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MEDITATIE

nooit ergens anders acht op te geven dan op Jezus alleen. Om de horizon alleen af
te speuren en te zien of Hij al aan het komen is. Zie! Oosterse vorsten wilden geen

Zie, de Bruidegom komt!

treurig gezicht zien. Nehemia was nog nooit treurig geweest bij de koning. Het viel
Door: ds. J. Lohuis

En te middernacht geschiedde een geroep: Zie, de bruidegom komt, gaat uit hem
tegemoet.

Mattheüs 25:6
Alsdan

De gelijkenis van de wijze en de dwaze maagden begint met het woordje ‘alsdan’.

Daarmee wordt de dag van de Zoon des mensen bedoeld. Of eenvoudiger gezegd:
de wederkomst van Christus. Maar dat precieze tijdstip weet niemand dan de

Vader alleen. Christus geeft wel een aantal kenmerken wanneer Zijn wederkomst
aanstaande is. Let u daarop? Maar als u tevoren sterft dan staat u wél voor Zijn
rechterstoel. Hoe zult u het dan maken in dat uur? Dus niet alleen om u heen

kijken, naar de tekenen van Zijn wederkomst, maar eerst uzelf onderzoeken of u in
het geloof bent. Of u met God verzoend bent door het bloed van Christus.

De tijd die aan Christus’ wederkomst voorafgaat, wordt vergeleken met de dagen
van Noach. Zij aten, zij dronken, zij trouwden. Niet verkeerd. Heel gewoon. Maar

dat is het dan ook. Heel plat. Horizontaal. Geen diepte! Geen gedachten aan God

koning Arthahsasta dan ook op toen zijn schenker wél treurig keek. ‘Waarom is uw

aangezicht treurig, zo gij toch niet krank zijt. Dit is niet dan treurigheid des harten.’
Nehemia vreesde gans zeer!

Zie! Uw lampen branden niet meer. Maakt uw lampen klaar en zorgt dat ze

branden, want uw Bruidegom komt. En kunnen de bruiloftskinderen treuren terwijl
de bruidegom bij hen is? Zullen zij treuren terwijl Hij eraan komt?

Zie! Zij sliepen allen. Zij waren lauw gesteld. Niet koud. Niet warm. Lauw. Hoe is
het mogelijk? Ja, het hart dat éénmaal brandde, kan blijkbaar uitgeblust zijn. O,

zie! Hij Die beloofd heeft: Ik kom weder tot u, vervult nú Zijn belofte. Hij heeft alles

gereedgemaakt aan het hemelhof. ‘En zo wanneer Ik u plaats zal bereid hebben, zo
kom Ik weder, en zal u tot Mij nemen, opdat gij ook zijn moogt waar Ik ben.’ Hij is

heengegaan om Zijn bruiloft in orde te maken. Zie, alle dingen zijn gereed. De tijd
is daar dat het feest van de bruiloft van het Lam kan beginnen. De uitverkorenen

zijn ingezameld. De geschiedenis is geschreven. Alles is geschied naar het program
van de Vader. Het is alsof de Vader tegen de Zoon zei: U kunt Uw bruid gaan
halen. De bruiloft kan beginnen.

Me dunkt! Kan de heerlijkheid van de hemel ons niet wakker houden?

en aan het sterven en aan het oordeel. Heel plat. God was verdwenen uit het leven

Tien maagden

het Woord van God. Dus toch verkeerd!

namen en gingen uit, de bruidegom tegemoet. Tien maagden; de zichtbare kerk.

van de meeste mensen. Hun doen en laten werd niet meer bepaald door de Bijbel,
En toen ineens: de zondvloed! Nee, niet ineens, want zij waren al 120 jaar

gewaarschuwd. En te middernacht geschiedde een geroep: Zie, de bruidegom
komt!

Ineens is Hij daar. Nee, niet ineens, maar alsdan. Het is voorzegd, maar men lette

er niet op. Men dacht er niet aan. Men hield er geen rekening mee. Heel plat. God
is verdwenen uit het leven van de mensen. Maar zie, Hij is niet verdwenen. Daar
komt Hij. Alsdan!
Zie

Uw aandacht wordt gevraagd. Is dat nodig? Blijkbaar wel. Hoe is dat mogelijk?
Geen belangstelling voor die voortreffelijke Bruidegom, Die Zich dood heeft

geliefd voor Zijn bruid? O, dat wij een verbond konden maken met onze ogen om
4
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Alsdan zal het Koninkrijk der hemelen zijn gelijk tien maagden, welke haar lampen
Wij oordelen nu niet. Een ieder beproeve zichzelf. Want de tien waren niet allen
even gelijk. Vijf waren wijs en vijf waren dwaas. Maar dat blijkt pas later.

Tien maagden. Zij werden alle tien uitgenodigd. U behoort tot de zichtbare kerk.
U bent (ook) bij deze uitgenodigd. Alle tien gingen in op de uitnodiging. U ook?

De dwazen namen geen extra olie mee, de wijzen wel. Extra olie. De zaligmakende
werkingen van de Heilige Geest. Geen algemene overtuigingen. Zaligmakend!

Dat kan toch alleen de Zaligmaker! Ja, de Geest brengt bij de Zaligmaker Jezus
Christus. Want buiten Hem is geen leven. Misschien hadden de tien wel een
schone belijdenis, maar zij misten het bevindelijke leven met Christus.

Tien maagden. Zij worden alle tien op de proef gesteld. Immers de bruidegom

vertoefde te komen. Wat duurt wachten toch lang. Te lang? Zij vielen allen in slaap.
Totdat zij te middernacht de roep hoorden: Zie, de bruidegom komt! De maagden
De Zaaier - november 2022
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worden wakker en maken hun lampen gereed. Alle tien!

onderbreking genoten worden. ‘En zij begonnen vrolijk te zijn.’ Daar zal wening

maagden meer, maar twee maal vijf maagden. Maagden die wél olie hebben,

is er grote liefde en hoogachting voor Jezus, Die hen heeft liefgehad. De laatste

Maar dan …. O, dan! Dan komt het verschil openbaar. Dan zijn het geen tien

zodat ze de lampen kunnen aansteken en maagden die geen olie hebben en dus
hun lampen niet kunnen aansteken. Dan blijft het donker. Donker. De buitenste
duisternis. Te laat!

