Meditatie
Indien gij dan Mij zoekt … Johannes 18: 8
Hij wist dat het ging komen in deze donkere nacht. Hij heeft terwijl Zijn discipelen sliepen
Zijn strijd gestreden voor het aangezicht van Zijn Vader, in Gethsemane. Bange angst en
bittere droefheid overspoelen Hem, als Hij ziet wat Hem te wachten staat. Als het heilig
recht van Zijn Vader om genoegdoening vraagt van Hem, Die Zich Borg heeft gesteld voor
zondaren, dan zal Hij neerdalen in de diepten van de hel. Er is geen andere weg, dat wij de
welverdiende straf zullen ontgaan en weer tot genade komen. Er is geen verzoening zonder
voldoening. En daarin wordt die lijdende Borg met het angstzweet op Zijn gezicht ons
heerlijk. De liefde tot Zijn Vader en tot Zijn volk deed Hem eindigen in volle overgave: niet
Mijn wil, maar Uw wil geschiede! Hij is bereid om de volle beker van de toorn van God te
drinken en daartoe zal Hij worden overgeleverd in de handen van mensen. Mensenhanden.
Verradershanden zullen Hem Gods eigen Zoon binden nu ze komen om Hem gevangen te
nemen en met Hem te doen naar de haat van hun hart. Hij wacht hen op de ingang van de
Olijvenhof. De bende met zwaarden en stokken gewapend en met fakkels komt nader.
Maar het zal geen onverwachte overval worden. Mensen zullen nooit zeggen, dat zij Hem te
sterk waren, dat Hij uiteindelijk Zich heeft moeten overgeven. Niet zij, niet Judas neemt de
leiding, maar Jezus. Hij vraagt: wien zoekt gij? En toen het antwoord kwam: Jezus de
Nazarener, toen heeft Hij Zich niet schuil gehouden. Koninklijk klinkt het: Ik ben het en… ze
deinzen allen achteruit, struikelen, vallen achterover. Daar ligt een verslagen bende! Eén
woord, één glimp van Zijn Koninklijke majesteit en allen, die niet willen dat Hij Koning over
hen zij, liggen onder Zijn voeten. Wat zal mensenhaat tegen God, tegen Gods gezalfde
uitrichten? Hoe blind en dwaas is de mens in zijn eigenwaan van de zonde!
Verwondering is er bij de discipelen, gloeiende verontwaardiging nu ze voor het eerst Judas
aan de verkeerde kant zien! Goed zo, Heere, maak er maar een eind aan! Wie zal die Koning
weerstaan, laat staan binden en gevangen nemen? Niemand – tenzij Hij Zichzelf vrijwillig
overgeeft, om de wil van Zijn Vader te doen!
Maar laat God dan toe dat de knechten, die zich zo schandelijk gedroegen, dat ze de Zoon
gevangen nemen en ook deze zullen uitwerpen en doden? Zullen ze hem dan niet ontzien,
die enkel liefde gaf en Wiens gezegende handen zoveel zegen brachten? Zal Gods
gerechtigheid dan niet neerdalen als de bliksem en die hatelijke, vijandige mensen, die
zondaren, die Zijn liefde verachten niet verteren? Meer dan Elia is toch hier, Die hier
koninklijk staat? Nee – al laat Hij iets van Zijn grootheid bemerken, Hij doet Zijn vijanden
niet weg van voor Zijn aangezicht. Hij zet Zijn voet niet op de nek van hen, die niet gewild
hebben, dat Hij Koning over hen zij! Hij laat ze weer opstaan, laat ze komen, strekt vrijwillig
Zijn handen uit, laat Zich binden en wegvoeren… waarom? Omdat er voor Zijn vijanden
noch voor Zijn vrienden ooit ontkomen zou zijn aan het verterend vuur van Gods
gerechtigheid, als Hij niet de straf, die ons de vrede aanbrengt op Zich neemt!
Indien gij dan Mij zoekt zo laat dezen heen gaan! Hij aanvaardt het oordeel, opdat er nu
naar recht behouden zou zijn voor allen die uit Zijn genade leren leven. Het vuur van de
hemel zal Hem treffen, opdat vijanden met God verzoend door de dood van Zijn Zoon, leven
zullen! Zo komt er plaats bij deze Borg, voor veroordeelden in zichzelf. Want God heeft Zijn
Zoon niet gezonden in de wereld, opdat Hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de

wereld door Hem zou behouden worden. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar
wie niet gelooft, is alreeds veroordeeld, omdat hij niet geloofd heeft in de Naam van de
eniggeboren Zoon van God.
