Kruis no. 9 • Juni 2015 

  
Dagelijks bestuur van de Stichting:
Ds. J. Willemsen, voorzitter, PKN  
(hervormd), Dirksland
Ds. J. Oosterbroek, secretaris,  
Chr. Geref., Harderwijk
Dhr. M. C. Paul, penningmeester, PKN 
(hervormd), Dirksland
Ds. J. A. H. Jongkind, bestuurslid PKN, 
(hervormd), Brandwijk
Ds. C. Bos, alg.adjunkt, PKN  
(hervormd), Benschop

Eindredacteur:
Ds. J. Oosterbroek, Voorste Wei 23, 
3844 JW Harderwijk,  
tel. 06 27114366. 
Tevens adres voor kopij.
e-mail: oosterbroekj@yahoo.co.uk

Medewerkers:
Ds. J. Van Amstel, Chr. Geref., Ede
Mevrouw W. Breederveld, PKN 
(hervormd), Goedereede
Ds. C. Harinck, Gereformeerde 
Gemeenten, Kapelle

Rev. W. de Jong, Chr. Reformed 
Church, Straffordville, Ontario, Canada
Ds. J. P. Strietman, PKN  
(gereformeerd), Kollumerzwaag
Ds. L. C. Talsma, PKN (hervormd), 
Wapenveld
Mevrouw M. A. Tanis, Chr. Geref., 
Sommelsdijk

Abonnementen:
Dit blad verschijnt in de eerste week van 
elke maand (10 maanden van het jaar);
alle chronisch zieken kunnen dit blad 
gratis ontvangen; de abonnementsprijs 
is E 10,00 per jaar; het banknummer 
is: NL 40 INGB 0000 9389 39 ten 
name van Stichting Kracht naar Kruis 
te Den Haag; 
opgave nieuwe abonnees en adres-
wijzigingen aan:
abonnementen@krachtnaarkruis.nl of 
KnK, Anthon van der Horstlaan 56, 
3752 VP Bunschoten-Spakenburg;
alle informatie over KNK kunt u  
vinden in www.krachtnaarkruis.nl

Co
lo
fo
n

Van de penningmeester
Na een moeizame start om toegang tot 
de rekeningen te krijgen, is dit einde-
lijk gelukt. Ik ben me nu aan het ver-
diepen in de financiële stand van zaken 
en de geldstromen. Dit zijn momenten 
waarin ik heel veel waardering heb 
voor de vorige penningmeester, dhr. 
Enno de Jong, die zo vele jaren op 
voortreffelijke wijze de financiën heeft 
beheerd.
Ondertussen is ook de jaarrekening over 
2014 opgesteld. In totaal is € 17.254 
ontvangen aan giften en abonnementen. 
Dit ligt in lijn met het meerjarengemi-
delde. Daarnaast is er sprake van rente-
opbrengsten. Gezien de dalende rente is 
compensatie noodzakelijk. Er wordt dan 

ook scherp gelet op de kosten. Uw bij-
dragen zijn dan ook zeer welkom en we 
zijn dankbaar dat u uw financiële ver-
antwoordelijkheid wilt nemen. Het resul-
taat in 2014 was € 2.860 negatief. De 
financiële reserves hebben dit tekort 
opgevangen, maar we blijven streven 
naar een sluitende winst- en verliesre-
kening. Een verkort exploitatie overzicht 
is ook op de site te vinden.
Het kan zijn dat u vragen heeft inzake 
financiën. U kunt dan uiteraard contact 
met mij opnemen, liefst via de email 
m.paul9@upcmail.nl. 

Dirksland  
M.C. Paul