Meneer Onkunde

Bunyan schrijft in de ‘Christenreis’: “Terwijl ik zo staarde op al deze dingen, keerde
ik mijn hoofd om en zag ONKUNDE, komende naar de kant van de rivier. Maar hij

kwam al gauw aan de overkant en had niet half zoveel moeite als de twee anderen.
Want er was juist een veerman, een zekere IJDELE HOOP, die hem met zijn boot
over hielp; en zo kwam hij, zoals de anderen gedaan hadden, de heuvel op om
de poort binnen te komen. Doch hij kwam alleen en er was niemand, die hem

ontmoette om hem aan te moedigen. Tot de poort gekomen, zag hij omhoog naar
het opschrift boven de poort en begon te kloppen, menende dat hem spoedig

en droefenis wegvlieden. Daar zullen alle tranen van hun ogen afgewist zijn. Dan
woorden op aarde van de puriteinse prediker John Owen waren: “De dag waarnaar
ik zolang heb uitgezien, is eindelijk gekomen, de dag waarop ik die heerlijkheid op
een andere wijze zal zien dan ik ooit op deze wereld gekund heb.” Heeft u ook dit

doodsverlangen? Klinkt de oproep ‘Gaat uit de bruidegom tegemoet’ u als muziek
in de oren? Bruidegom en bruid tot in alle eeuwigheid niet meer gescheiden. Voor
eeuwig verenigd. Voor eeuwig samen. Dat is de zaligheid. ‘O, heerlijk erf, gij kunt
mijn ziel vervoeren.’ Eindelijk klinkt het geroep: Zie, de bruidegom komt! Daar is

Hij, de schoonste van alle mensenkinderen. Daar is Hij, Die trouwe houdt en nooit

laat varen het werk dat Zijn hand begon. ‘En die gereed waren, gingen met Hem in
tot de bruiloft, en de deur werd gesloten.’ Binnen.

Voor de buitenstaander is er nu niets meer te zien. Donker!

Neemt het ter harte en gaat dan nú uit de Bruidegom tegemoet.

een vrije ingang gegeven zou worden. Maar er waren er enigen, die over de top

van de poort neerzagen en hem vroegen, van waar hij kwam en wat hij wilde. Hij

antwoordde: "Ik heb in de tegenwoordigheid van de Koning gegeten en Hij heeft
op onze straten geleerd." Toen vroegen zij hem naar zijn bewijs, opdat zij het de

Koning konden tonen. Daarop grabbelde hij in zijn zakken, om er een te zoeken:
maar hij vond er geen. "Wat!" zeiden zij, "hebt u er geen?" Doch hij verstomde.

Dit werd de Koning gezegd. Maar die wilde niet eens naar beneden komen om

hem te zien; Hij beval de twee blinkenden, die CHRISTEN en HOPENDE tot de stad
geleid hadden, uit te gaan, ONKUNDE de handen en voeten te binden en hem uit
te werpen. Zo deden zij ook; zij namen hem op, droegen hem door de lucht tot
aan de deur, die ter zijde van de heuvel was en wierpen hem daar in. En zo zag

ik, dat er een weg naar de hel was zowel van de hemelpoort af, als vanaf de stad
VERDERF.”

Gaat uit de bruidegom tegemoet

Dan is er nog maar Eén. Alle andere minnaars worden afgezegd. ‘Wien heb ik

nevens U in de hemel, nevens U lust mij ook niets op de aarde.’ Dan zullen wij

Zijn heerlijkheid aanschouwen zoals Hij is. Dan zal Hij gekend worden zoals Hij

is. Dan zal God Drieënig bewonderd worden tot in alle eeuwigheid. Dan zal het

beginsel van de eeuwige vreugde, hier op aarde al genoten, ten volle en zonder
6
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UIT DE PASTORIE

Advent - Gedenken - Winterwerk
Geliefde gemeente,

Door: ds. J. Lohuis

Als u deze Zaaier ontvangt en leest, is het alweer bijna Advent. De periode in het
kerkelijk jaar dat aan Kerst voorafgaat. Het is het begin van het kerkelijk jaar. De
cirkel van het kalenderjaar is dan bijna rond. Begin en eind liggen zo heel dicht bij
elkaar. Het laat de vluchtigheid van het leven zien.

Wij willen nogmaals de achterblijvende naast betrokken familieleden of relaties
van harte Gods nabijheid en ondersteuning toewensen. Pijnlijk wordt het gemis
ervaren. De eenzaamheid, de herinneringen en het voorbijgegane doen zeer. Er
waren in Jeruzalem nog mensen die de Vertroosting Israëls en de verlossing in
Jeruzalem verwachtten. Mensen dus met verdriet en mensen die vast zaten. Zij
zagen uit naar de komst van de beloofde Messias.
De psalmist zei: 'Uw komst is ‘t, die mijn heil volmaakt.' Hoe groot is het als de
Heere uw verdriet vanwege het gemis van uw dierbaren omzet in een droefheid
naar God. Met andere woorden: dat uw Godsgemis groter is dan het gemis van
uw geliefde. Hoe groot is wanneer het echt advent wordt in ons leven. Geestelijk
gezien moet er toch een keer een uitzien zijn (geweest) naar de Verlosser, naar de
Vertrooster. Hoe groot wanneer we mogen zien op Jezus, Die mens is geworden
om mensen te verlossen en zalig te maken. Hij heeft gedacht aan Zijn genade,
Zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. Zonder Jezus 2022 te zijn begonnen, als een
vreemdeling voor God en uw hart. En dan in Christus het jaar 2022 te mogen
eindigen. Hoe gelukkig als Jezus ons deel is!

Wat moet het in de hel niet zijn,
Een eeuw’ge wroeging, angst en pijn,
Een eeuwig knagend naberouw,
Omdat het was een zandgebouw,
Daar hij op meende vast te staan,
En zo de hemel in te gaan
Maar ziet die pas en is niet goed,
‘t Is niet verzegeld met Gods bloed.
L.G.C. Ledeboer
Ds. M. Leydecker schrijft in de voorrede van de eerste druk van ‘Des Zondaars
heiligdom’ over Mr. Hugo Binning: “Onderwijl moet ik aantekenen, dat hij zich
sterk opzet tegen de Antinomistische dwalingen, welke tot de praktijk van het
christendom werden overgebracht. Te weten: Het werk des geloofs was een zeer
gemakkelijk werk, men had maar terstond volgens het Evangelie te geloven, dat
Christus voor ons gestorven was, zonder daartoe door de overtuiging van zonde,
diepe vernedering en hartsmadende droefheid bewerkt te zijn.
Het was genoeg zich aan de barmhartigheid Gods over te geven en terstond
die toepassing te maken: Christus is onze Zaligmaker en Verlosser, wij zijn met
God verzoend en de zonden zijn ons vergeven , ja die waren vergeven eer wij
geloofden. En daarin, zo zegt men dan, was het onderscheid tussen het Oude en
het Nieuwe Testament, dat God toen nog zonde zag in Jacob en overtreding in
Israël; dat de gelovigen onder schuld, toorn en wolken des vloeks waren; maar
nu niet meer, nu de ongerechtigheid verzoend is en de volkomen vergeving

door Christus’ lijden is aangebracht; zo ver dat men niet meer over zonde
bekommerd moet zijn, of om vergeving bidden, maar alleen vrolijk en verheugd
over die genade God danken, zonder zich door diepe vernedering over dezelve te
ontstellen of te bedroeven.”