J. Muller v.d.m.
Rondom het Woord
Komende zondag willen we meer bij het lijdensevangelie stil staan. We lezen hoofdstuk 19
van het Johannes evangelie. Het eerste gedeelte. Met biddag ontmoeten we elkaar in de
kerk. ’s Middags en ’s avonds hebben we kerk. Een hele dag om God te bidden om Zijn
zegen over het werk van onze handen. Het is dankzij de Gekruisigde, die een vloek
geworden is, dat we dagelijks worden gezegend met eten, drinken, kleding, huis en werk.
Dagelijks overlaadt Hij ons. Zullen we dan maar niet trouw naar huis van de Heere komen
ook op deze dag? Zondag na biddag heb ik een vrije zondag. Deze zondag hopen we voor te
gaan in Horst. De gemeente waarvan sommige leden ingeschreven staan bij onze
gemeente. Waardoor er een toch speciale band is met de Evangelisatie. Bidt of de Heere
ook daar de Evangelie verkondiging zal gebruiken om velen die Hem niet kennen te
bereiken.
Biddag
Wij lezen in Psalm 50 vers 15: Roept Mij aan in de dag der benauwdheid. De nood dringt elk
mens tot bidden. Als men in de nood en in de benauwdheid tot bidden komt, dan is dat een
zegen.
1. Dat men dan bidden mag; als een arm en gering schepsel spreken mag tot de God van de
hemel en de aarde. Genesis 18 vers 27. Als men daar zijn verzoekschrift nederleggen mag!
2. Nóg groter zegen is het, als hij onderricht wordt, wat hij bidden moet. In Joel 1 zei God:
als gij vast, zo zult gij tot Mij roepen.
3. Nóg groter zegen is het, als God er aanmoediging bij geeft, zoals in Mattheus 7 vers 7:
Bidt, en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult vinden.
4. Dat is nog groter zegen, als God zegt: Eer zij roepen, zal ik antwoorden (Jesaja 65 vers 24).
5. En eindelijk, dat is de grootste zegen, als er bijkomt de Geest des gebeds, als de Geest
Zelf onze zwakheden te hulp komt, Romeinen 8 vers 26. Dat is aangenaam en een grote
zegen, dat moet ge met ons toestemmen. Dat zijn vijf zegeningen.
Bernardus Smytegelt
Verhuisd
De familie P. Kalisvaart is verhuisd vanuit Zetten naar Heteren. Zij verblijven nu in de
Zorgcentrum Liefkenshoek, Hyacintenstraat 23, 6666BR, Heteren. We wensen hen daar een
gezegend verblijf toe in de zorgelijke omstandigheden.
Jarigen
Langs deze weg feliciteren we onderstaande gemeenteleden met hun a.s. verjaardag:
10 -03 de heer A. Verwoert, de Loohof 32, 6671 AT (1938)
21-03 mevrouw G. Looijen – van de Bijl, Veldstraat 9, 6673 AL Andelst (1934)
Een fijne dag en een gezegend nieuw levensjaar gewenst.

Catechisatie
In verband met de biddag valt de catechisatie alleen op maandag 9 maart uit.
Vrouwenvereniging Saron
Op DV dinsdag 10 maart 2015 hebben we weer een bijeenkomst van vrouwenvereniging
Saron. Op deze morgen willen we Bijbelstudie 7 uit het decembernummer van de
Hervormde Vrouw behandelen.
Er staat boven; De verlosser als voorbidder. God heeft Israël de Tien Geboden gegeven,
opdat het volk zal weten hoe het de Heere kan dienen nadat Hij hen verlost heeft uit
Egypte.
Ook willen we deze morgen stilstaan bij Pasen, dit n.a.v. de paasliturgie uit het
februarinummer van de Hervormde vrouw.
Deze bijeenkomst wordt gehouden in ‘De Hoeksteen’ te Zetten. Het begint om 9:15 uur,
vanaf 8:45 uur staat de koffie en thee klaar.
