Rondom het Woord
Wanneer we deze woorden schrijven zitten we in de stille week. Op weg naar Goede
Vrijdag. De betaaldag van de kerk. Verzoening wordt gedaan door Jezus voor verloren
zondaren. Het lijden is diep en zwaar. Het blijvende gebed mag zijn : ‘Leer mij Uw lijden
recht te betrachten’. Na de stille zaterdag, waarin we stil zijn en nadenken over Zijn lijden
en sterven, breekt zondag Pasen aan. De boodschap vanuit een leeg graf klinkt: Jezus is
opgestaan. Maar wat stuit deze boodschap op ongeloof en onverstand. We worden
geroepen om te geloven. Niet zien en toch geloven. Zo klinkt het ook paasmaandag ons in
de oren. Vanuit Johannes 20 wordt ons het opstandingsevangelie verkondigd. En dan ook
vanuit zondag 17.
Jarigen
Langs deze weg feliciteren we onderstaande gemeenteleden met hun verjaardag
06-04 mevrouw H.A.P van Dijken, Marshallstraat 6, 6671 BH (1940)
07-04 de heer C.B. Vink, Hoofdstraat 14, 6671 CB (1940)
19-04 de heer E. van Broekhuijze, de Loohof 11, 6671 AS (1930)
19-04 mevrouw A.E. van den Brandt – Stunnenberg, Brittanjesingel 31, 6671 AX (1931)
We wensen u een gezegend nieuw levensjaar toe.
Huwelijksjubileum
Langs deze weg willen we alsnog het echtpaar D.J. de Kat – Overeem, Stationsstraat 36,
6671 AW, van harte feliciteren met hun 25 jarig huwelijksjubileum. Vrijdag 20 maart was de
dag dat u dat mocht gedenken samen met de kinderen en andere familieleden. De Heere
heeft Zijn belofte meegegeven op de huwelijksdag, waargemaakt. Hij heeft gezorgd. En
wanneer jullie daar bij stil stonden, dan is dat met verwondering en dank. Heere, wat bent
U groot en goed voor ons geweest al die jaren. We bidden jullie ook samen met de kinderen
en verdere familie Gods zegen toe voor de toekomst. Is dit niet Zijn grootste zorg, dat Hij
ons Zijn genade bewijst in de Heere Jezus Christus, dat wij getroost kunnen leven en
sterven. Vanuit dit perspectief wensen we jullie alle goeds toe op jullie verdere tocht door
dit leven onder de zegenende handen van de goede God.
Openbare belijdenis van het geloof
Zondag 26 april hopen de volgende jongeren belijdenis van het geloof af te leggen in het
midden van de gemeente:
Lambertus Bor, Bethelstraat 9, 6671 CH,
Marjolein van Deelen, Knoppersweg 28, 6668 AV Randwijk,
Anne Louise Leonie Hamelink, p/a Stationsstraat 48, 6671 AW,
Esther Desiree Kuijpers, Brittanjesingel 46, 6671 AZ.
Na vele jaren catechisatie mag het tot deze stap komen. De Heere heeft jullie in deze weg
willen leiden. Jullie spraken het verlangen uit om de Heere meer en meer te leren kennen.
En om je leven in Zijn dienst te besteden. We zijn dit afgelopen seizoen intensief met de
Bijbel bezig geweest om van daaruit te leren. Nu het seizoen ten einde gaat wil dat niet
zeggen dat er een punt gezet kan worden achter ons leren. Het gaat er om, dat we als
leerjongeren blijven leren. Daarvoor blijven we aangewezen op de school van de Heilige
Geest. De Heilige Geest wil ook verder onderwijzen ook in de praktijk van het leven van elke

dag. Daarvoor leert Hij ons te zien op Jezus en te leven uit Hem. In dit leven achter de
Heere Jezus aan is nuttig en nodig te sterven aan ons eigen ik. En dat Hij meerder wordt. De
Heere zegene deze catechisanten in het geven van hun jawoord. In verband met de
belijdenisdienst op 26 april zal er op vrijdag 10 april een aannemingsavond worden
gehouden in de pastorie. Aanvang 19.45 uur.