Jezus is het einde van de wet. Jezus openbaart Zich in het dodelijkst tijdsgewricht
(vgl. Ps. 116; Rom. 7:9 en Gal. 2:19,20). Laten wij ons niet vergissen. Laten wij ons
geen geestelijk leven aanmatigen zonder een openbaring van Christus in onze
ziel. Laten wij weet hebben van onze schuld en onze verlorenheid. Ds. G. Boer zei:
Sommigen zijn al gered, eer ze in het water liggen.
8

|

De Zaaier - november 2022

De Zaaier - november 2022

|

9

Arme Esau had te laat berouw,
toen hij zijn geboorterecht verachtte,
en verkocht, voor een stukje vlees,
wat niet te hoog geprijsd kon worden;
Hoe groot was zijn angst toen het hem werd verteld,
de zegen die hij zocht te verkrijgen
Verdwenen was met het geboorterecht dat hij verkocht,
En niemand kon het terughalen.
Hij staat als een waarschuwing voor iedereen,
Waar het evangelie ook komt;
Haast je en geef toe aan de oproep,
zolang er nog ruimte is voor berouw!
Uw seizoen zal snel voorbij zijn;
Hoor en gehoorzaam dan vandaag,
opdat wanneer u eindelijk genade zoekt,
de Verlosser u zal wegwuiven.

Als God het geeft, hopen we 2022 weer af te sluiten en achter ons te laten. Is het
wel met u? Moet er nog iets in orde gemaakt worden? Moet er nog verzoening
met God en/of mensen plaatsvinden? O, laten wij niet zolang wachten totdat het
te laat is. Laat het ons gebed zijn dat de Heere het Woord onder ons wil zegenen.
Laten wij niet rusten eer wij geborgen zijn achter het bloed van Christus. Ik hoop
dat de laatste preken van dit jaar meer gezegend zullen worden dan alle andere
preken van dit jaar.

Wat is het dat de wereld kan voorstellen?
Een stukje vlees op zijn best!
Voor dit ben je bereid te verliezen
een aandeel in de vreugde van de gelukkigen?
Het plezier zal snel eindigen,
Zijn gunst en lof zijn slechts adem;
En wat kan de winst ervan bevredigen
Je ziel in de momenten van de dood?

WINTERWERK D.V.

Als Jezus, voor deze, je veracht,
En de zonde verkiest boven de Redder;
Tevergeefs uw smeekbeden en kreten,
wanneer je wordt opgeroepen om aan Zijn rechtbank te staan:
Hoe zal je dan Zijn aanwezigheid kunnen verdragen?
Wat een angst zal uw hart kwellen!
De heiligen zijn allemaal aan zijn zijde verschenen,
En jij moet vertrekken.

10
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Te vaak, lieve Verlosser, heb ik
de voorkeur gegeven aan een armzalige kleinigheid boven U;
Hoe komt het dat U niet weigert...
De zegen en geboorterecht aan mij?
Ik ben niet beter dan Esau,
hoewel vergiffenis en de hemel van mij zijn;
Aan mij behoort niets dan schande,
De lof en de glorie zijn van U.

De Zaaier - november 2022

Bijbellezing
Op de volgende woensdagavonden zijn er Bijbellezingen: 30 nov.; 14 dec.;
11 en 25 jan.; 8 febr. (22 febr. is biddag); 8 en 22 maart. Wij luisteren naar
de voorbereiding op de 10 plagen in Egypte. Wij hebben gezien: Gods
rechtvaardigheid in die plagen; Gods tijd voor die plagen; Israëls verlossing in
die plagen; Israëls loon na die plagen. En in de vijfde Bijbellezing hopen wij stil te
staan bij de voorbereiding op die plagen. God hoorde het geroep van Zijn volk de
Hebreeën. Terwijl zij nog in slavernij verkeerden, zond de Heere al een verlosser.
Hij is arme zondaren altijd voor! De Heere zegene deze Bijbellezingen.
Catechisaties
De catechisaties zijn weer van start gegaan en worden gehouden op maandag- en
dinsdagavond. Op maandagavond is het 1e uur van 18.45-19.30u en is bestemd
voor jongeren van 15 jaar en ouder. De belijdeniscatechisatie is dan van 19.3020.30u. Maar 1x per maand zal de belijdeniscatechisatie een uur later zijn ivm de
leeskring. Op dinsdagavond is het 1e uur van 19.00-19.45u en het 2e uur van 19.4520.30u. De Heere ontferme Zich over onze jeugd.
De Zaaier - november 2022
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Belijdeniscatechisatie
Negen mensen volgen de lessen. Dat is weer verwonderlijk. Gemeente, gedenkt u
én deze catechisanten én de andere catechisanten? Gedenkt ook degenen die ten
dode wankelen. Jongeren (of ouderen) die al afgehaakt zijn of dreigen af te haken.
Het is mijn wens dat de Heere het onderwijs tijdens de belijdeniscatechisatie zo
zegent, dat het tot een waarachtige en onberouwelijke keus mag komen.
Bijbelkring
Op de Bijbelkring hebben we 1 Korinthe behandeld. We hebben nagedacht over
de vervolgstof en één van de voorstellen was de Hebreeënbrief. Zeker niet de
makkelijkste brief. Daarom de oproep: Voorts broeders, bidt voor mij opdat het
Woord zijn loop hebbe. De volgende data voor de Bijbelkring zijn: 19 jan. (dat is op
een donderdag, omdat er op woensdag een andere samenkomst gepland was); 15
febr.; 15 mrt.; 19 apr.; 10 mei; 7 en 28 juni. We hopen op gezegende avonden.
Leeskring/ Bunyankring
Wij lezen het boek van John Bunyan Wet en genade. De subtitel luidt: twee
verbonden tegenover elkaar. Het gaat in dit boek over de verhouding van wet en
Evangelie. Dat is heel belangrijk om helder te hebben in onze ziel. Vermenging
van wet en Evangelie lijdt onvermijdelijk tot onzekerheid, twijfel en duisternis.
Als iemand geestelijk niet gestorven is en geen openbaring van de Heere Jezus
heeft ontvangen, dan is hij slechts met godsdienst bezig. Zo iemand heeft een
ongegronde hoop op de zaligheid. Hij kan ernstig zijn, hij kan zeer actief zijn, hij
kan praten over de godsdienst, maar hij mist het vrijsprekend vonnis in zijn hart.
Bunyan kan vlijmscherp zijn in genoemd boek. Dat is hij niet om iemand weg te
stoten. Nee, dat is juist heilzaam en tot behoud van een zondaar. Ik hoop dan ook
van harte dat we de inhoud van het boek naast ons eigen leven leggen en eerlijk
onszelf afvragen: Ken ik dat? We hopen op de volgende data (steeds op maandag
van 19.30-20.30u) samen te komen op deze kring: 5 dec; 30 jan; 27 febr; 27 mrt; 24
apr; 22 mei en 18 juni.
Jeugdvereniging
Daarover komt nog nader bericht.

is van start gegaan en komt steeds op een woensdagmiddag van 14.30-16.30u
bijeen in de Hoeksteen. De kerstfeestviering van de zondagsschool is dit jaar op
vrijdagavond 16 december samen met de kinderclub. Daar is voor gekozen omdat
de belangstelling op Eerste Kerstdag terugliep. Wij hopen op een goed samenzijn
in de kerk. De Heere zegene de vertellingen aan de harten van de kinderen. Wij
wensen de leidinggevenden van de zondagsschool en van de kinderclub Gods
zegen toe.