Iedereen hartelijk welkom!
Het bestuur
Jonge lidmatenkring
Woensdag 18 maart willen we bij elkaar komen. We lezen het boekje van ds. den Admirant
“Op zoek naar Gods aanwezigheid”. We lezen de bladzijden 11 tot en met bladzijde 28.
Probeer voor jezelf de vragen te maken. We ontmoeten elkaar in de Hoeksteen om 20.00
uur.
Bijbelkring
Donderdag 19 maart komt de Bijbelkring samen. We behandelen Galaten 3 vers 1-9
(Hoofdstuk 3.1 en 3.2). Probeert thuis het alvast door te lezen en de vragen te maken.
Graag tot ziens in de Hoeksteen om 20.00 uur.
Preekbespreking
Zondag 22 maart houden we een preekbespreking voor jong en oud. Dit naar aanleiding van
de preek van zondagavond. Het is altijd weer fijn als jong en oud met elkaar in gesprek zijn
over God en geestelijke zaken.
Collecte Luisterend dienen
D.V. zondag 8 maart is de diaconale collecte wederom bestemd voor Luisterend dienen.
Deze keer voor het binnenlands diaconaat. Luisterend dienen heeft daarvoor het
onderstaande doel gekozen.
Geef voor inloophuizen in Nederland
In de afgelopen jaren is de armoede in Nederland meer in het vizier gekomen. Veel kerken
in de Nederlandse steden bereiken mensen in armoede via inloophuizen. Hier vinden deze
mensen een plek waar ze op verhaal kunnen komen bij mensen die hen een liefdevol oor
bieden. Ook kan men er terecht voor een maaltijd, kleding en/of hulp bij schulden.
Luisterend Dienen steunt diverse inloophuizen die vanuit hervormd-gereformeerde kerken

zijn opgericht. Zoals Meet-Inn in Ede, De Brug in Rotterdam Delfshaven, het Pand in
Groningen en IDO in Lelystad.
Wij bevelen ook deze collecte van harte bij u en jou aan en vragen ook om uw en jouw
voorbede.
Collecte plaatselijk diaconaat
Het is inmiddels een goede gewoonte om op bid- en dankdag ook te collecteren voor het
plaatselijk diaconaat. Ook deze biddag is de uitgangscollecte hiervoor bestemd. Zoals u in
het bovenstaande stukje heeft kunnen lezen en zoals ook wij ervaren komt op steeds meer
plaatsen de armoede binnensluipen. Laten we dankbaar zijn als de Heere ons deze armoede
bespaart! We hopen dat u uw medeleven in financieel opzicht laat blijken.
College van diakenen
Agenda
De komende weken zijn er de volgende activiteiten:
 zondag 8 maart is er na de ochtenddienst gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het
genot van een kop koffie,
 dinsdag 10 maart komt de vrouwenvereniging “Saron” om 09.15 uur bijeen,
 woensdag 11 maart beginnen de bidstonddiensten in de Hervormde Kerk te Zetten
om 14.30 en 19.30 uur,
 donderdag 12 maart vangt de bijeenkomst van de vrouwenvereniging “Bidt en
Werkt” om 14.15 uur aan;
 woensdag 18 maart wordt er om 20.00 uur Lidmatenkring gehouden,
 donderdag 19 maart komt de vrouwenvereniging “Dient elkander door de Liefde” om
14.00 uur bijeen in “De Poort” te Andelst,
 terwijl er eveneens op donderdag 19 maart om 20.00 uur Bijbelkring gehouden wordt
en
 zondag 22 maart is er na de morgendienst een preekbespreking voor de gehele
gemeente.
Tenzij anders vermeld, vinden de bijeenkomsten plaats in “De Hoeksteen”.
De kerkenraad wenst u gezegende bijeenkomsten!
Scriba Duijzer.
Oppasrooster
8 maart: Willy van Voorthuijsen, Dorieke de Kat, Rick van Voorthuijsen
11 maart (Biddag): Hinke Blok, Esther Kuijpers
15 maart: Petra van Beem, Marjolein Kuijpers, Esther van Bezooijen
22 maart: Iris van Dodewaard, Anne van Rinsum, Soraya van de Bos
Groet
Ontvang een hartelijke groet mede namens mijn vrouw
J. Muller v.d.m.