Gelezen
We vragen: wat is eigenlijk gesproken de kracht van de opstanding van Christus. We vatten
het antwoord in drie samenhangende zaken, werkelijkheden, die het geloof bepalen.
De eerste werkelijkheid, die de kracht van de opstanding uitmaakt is de vergeving van de
zonden. Wat de kracht van de opstanding is leert een mens niet eerst in de hof van Jozef
van Arimathea. Hij leert het aan de voet van het kruis. Daar heeft Christus het bittere lijden
volbracht. Hij heeft de dood gesmaakt in al zijn betekenissen. Maar vanwege de kracht van
dit volbrachte werk wekt de Vader Hem op uit de doden. Niet zijn goddelijke natuur deed
Hem opstaan uit het graf. Niet het feit, dat Hij de Opstanding en het Leven is, maakte het
geheim uit van zijn opstandingskracht, maar de betaalde rekening was het die de Vader
deed zeggen: Mijn Zoon, kom uit het graf, de schuld is betaald, de straf is gedragen, het
werk is aanvaard. Ik wek U op uit de dood.
Daarom mag een christen ook niet bij het kruis blijven staan. Hij zal er knielen. Zal hij of zij
echter waarlijk rust vinden, dan dient hij te bedenken dat
het door lijden tot heerlijkheid moest gaan. Maar ook, dat dit lijden volbracht is door
Christus. Zie, dan eerst komt er een einde aan de zelfroem, die onze rechtvaardiging in de
weg staat. Dan eerst zeggen we, dat de kennis van de Heere Jezus Christus dit alles verre te
boven gaat. We leren Hem kennen en de kracht van zijn opstanding, doordat we de hand
leren leggen op het volbrachte werk. En dan is er zegen, vrede en troost. Dan is er een
roemen in het kruis vanwege de opstanding uit de doden.
Maar deze roem in het kruis vanwege de vergeving der zonden, zal nimmer duurzaam zijn,
wanneer de kracht van de opstanding zich ook niet openbaart in een nieuw leven.
Vergeving kan er nimmer zijn zonder vernieuwing. Deze vernieuwing is openbaring van de
kracht van de opstanding. Want aan het kruis is de levendmakende Geest verworven die en
in Christus als in het Hoofd en in de zijnen als in zijn leden woont. De kracht van de
opstanding is de Geest. Hij heeft Christus uit de doden weergebracht. Hij heeft Hem eerst in
de kribbe gelegd, in een geheiligd vlees, maar niettemin in een zwak en nietig vlees, dat
verbroken kon worden in de dood.
Maar diezelfde Geest heeft Hem ook weer teruggebracht in een verheerlijkt lichaam, in een
krachtig geestelijk bestaan. De kracht van zijn opstanding blijkt dan, wanneer wij vernieuwd
worden. Op Pasen klonk het immers: het oude is voorbijgegaan, het is alles nieuw
geworden. De wereld zucht onder al het oude, ook al fonkelen de dingen met een glans der
nieuwheid. Sinds Adam is in feite alles oud, verouderd, verouderend en der verdwijning
nabij. Maar in Christus wordt het leven nieuw, vernieuwd gelijk dat van een arend. De jeugd
wordt nieuw. De moede en de zwakke wordt nieuw. Het geschiedt door de kracht van zijn
opstanding. Nieuw leven, dat geboren wordt door het geheim van de genade die mensen
werkelijk vernieuwt. Het is Pasen geweest. Het is alles nieuw geworden. Ja, waarlijk: alles!

Wij zijn gewoon om hier de adem in te houden en te zeggen: wat zien we van het nieuwe?