Tenslotte
Een drietal gezinnen hebben ons verlaten. De Heere zij hen genadig nabij en
goed. Hij krone u met Zijn barmhartigheden en goedertierenheden. Evenwel is de
Heere nog zo goed voor ons dat de lege plaatsen steeds weer met andere mensen
worden opgevuld. Het ‘kleine kuddeke’ mag er nog zijn tot op de dag van vandaag.
Een ‘klein kuddeke’ met een belofte, onder Gods alziend en ontfermend oog. Als
de Heere Zijn voetstappen in een gemeente zet, dan is dat een bevoorrechte
gemeente.
Tijdens de eerste catechisatielessen stonden we stil bij Gods vertrek uit de tempel
(Ezech. 8-11). De Heere was al vertrokken, maar de bedrijvigheid in de tempel
ging nog volop door. Zonder Hem! Dat resulteerde uiteindelijk in de verwoesting
van de tempel. Ds. Boer zei: ‘Een levende gemeente is een gemeente waar kinderen
geboren worden en zondaren wedergeboren.’ Als de Heere weg is, ontstaat er een
godsdienst waar het oordeel uit is en de mens zichzelf kan blijven. In Ezechiël 8-11
zie je hoe de mensen zondigen naar hun eigen vermaak. De heiligheid is weg.
Laten wij waakzaam zijn. Laten wij toetsen of wij een levende gemeente zijn.
Laten wij ons afvragen of de Heere (nog) in ons midden is. Laten wij onszelf
beproeven of wij Zijn stem nog horen. Als de Heere vertrekt, is dat het begin van
het einde. Uiteindelijk loopt de kerk dan leeg. Laat het voortdurend onze bede
zijn: Uw wil geschiedde! Dat is een levenslange les. De Heere ontferme Zich over
ons. Hij zegene de prediking. Hij geve ons moed en kracht. Hij geve ons een
onuitsprekelijke blijdschap en vreugde in Hem en in Zijn Zoon Jezus Christus.

Zondagsschool/kinderclub
De zondagsschool is ook weer begonnen. Steeds zijn kinderen van 4-12 jaar op
zondag van 11.45-12.30u van harte welkom in de Hoeksteen. Ook de kinderclub
12
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KERKTIJDEN

Kerkdiensten en voorgangers

Januari 2023
Zondag

1-1-2023

9.30

ds. J. Lohuis

Zondag

1-1-2023

14.30

ds. J. Lohuis

Zondag

8-1-2023

9.30

ds. A. Simons

ds. J.A. van den Berg

Zondag

8-1-2023

14.30

ds. A. Simons

Woensdag

11-1-2023

19.30

ds. J. Lohuis

Meer kerkdiensten: www.kerktijden.nl
November 2022
Zondag

13-11-2022

9.30

Zondag

13-11-2022

14.30

ds. J. Lohuis

Woensdag 16-11-2022

9.30

ds. J. Lohuis

Dankdag

Zondag

15-1-2023

9.30

ds. J. Lohuis

Woensdag 16-11-2022

19.00

ds. J. Lohuis

Dankdag

Zondag

15-1-2023

14.30

ds. J. Lohuis

ds. J. Lohuis

Zondag

22-1-2023

9.30

ds. J. Lohuis

ds. A. Simons

Zondag

22-1-2023

14.30

ds. J. Lohuis
ds. J. Lohuis

Zondag

20-11-2022

9.30

Zondag

20-11-2022

14.30

Zondag

27-11-2022

9.30

ds. J. Lohuis

Woensdag

25-1-2023

19.30

Zondag

27-11-2022

14.30

ds. J. Lohuis

Zondag

29-1-2023

9.30

Woensdag 30-11-2022

19.30

ds. J. Lohuis

Zondag

29-1-2023

14.30

ds. J. Lohuis

Bijbellezing

December 2022

Nieuwjaarsdienst

Bijbellezing

Bijbellezing

ds. J.A. van den Berg

Februari 2023

Zondag

4-12-2022

9.30

ds. J. Lohuis

Zondag

5-2-2023

9.30

ds. J. Lohuis

Zondag

4-12-2022

14.30

ds. J. Lohuis

Zondag

5-2-2023

14.30

ds. J. Lohuis

Zondag

11-12-2022

9.30

ds. J. Lohuis

Woensdag

8-2-2023

19.30

ds. J. Lohuis

Zondag

11-12-2022

14.30

ds. J. Lohuis

Zondag

12-2-2023

9.30

ds. J. Lohuis

Woensdag 14-12-2022

19.30

ds. J. Lohuis

Zondag

12-2-2023

14.30

ds. J. Lohuis

Bijbellezing

Bijbellezing

Zondag

18-12-2022

9.30

ds. D.J. Budding

Zondag

19-2-2023

9.30

ds. B. van Leeuwen

Zondag

18-12-2022

14.30

ds. D.J. Budding

Zondag

19-2-2023

14.30

ds. B. van Leeuwen

Zondag

25-12-2022

9.30

ds. J. Lohuis

Woensdag

22-2-2023

9.30

ds. J. Lohuis

Biddag

Zondag

25-12-2022

14.30

ds. J. Lohuis

Woensdag

22-2-2023

19.00

ds. J. Lohuis

Biddag

Maandag

26-12-2022

9.30

ds. J. Lohuis

Tweede Kerstdag

Zondag

26-2-2023

9.30

ds. J. Lohuis

Zaterdag

31-12-2022

19.00

ds. J. Lohuis

Oudejaarsdienst

Zondag

26-2-2023

14.30

ds. J. Lohuis

14
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KERKAGENDA

Kerkelijke activiteiten
November 2022

dinsdag 13

19.00 12+ | 19.45 15+ catechisatie

woensdag 14

19.30 bijbellezing

dinsdag 1

19.00 12+ | 19.45 15+ catechisatie

vrijdag 16

16.00 kerstfeestviering zondagsschool en kinderclub

woensdag 2

19.30 bijbellezing

zondag 18

11.45-12.30 zondagsschool

zondag 6

11.45-12.30 zondagsschool

maandag 19

18.45 15+ catechisatie | 19.30 belijdeniscatechisatie

maandag 7

18.45 15+ catechisatie | 20.30 belijdeniscatechisatie

dinsdag 20

19.00 12+ | 19.45 15+ catechisatie

maandag 7

19.30 leeskring

zondag 25

9.30 en 14.30 kerkdiensten - Eerste Kerstdag

dinsdag 8

19.00 12+ | 19.45 15+ catechisatie

maandag 26

9.30 kerkdienst - Tweede Kerstdag

woensdag 9

14.00-1600 kinderclub

zaterdag 31

19.00 kerkdienst - Oudejaarsdag

zondag 13

11.45-12.30 zondagsschool

maandag 14

19.30 belijdeniscatechisatie

Januari 2023

dinsdag 15

geen catechisaties

zondag 1

9.30 nieuwjaarsdienst

woensdag 16

9.30 en 19.00 kerkdienst i.v.m. dankdag

zondag 8

11.45-12.30 zondagsschool

zondag 20

11.45-12.30 zondagsschool

maandag 9

18.45 15+ catechisatie | 19.30 belijdeniscatechisatie

maandag 21

18.45 15+ catechisatie | 19.30 belijdeniscatechisatie

dinsdag 10

19.00 12+ | 19.45 15+ catechisatie

dinsdag 22

19.00 12+ | 19.45 15+ catechisatie

woensdag 11

19.30 bijbellezing

woensdag 23

20.00 bijbelkring

zondag 15

11.45-12.30 zondagsschool

zondag 27

11.45-12.30 zondagsschool

maandag 16

18.45 15+ catechisatie | 19.30 belijdeniscatechisatie

maandag 28

18.45 15+ catechisatie | 19.30 belijdeniscatechisatie

dinsdag 17

19.00 12+ | 19.45 15+ catechisatie

dinsdag 29

19.00 12+ | 19.45 15+ catechisatie

woensdag 18

14.00-1600 kinderclub

woensdag 30

19.30 bijbellezing

donderdag 19

20.00 bijbelkring

zondag 22

11.45-12.30 zondagsschool

maandag 23

18.45 15+ catechisatie | 19.30 belijdeniscatechisatie

December 2022
zondag 4

11.45-12.30 zondagsschool

dinsdag 24

19.00 12+ | 19.45 15+ catechisatie

maandag 5

19.30 leeskring

woensdag 25

19.30 bijbellezing

maandag 5

18.45 15+ catechisatie | 20.30 belijdeniscatechisatie

zondag 29

11.45-12.30 zondagsschool

dinsdag 6

19.00 12+ | 19.45 15+ catechisatie

maandag 30

19.30 leeskring

zondag 11

11.45-12.30 zondagsschool

maandag 30

18.45 15+ catechisatie | 20.30 belijdeniscatechisatie

maandag 12

18.45 15+ catechisatie | 19.30 belijdeniscatechisatie

dinsdag 31

19.00 12+ | 19.45 15+ catechisatie

16
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COLLECTEN

VLUCHT NAAR GENÈVE

Verantwoording

Hoofdstuk 3

Maandcollecten Diaconie

€

1.148,37
854,84

september

Maandcollecten Kerk

€

5.398,37
4.807,23

augustus

september

Boekenactie

€

445,00

augustus

Collecte Heilig Avondmaal

€

€

€

Collecte Groen van Prinstererschool
Zendingsavond ds. Kleinbloesem

€

375,34

€

1.561,00

augustus

september

93,37

11 september

21 oktober

		

'lsabeau!' Scherp klinkt de stem van moeder Fontier.
'Ja, maman?'

lsabeau staat gebogen over de keukentafel. Haar handen en armen zijn wit van het
meel. Ze is brooddeeg aan het kneden. Nog even en de broden kunnen de oven
in.

Isabeau schrikt niet van die scherpe stem. Die stem hoort gewoon bij haar moeder.
Moeder, die overal op moet letten. Ze wast, kookt, naait, maakt het huis schoon,
zorgt voor de kippen en de geiten, werkt mee op het land en in de wijngaarden,
en zorgt voor de kinderen.
lsabeau kijkt op.

'Er liggen drie geitenkaasjes klaar en twintig eieren. Als je klaar bent met de

broden, breng die dan naar de Le Chartres. Dat kan nog net voordat je naar de
lering gaat.'

De ogen van lsabeau beginnen te schitteren.
Een halfuurtje later gaat Isabeau op weg. Ze kijkt om zich heen. De zon staat

nog hoog aan de horizon en werpt haar stralen over de al wat paars kleurende

lavendelvelden. De druiventrossen aan de wijnranken worden al groot. Ze hoort de

Begroting en ontvangsten Kerkrentmeesters 2022
Maand

December

November
Oktober

September
Augustus
Juli

Verschil

115.000		
80.000
72.500

84.368

11.868 +

55.000

50.603

4.397 -

55.750

78.926

23.176 +

45.000

34.635

10.365 -

April

22.500

21.146

1.354 -

Maart

Februari
Januari
|

124.500

Ontvangen

Juni
Mei

18

Begroot
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30.000
17.500
12.500
4.000

27.347
16.379
11.819
2.294

roep van een leeuwerik.

Diep ademt ze in. Ze zou haar armen wijd uit willen strekken en willen zingen. Wat
is het hier mooi! Maar de mand aan haar arm laat het haar niet toe.

Ze loopt dwars door de velden heen, maar ze let wel goed op dat ze niets vertrapt.
In de verte ziet ze het wazige blauw van de heuvels.

Daarachter zijn de bergen, weet ze. 'Ik wil nergens anders wonen dan hier. Hier, in
de Rhöne Alpes, is mijn vaderland,' zegt ze hardop.

2.653 -

Ze nadert het dorp. Een wagen, volgeladen met takken, schommelt over de weg.

1.121 -

op. Isabeau groet een paar mensen die ze passeert. Over de hobbelige keien in

1.706 -

luiken voor de hoge smalle ramen zijn gesloten om de zomerwarmte buiten te

681 -

Een marskramer, gebogen onder zijn zware last, sloft het erf van een boerderij

de straat komt ze bij het statige huis van de familie Le Chartre. De donkergroene
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houden. De koperen deurknop schittert en straalt in het licht van de zon. Isabeau

Petit-Point-borduurwerk. Het is nog niet goed zichtbaar, toch ziet Isabeau wat het

huis is een smalle doorgang.

Ze schrikt op van een zachte, vriendelijke stem: 'Isabeau Fontier, welkom.'

loopt om het huis heen. Tussen het huis van de familie Le Chartre en het volgende
Aan het begin van het straatje schijnt de zon nog, maar halverwege is het er een

voor moet gaan stellen. Gevouwen handen die op een boek rusten.

stuk somberder. Isabeau moet even aan de overgang wennen. Ze heeft er geen

Isabeau maakt een lichte buiging: 'Dag, madame Le Chartre. Uw man zei dat ik

hoort zeggen: 'Isabeau, en weer met een mand.'

De vrouw knikt. 'Ga zitten, ik zal je vertellen waarom.' Ze wijst naar een stoeltje,

erg in dat er iemand aan de andere kant van het steegje aankomt. Ze schrikt als ze
Ze kijkt omhoog, recht in het gezicht van monsieur Le Chartre. 'Maar deze keer
zitten er geen pruimen in,' lacht ze.

'Ben je op weg naar ons?' vraagt hij.
Isabeau knikt.

'Er geschiedt niets bij geval,' zegt hij. 'Vraag naar mijn vrouw.' Dan loopt hij verder.

Isabeau weet niet goed wat ze ervan moet denken. 'Heb vrede onder elkaar.' En nu
dit weer. 'Er geschiedt niets bij geval.' Wat bedoelt monsieur Le Chartre?