Waaruit blijkt het? Welke hoop mogen we koesteren, dat het werkelijk eens in volle
heerlijkheid zal doorbreken? Ook daarop geeft de tekst een antwoord. De kracht van zijn
opstanding openbaart zich in dit leven op een heel paradoxale manier. Wij ervaren haar in
de gemeenschap van zijn lijden. Wij weten wat die kracht betekent tot vernieuwing, in de
gelijkvormigheid aan zijn dood. Dat zijn zwaarwegende woorden, waartegen ons hart in
verzet komt. Gemeenschap aan het lijden van Christus, het is de enige weg om te komen tot
de verheerlijking.
Want daartoe stuwt de opstandingskracht allen die van Christus zijn, heen. Vergeving,
vernieuwing, verheerlijking! Maar zij zijn er slechts in de gemeenschap aan zijn lijden,
waarbij ons leven de vorm aanneemt van de dood van Christus. Geen vernieuwing derhalve,
zonder lijden, zonder sterven, zonder pijn, moeite en verdriet. Geen verheerlijking zonder
deze intensieve verbondenheid aan de Christus van het kruis, die ons er toe brengen wil,
dat we gewillig ons kruis op ons nemen en het Hem achterna dragen. Zo kan het komen tot
de wederopstanding uit de doden.
Paulus spreekt daarover zeer voorzichtig: indien ik tenminste zou mogen komen tot de
wederopstanding uit de doden. Die voorzichtigheid komt niet voort uit twijfel, maar uit de
rijkdom der heerlijkheid, die soms zo ver verwijderd schijnt te zijn van de werkelijkheid van
ons vergankelijke leven.
Maar hij weet dat Christus eenmaal deze sterfelijke lichamen gelijkvormig zal maken aan
zijn verheerlijkt lichaam, naar de kracht, waarmee Hij alle dingen aan zichzelf kan
onderwerpen (vs. 21). Dat is: naar de kracht van zijn opstanding.
Zoek nu, lezer of lezeres, niet de vergeving, de vernieuwing, de verheerlijking op zichzelf,
ofschoon uw hart er sterker naar mag verlangen, dan naar al het andere, dat slechts schade
en drek is. Zoek deze zegeningen, die krachtig getuigen van de overweldigende macht van
de opstanding van Christus, zoek deze dingen echter niet op zichzelf. Maar zoek ze in
Christus. De tekst zegt: dat ik Hem mag kennen.
Alles wat u buiten Hem zoekt of meent te vinden is schade, om niet te zeggen: drek. Maar
wie Christus zoekt. Hem zoekt te kennen, ja dat vooral, die zal ervaren in de gemeenschap
met Hem, hoezeer zijn opstandingskracht stuwt naar vergeving, vernieuwing, naar eeuwige
heerlijkheid. De opstanding der doden! Waarin allen die God in Christus gezocht hebben,
gevonden zullen worden, komende uit hun graven, opstaande tot het eeuwige leven. Dat ik
Hem moge kennen!
( W. v. ’t Spijker)
Paas-appel 2015
Dit jaar willen we als gemeente weer het Paas-appèl houden en wel op maandag 2e
Paasdag, 5 april 2015. We willen samen het Paas-feit, de opstanding van onze Heere Jezus
Christus uit de dood , gedenken door samen te luisteren, te zingen, te declameren en te
mediteren. Het thema van het Paas-appèl is “Ongezien geloven”. Door het geloof mogen we
de opgestane Levensvorst zien en aanbidden in al Zijn heerlijkheid.
Iedereen is van harte uitgenodigd op het Paas-appèl 2015, de aanvang is 09:30 uur in de
kerk.
De Paascommissie

Jaarvergadering mannenvereniging “ Deo Gratia”
Op donderdag 09 april om 20.00 houdt de mannenvereniging “’ Deo Gratia”’ haar
jaarvergadering. Inloop is vanaf 19.45 met koffie. U bent die avond van harte welkom in het
verenigingsgebouw “De Hoeksteen”, Damstraat 15 te Zetten. De uitnodiging geldt ook voor
de echtgenoten van de leden en jongeren van de gemeente! Ook is er deze avond een
collecte. Ds. M. van Campen uit Ede verzorgt die avond een inleiding: ‘Israël en de kerk :
onopgeefbaar verbonden?!’