Isabeau loopt naar de betegelde achterplaats van het huis. De bovendeur van de
keuken staat open. Ze hoeft haar komst niet aan te kondigen, want Jeanne, de
keukenmeid, heeft haar al gezien.

'Wat heb je voor me?' vraagt ze vriendelijk.

'Drie geitenkaasjes en twintig eieren. En monsieur Le Chartre heeft gezegd dat ik
naar zijn vrouw moet vragen.'

Jeanne trekt haar wenkbrauwen op. 'O, nou, ik vraag het wel even. Hier heb je vast
geld voor de kaasjes en de eieren.' Haar grote hand verdwijnt in de zak van haar

rok en even later telt ze wat muntjes uit. 'Wacht maar even,' zegt ze en verdwijnt

dan achter een dikke, eikenhouten deur. Isabeau kan nog net een glimp opvangen

naar u moest vragen.'

waarvan de zitting geborduurd is met kleine roosjes.

Isabeau aarzelt. Ze kan toch zomaar niet in zo'n mooie stoel gaan zitten!
Madame Le Chartre knikt nog eens. Voorzichtig gaat Isabeau zitten.
Nieuwsgierig kijkt ze madame Le Chartre aan.

'Ben je zo benieuwd naar wat ik te vertellen heb?' vraagt madame.

Isabeau krijgt er een kleur van. 'Ja, madame,' bekent ze dan eerlijk.

Ademloos luistert ze als madame Le Chartre zegt: 'Ik heb je een tijdje geleden
ontmoet. En mijn man heeft je pasgeleden ontmoet. We hebben over je

gesproken. Ik heb begrepen dat je eerlijk bent, een goede eigenschap, dat je
driftig bent, een minder goede eigenschap, maar ook dat je kunt zwijgen.'
De vlammen slaan Isabeau uit.

Madame Le Chartre gaat verder: 'We hebben een nieuwe hulp in de huishouding

nodig. Je bent nog erg jong, maar Jeanne zal je wegwijs maken. Je kunt hier blijven
slapen en één keer in de maand een zaterdag en zondag naar huis.' In het kort

vertelt ze wat Isabeau’s taak zal worden en ze besluit met: 'Mijn man zal het met je

ouders bespreken, ook over het loon dat je gaat verdienen, maar ik wil eerst weten
of jijzelf er wat voor voelt.'

van een lange, witmarmeren gang.

Dit... is dit echt? Wordt deze vraag echt aan haar, Isabeau Fontier, gesteld? Mag ze

madame met jou moet, weet ik niet, maar ze wil je spreken. Kom maar mee.'

maar dan ziet ze de ruwe werkhanden van haar moeder voor zich, haar gezicht dat

Een paar minuten later is Jeanne terug. Wat nieuwsgierig kijkt ze Isabeau aan. 'Wat
Isabeau laat een blik over haar kleding gaan. Gelukkig heeft ze voor ze wegging
een schoon schort aangedaan, waarmee ze een paar lelijke vlekken op haar rok

kon bedekken. Ze stopt een losgesprongen krul onder haar mutsje, zet haar mand
neer op de keukenvloer, recht haar rug en loopt achter Jeanne aan. Ze voelt zich
een beetje opgewonden.

In één oogopslag neemt ze de kamer in zich op als Jeanne de deur opendoet. Ze
houdt haar adem in. Rijk, is het enige woord dat in haar opkomt. In een grote,

leren stoel met een hoge leuning, zit madame Le Chartre. Op haar schoot ligt een
20
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hier komen werken? 'Graag,' zou ze willen zeggen, 'heel graag.' Haar ogen stralen,

er soms zo moe uitziet. De glans verdwijnt uit haar ogen. Ze schudt haar hoofd. 'Ja,
nee,' zegt ze.

Madame Le Chartre kijkt wat verwonderd. 'Ja en nee? Wat bedoel je daarmee?'

Isabeau is nooit om woorden verlegen, maar nu weet ze niet wat ze zeggen moet.
Madame Le Chartre wacht rustig af.

Isabeau begint aarzelend: 'Ik zou heel graag bij u willen werken, maar ik kan toch
thuis niet zomaar weglopen?'

Haar moeder heeft haar harder nodig dan madame Le Chartre. Denkt ze dan alleen
De Zaaier - november 2022

|

21

maar aan zichzelf en niet aan haar eigen familie? Ze zal biechten bij monsieur
pastoor.

De pastoor! Ze springt van haar stoel. Zegt gehaast: 'Ik moet gaan. Ik was op weg
naar de lering. Nu ben ik vast te laat. Dag, madame.'

Zonder een hand te geven loopt ze, rent ze bijna, de kamer uit. Ze holt door de

lange gang, door de keuken, waar Jeanne voor het aanrecht bezig is om groenten

te snijden. Ze grist haar mand van de vloer. 'Ik moet weg,' roept ze. Het verbaasde
gezicht van Jeanne ziet ze niet meer. Ze is al buiten en pakt haar lange rokken op.
Zo, nu kan ze harder rennen. Vlug, het steegje door. Hopelijk ziet niemand haar,

want wie rent er nou met blote benen over straat! Maar wat geeft het, alles is nu
toch verknoeid. De tranen springen in haar ogen.

LEZENSWAARDIG

Een oud verhaal van zendeling Zalman
In Oosterwolde, gelegen in de zuidoosthoek van Friesland, werkte een evangelist.
De veenbevolking die daar woonde was over het algemeen ruw en vijandig.

Op uitnodiging van de evangelist zou de Russische zendeling Joseph Zalman

(1860-1924) komen spreken in Oosterwolde. De reis ging vanuit Assen per rijtuig
getrokken door twee paarden.

Niet ver van de plaats van bestemming kwam er op de eenzame weg een

wandelaar aan die enkele woorden met de koetsier wisselde en toen het portier

Madame Le Chartre zal er nooit meer over denken haar te vragen om bij hen te

komen werken. De pastoor zal kwaad zijn omdat ze te laat is en... Boem. Ze botst

tegen iemand op. 'Schiet op, ik heb haast.' Met haar arm duwt ze de jongen voor
haar opzij. Ze schrikt als ze ziet wie het is: Jean-Pierre. Hij is zo verbluft, dat hij
zonder iets te zeggen opzij stapt.

Als Isabeau de zonovergoten straat oprent, ziet ze in een flits Claude Dubois. Ook
dat nog! Hij grijnst naar haar, maar Isabeau doet net of ze hem niet ziet.

Ze rent een poosje door, dan gaat ze langzamer lopen en laat haar rokken zakken.
Haar zij begint te steken. Ze voelt zich opeens heel verdrietig. Nu zal Jean-Pierre
ook boos op haar zijn.

opende en plaats nam in het rijtuig. Het scheen iemand te zijn die mee wilde

rijden. Achteraf bleek het de burgemeester te zijn die het nodig vond een oogje in
het zeil te houden.

De evangelist had op de zondag daarvoor medegedeeld dat een tot geloof in

Christus gekomen Israëliet uit Rusland die avond zou komen spreken. Het nieuws
ging van mond tot mond en de gehele bevolking kwam op de been. Ze waren

meer gedreven door vijandige nieuwsgierigheid dan om hem inhoudelijk te horen.
Nauwelijks kwam het dorp in het zicht of er ontstond al rumoer. Het rijtuig

werd ontvangen door een joelende menigte. Ze hadden zich met alles behalve

Met toestemming van de uitgever overgenomen uit:
Vlucht naar Genève

Auteur: Lenie Ippel-Breedveld

Uitgeverij: Den Hertog B.V., Houten
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vriendelijke bedoelingen verzameld bij de woning van de evangelist en bij het

ook de mensen buiten onder mijn gehoor."

Maar zendeling Zalman aanvaardde de situatie zoals het was. Hij stapte het rijtuig

scheldende en schreeuwende menigte buiten, begon zendeling Zalman zijn rede.

evangelisatiegebouwtje, dat onder de naam ‘ezelshok’ bekend stond.

uit met een opgewekt gezicht en nam zijn hoed af met de woorden: "Wel vrienden,
zijn jullie hier allemaal gekomen om mij te verwelkomen? Wat een vorstelijke

ontvangst! Jullie doen of ik een prins ben, een koningszoon! Nu, dat ben ik ook,
want ik ben door Gods genade een kind van de hoogste Koning!"
Een schaterend hoongelach was het antwoord.

Maar ook dit maakte geen zichtbare indruk op de onverstoorbare koelbloedigheid

In deze omstandigheden, met een klein groepje bevende mensen binnen en een

En wonderlijk… het werd gaandeweg steeds rustiger. Het rumoer buiten verstomde
totdat er niets meer werd gehoord dan de wind die door de boomtoppen ruiste.
De lasterende schreeuwers waren in luisteraars veranderd en door de gebroken

ruiten drong ieder woord tot de onzichtbare hoorders die buiten stonden door. De
avond verliep zonder enige verdere verstoring.

van de zendeling. Ze probeerden het op een andere manier en namen hem in hun

De volgende morgen vertrok zendeling Zalman naar Haulerwijk, waar hij ook zou

van hen was, totdat hij ten slotte vroeg: "Och mensen, laat me nu een ogenblik

gestaan hem waren gevolgd en nu de voorkeur gaven aan een zitplaats binnen.

midden en sprongen en dansten lustig om hem heen. Maar hij deed alsof hij één
met rust, want straks moet ik spreken."

Intussen was hij langzamerhand de deur van het huis genaderd, waar zijn

verschrikte gastheer hem in spanning opwachtte. Toen hij de deur achter hem

gesloten had, riep hij bewonderend uit: "Nu, dat hebt u er kranig afgebracht. U

moest hier evangelist zijn." Waarop zendeling Zalman antwoorde: "Dat geloof ik

spreken. En tot zijn verbazing bleek dat velen die in Oosterwolde buiten hadden
Want de kerk was zo vol dat zelfs de treden van de preekstoel bezet waren. Er

was zoveel aandacht dat zendeling Zalman tot zijn onuitsprekelijke dankbaarheid
mocht ervaren dat zijn Zender hem met de Heilige Geest vergezelde en hem
omgordde met macht.

niet broeder, want dan moest ik ook geloven dat God Zich vergist had."

Enige dagen na deze gebeurtenissen kwamen een aantal van de belhamels, die in

Intussen was de duisternis ingevallen. De avondmaaltijd werd genuttigd en de

hun verontschuldigingen aan en gaven te kennen dat alle veroorzaakte schade

plaatselijke toestanden werden besproken, terwijl van buiten het gejoel van de
mensen doordrong, die bleven wachten op de dingen die komen zouden.

Oosterwolde de ruiten ingegooid hadden bij de plaatselijke evangelist. Ze boden
door hen betaald zou worden.

De plaatselijke evangelist besloot op zijn fiets de veldwachter te gaan

Toen een aantal jaren later Joseph Zalman in het Friese dorpje Oranjewoud bij

u niet doen. Laten we veel liever samen tot de Koning Zelf gaan." Zij knielden

mensen uit Oosterwolde hem op te wachten. Zij hadden behoefte hem nog eens

waarschuwen, maar de zendeling hield hem tegen. "Nee, mijn broeder, dat moet
neer en legden hun zaak voor Hem neer die niet alleen hen beveiligen kan, maar
ook machtig is om Zijn Woord als een zwaard te gebruiken tegen de geestelijke
machten der duisternis en arme zondaars daaruit te verlossen.

Heerenveen op een zendingsbijeenkomst had gesproken stond een groepje

de hand te drukken en te danken, want op die stormachtige avond hadden ze hun
Heiland leren kennen.

Versterkt en bemoedigd gingen ze nu door de menigte naar het

evangelisatiegebouwtje. Slechts enkele belangstellenden waren binnen gekomen
in de verder lege ruimte.

Onder het gebed vloog een steen door de ruit, rakelings langs het gelaat van

de spreker. Nog meer stenen volgden, zonder iemand te treffen. De aanwezigen

keken angstig naar zendeling Zalman die volkomen kalm bleef, terwijl hij uitriep:
"Zie toch, hoe de duivel zijn eigen glazen inwerpt! Nu komen
24
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PUZZELS

Vergeet geen van Zijn weldaden
Ha jongens en meiden,
Wat doe jij als je iets niet mag vergeten? Gauw even opschrijven, een kruisje op
je hand zetten? Vroeger hadden de mensen geen computer of mobiel waar ze
de dingen opschreven die ze niet mochten vergeten. Als de boer op het land aan
het werk was, had hij zelfs geen pen en papier bij zich. De boer had wel altijd een
zakdoek bij zich. Als hij iets echt niet wilde vergeten deed hij een knoop in zijn
zakdoek. En als hij nog iets wilde onthouden, deed hij in de andere hoek van zijn
zakdoek nog een knoop. Als hij overdag zijn zakdoek nodig had, dacht hij er aan:
‘Dit is belangrijk dit mag ik niet vergeten.’ Als hij dan thuis kwam en zijn zakdoek
pakte, herinnerde hij het zich opnieuw. ‘Dit moet ik onthouden.’
In Psalm 103 vers 2 gaat het ook over ‘niet vergeten’: ‘Loof den HEERE, mijn ziel,
en vergeet geen van Zijn weldaden;’ Gods weldaden zijn Zijn goede daden, Zijn
goede gaven. Heel veel dingen mag je best vergeten. Die zijn niet belangrijk. Maar
de gaven die je van de HEERE hebt gekregen, moet je onthouden. Dat zegt de
psalmdichter: ‘Vergeet geen van Zijn weldaden’. Wat heb jij allemaal van de Heere
gekregen in het afgelopen seizoen? Als je voor elke gave eens een knoop in jouw
zakdoek mag leggen: hoeveel zakdoeken zou je nodig hebben?