Gezamenlijke maaltijd alleenstaanden
Nog één keer dit winterseizoen wordt er een maaltijd georganiseerd voor alleenstaanden
en wel op D.V. woensdag 15 april. De maaltijd wordt gehouden in de Hoeksteen. Aanvang:
om 17.30uur. U kunt zich opgeven bij: mw. Sabine Kalisvaart, tel: 452278 of met dhr. Kees
Blokland tel: 06 18125022. Neem gerust uw alleenstaande buurvrouw of buurman mee. Van
harte welkom!
Collecte Friedenstimme
Op D.V. Eerste en Tweede Paasdag, zondag 5 en maandag 6 april, collecteren we voor
Stichting Friedenstimme. Hieronder kunt u wat van het werk van de stichting lezen. Van
harte aanbevolen!
Doel
Stichting Friedensstimme staat al 35 jaar voor ondersteuning van christenen in de
voormalige Sovjet-Unie bij hun evangelisatie- en zendingsactiviteiten. Zij stelt honderd
evangelisten in staat om zich volledig aan evangelieverkondiging te wijden en voorziet hen
van lectuur en middelen voor vervoer. Daarnaast heeft Friedensstimme als doel christenen
in Nederland betrokken te laten zijn bij broeders en zusters in Rusland en omliggende
landen.
Onbereikte volken
Er leven veel volken in Rusland die nog niet met het Evangelie zijn bereikt. Zij hebben nog
nooit gehoord dat ze een Zaligmaker nodig hebben. We vinden het belangrijk dat zij het
evangelie horen. Daarom ondersteunen wij evangelisatiewerk en zending van Russische
Baptisten gemeenten. Friedensstimme helpt Russische evangelisten. Wij nemen de kosten
voor levensonderhoud van meer dan 100 evangelisten en hun gezinnen voor onze rekening.
Friedensstimme zendt dus geen Nederlandse christenen uit, maar wordt door Russische
gemeenten ingeschakeld.
Waar
Friedensstimme werkt in alle landen van de voormalige Sovjet-Unie. Een ouderwetse term
die de volgende 15 landen omvat: Rusland, Kazachstan, Kirgizië, Oezbekistan, Tadzjikistan,
Turkmenistan, Azerbeidzjan, Armenië, Georgië, Oekraïne, Moldavië, Estland, Letland,
Litouwen en Belarus (Wit-Rusland). Omdat de term Sovjet-Unie achterhaald is spreken we
altijd over Rusland.
Kijk voor meer informatie op : www.friedensstimme.nl
College van diakenen

Basiscursus Christelijk geloof
We zijn in januari weer van start gegaan met de eerste module van onze cursus over het
christelijk geloof.
Maandag 23 maart hebben we deze module afgesloten met een gezamenlijke maaltijd.
Heel fijn dat er ook nu weer heerlijk gekookt werd door verschillende gemeenteleden!
Hartelijk dank daarvoor!
Tijdens deze module hebben we met elkaar nagedacht over Wie God is; Hij bestaat en we
hebben Hem nodig in ons leven.
We hebben stilgestaan bij het leven, de dood en de opstanding van de Heere Jezus.
We hebben met elkaar gesproken over het werk van de Heilige Geest; Wie is Hij en wat
doet Hij en hoe ontvangen we de Heilige Geest.
Heel bijzonder om in de Bijbel te lezen dat we de Heilige Geest ontvangen wanneer we er
om vragen; zie hiervoor het Bijbel gedeelte uit Lukas 11: 9-13. We lezen aan het slot van dit
Bijbelgedeelte; ‘Indien dan gij, die boos zijt, weet uw kinderen goede gaven te geven,
hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven degenen, die Hem bidden?’
Met deze belofte mogen we allen in gebed tot de Heere God gaan! En voor deze belofte
geldt: ‘Bidt, en u zal gegeven worden; zoekt, en gij zult vinden; klopt, en u zal open gedaan
worden!’ en dan lezen we verder: ‘Want een iegelijk, die bidt, die ontvangt; en die zoekt,
die vindt; en die klopt, dien zal open gedaan worden.’
Ten slotte hebben we gesproken over het bidden en Bijbel lezen.
We hopen in het nieuwe seizoen, in september of oktober 2015, verder te gaan met deze
cursus en dan met module 2. Wilt u onze cursisten en ons team blijvend in uw gebeden bij
God brengen?
Met vriendelijke groet,
Rianne, Lolkje, Paul en Jan
Slotavond leidinggevenden
Het seizoen voor clubs en zondagsschool is inmiddels afgelopen. Zoals gebruikelijk is er voor
de leidinggevenden nog een slotavond en wel op dinsdag 23 april. Thom Valkenburg zal een
inleiding verzorgen. Daarna is er nog een informeel samen zijn onder het genot van een
hapje en drankje. De avond begint om 20.00 uur in de Hoeksteen. Van harte welkom! Als je
echt niet kan, laat het dan even weten aan Leendert de Jong
Verkoopdag
Noteer vast in uw agenda: D.V. zaterdag 30 mei zal de inmiddels traditionele verkoopdag
weer worden gehouden. Ook dit keer wordt er een (rommel)markt gehouden op het
kerkplein. Er zal van alles en nog wat te koop zijn. Wanneer u nog goede spullen heeft waar
u afstand van wilt doen en het heeft nog enige waarde dan kunt u die aanbieden aan dhr. T.
van Voorthuijsen, tel: 453654 e-mail: ton.Voorthuysen@planet.nl. U kunt deze spullen ook
afgeven op zaterdag 16 of 23 mei van 10.00 tot 12.00 uur in de Hoeksteen’. Wellicht wilt u
meewerken, bent u handig, creatief en wilt u iets maken voor de verkoop, neem dan
contact met met dhr. Kees Blokland, tel: 06 18125022 e-mail: cjblokland@hetnet.nl. We
kunnen nog genoeg mensen gebruiken. Misschien wilt u zelf iets verkopen tijdens de
verkoopdag, neem dan contact op, dan kunnen we bekijken of dat mogelijk is.
Voor de kinderen is er een vlooienmarkt waar ze hun eigen spulletjes kunnen verkopen.

Agenda
De komende weken zijn er de volgende activiteiten:
 vrijdag 3 april (Goede Vrijdag) begint de dienst in de Dorpskerk om 19.30 uur,
 maandag 6 april (Tweede Paasdag) bent u allen om 09.30 uur in de kerk uitgenodigd
voor het Paasappèl van jeugdclubs en zondagsschool,
 donderdag 9 april komt de vrouwenvereniging “Bidt en Werkt” om 14.15 uur bijeen,
 eveneens op donderdag 9 april begint de jaarvergadering van de mannenvereniging
“Deo gratia” (spreker: Ds. M. van Campen) om 20.00 uur;
 woensdag 15 april staat er om 17.30 uur een maaltijd voor de alleenstaanden van de
gemeente gereed en
 op donderdag 16 april komt de vrouwenvereniging “Dient elkander door de Liefde”
om 14.00 uur bijeen in “De Poort” te Andelst.
Tenzij anders vermeld, vinden de bijeenkomsten plaats in “De Hoeksteen”.
De kerkenraad wenst u gezegende diensten en bijeenkomsten!
Kerkenraad
Op woensdag 8 april komen de broeders van de kerkenraad in vergadering bijeen; bidt u
met hen om de krachtige werking van de Heilige Geest in hun midden?
Scriba Duijzer.
Oppasrooster
5 april, 1e Paasdag: IJke Maria Hendriks, Annelies Boer, Huib Hendriks
6 april, 2e Paasdag: Miranda de Jong, Mariëlle Boer, Reijer Hendriks
12 april Jeannette Noordam, Lotte van Deelen, Sanne Hendriks
19 april Antoinette Pater, Julia van Deelen, Anne-Ruth Lekkerkerker
Groet
Langs deze weg gezegende paasdagen gewenst. Ontvang een hartelijke groet mede namens
mijn vrouw
J. Muller v.d.m.