Op woensdag 16 november was het Dankdag. Een dag
waarop we de Heere in het bijzonder danken voor al zijn
gaven. Weet jij wat het allergrootste is wat God gaf? Zijn
Zoon, de Heere Jezus. Weet je voor wie? Voor kinderen
die helemaal niet zo dankbaar zijn, voor kinderen die
moeten zeggen; ik heb zo’n boos en zwart hart door
al mijn zonden. Voor die kinderen gaf God Zijn Zoon!
Lieve kinderen, als je de Heere Jezus kent, dan pas kun
je echt Dankdag houden. Dankdag met je hart, voor de
grootste Gave!

De kleurplaat van de jongste kinderen gaat over psalm
103. Probeer deze psalm ook maar uit je hoofd te leren.
De puzzels voor de oudste kinderen gaan over Elia.
Weer zijn er nieuwe kinderen mee gaan puzzelen! Dat
is fijn! Als je 50 punten hebt verzameld ben je van harte
welkom om een boek uit te zoeken!
Hartelijke groetjes, Lydia

Misschien zeg je wel: ‘Er is zoveel verdrietigs gebeurd in mijn leven, mijn opa is
gestorven, mijn tante is heel erg ziek of misschien word je wel heel vaak geplaagd
op school of….’ Ik heb alleen maar een zakdoek nodig voor mijn tranen. Ja, dat
is heel verdrietig en daar mag je ook verdrietig om zijn. En toch: ‘Vergeet geen
van Zijn weldaden.’ Ga maar na wat er ondanks alles toch nog was: eten, drinken,
de kerk waar je hoorde over de Heere en Zijn gaven, een huis, school, een fijne
vriend(in), een lieve moeder, een… Teveel om op te noemen.
Pak je bijbeltje er eens even bij en lees psalm 103 vers 1 tot en met 14 maar
eens. Tel ondertussen op je vingers waar David allemaal voor dankt. Heb je aan
tien vingers genoeg? Hoor je dat David de Heere niet alleen dankt voor tijdelijke
dingen? Welke andere dingen noemt hij ook? Wat wil de Heere ons daardoor
leren? Hoe heeft de Heere voor jou gezorgd? Waar kun jij voor danken op
Dankdag?
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PUZZEL 9-12 JAAR

PUZZEL 6-8 JAAR

Uit het leven van Elia

Uit de geschiedenis van Elia

Beantwoord de vragen. Vul de antwoorden in. De antwoorden zijn te vinden In 1

Woordzoeker bij de Bijbelse geschiedenis uit 1 Koningen 17-19 en 2 Koningen 2-5.

Kon. 17. Wat lees je in de balk van boven naar beneden? Dat is de oplossing. Met
de letters uit de hokjes met een sterretje + de letter 'v' kun je nog een oplossing
maken uit 1 Kon. 17: 12-14.
1.

Ten einde van vele dagen, dat de beek ………

3.

En Elia de ……… van de inwoners van Gilead.

2.

……… deze jaren dauw of regen zijn zal.

4.

En woonde bij de beek ………

5.

En de olie der fles zal niet ………

6.

Het ……… van de kruik werd niet verteerd.

7.

AARDBEVING
BEEK
BEER
BETHEL
BROOD
DAG
ELIA
ELISA
ENGEL
FLES
GEHAZI

HONGER
JENEVERBOOM
KAALKOP
KIND
KOEK
KRITH
KRUIK
MEEL
MELAATS
MOED
NAAMAN

OLIE
OPPERKAMER
PAARDEN
PROFETEN
RAVEN
RUITEREN
SPELONK
STILTE
SUIZEN
VAT
VADER

VIJFTIG
VLEES
VURIG
VUUR
WAGEN
WATER
WEDUWVROUW
WIND
ZARFATH
ZEVENMAAL
ZOUT

Dat wij het eten en ………

8.

……… op den dag dat de HEERE regen op den aardbodem geven zal.
1.

*

2.

*

3.

*

*
*

4.

*

5.
6.
7.

*

*

8.

Oplossing balk: Wat geeft de Heere op het gebed? ………......
Oplossing sterretjes + 'v': ………...... 1 Kon. 17: ………......
Wie zei dit? ………......
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loof alle
den krachten;
HEER’, mijn ziel, met alle krachten;
, mijnLoof,
ziel, met
KLEURPLAAT 4-5 JAAR
Verhef
Zijn Naam, zo groot, zo heilig t’ achten;
groot,
zo103
heilig
Psalm
vers 1t’ achten;
[= acht geven, eren]

[= Maak groot, prijs, eer] [= acht geven, eren]

Psalm 103 vers 1

of
nu al wat in mij is, Hem prees!
mij is, Och,
Hem
prees!
Loof, loof
den HEER’, mijn ziel, met alle krachten;
[= loofde, eerde, grootmaakte]
[= loofde, eerde, grootmaakte]
Verhef Zijn Naam, zo groot, zo heilig t’ achten;
Loof,
loof,
ziel, den Hoorder der gebeden;
en Hoorder
der mijn
gebeden;

m 103 vers 1
[= Maak groot, prijs, eer]

Och, of nu al wat in mij is, Hem prees!

Lied voor Dankdag
Het is Dankdag in de kerk

[= acht geven, eren]

Voor wat groeit en voor het werk.

nooit één van Zijn weldadigheden;
n ZijnVergeet
weldadigheden;
[= goede gaven, goede dingen die Hij gaf en deed]
Vergeet
nooit
één dingen
van
Zijn
goede gaven, goede
dieweldadigheden;
Hijmet
gaf en deed]
f den [=HEER’,
mijn
ziel,
alle krachten;
Vergeet
niet;
is God, ’t
Dieis
z’ uGod,
bewees. Die z’ u bewees.
Vergeet
ze ’tniet;
God, Die
z’ uzebewees.
gaf]
ijn Naam, zo[=groot,
zo heilig t’ achten; [= gaf]
[= loofde, eerde, grootmaakte]

Loof, loof, mijn ziel, den Hoorder der gebeden;

[= goede gaven, goede dingen die Hij gaf en deed]
[= gaf]

ijs, eer]

nu al wat in mij is, Hem prees!

[= acht geven, eren]

[= loofde, eerde, grootmaakte]

f, mijn ziel, den Hoorder der gebeden;

nooit één van Zijn weldadigheden;
© www.bijbelsopvoeden.nl en @janine_tekent

[= goede gaven, goede dingen die Hij gaf en deed]

ze niet; ’t is God, Die z’ u bewees.
[= gaf]

Heere, geef op deze dag
Dat ik aan U denken mag.
U gaf kleren en een huis
Er was eten bij ons thuis
Er was school en er was werk
En we mochten naar de kerk.
Bovenal gaf U Uw Woord
Elke dag heb ik ’t gehoord.
O, wat komt U heel dichtbij!

Als U roept: Kom toch tot Mij!
Het is Dankdag in de kerk

www.bijbelsopvoeden.nl en @janine_tekent

Voor wat groeit en voor het werk
Heere, geef op deze dag
Dat ik U echt danken mag.
Zingen: op de wijze van 'Ik ga slapen ik ben moe'
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