“Een speciale opdracht”
Doch gaat heen, zegt Zijn discipelen, en Petrus, dat Hij u voorgaat naar Galilea. (Markus 16:
7a)
Het is nog maar een paar weken geleden dat het Pasen was. De overwinning over dood en
graf. God de Vader wekte de Zoon op. De betaling door de Zoon is door de Vader aanvaard.
Alles, alles is volbracht. God de Zoon stond op uit het graf. Hij overwon. Dat mag en kan niet
verborgen blijven. Met Pasen houdt het niet op. Het is eerder een nieuw begin. Daarom
moeten de vrouwen die naar het graf van de Heere Jezus zijn gekomen ook niet in het graf
blijven. Onmiddellijk nadat de engel de boodschap van de opstanding gebracht heeft, stuurt
hij de vrouwen erop uit. Zij moeten naar de discipelen gaan en meedelen dat de Heere
Jezus hen voorgaat naar Galilea.
En ze krijgen ook nog een speciale opdracht. Zij moeten vooral niet vergeten dit aan Petrus
te zeggen. Zegt Zijn discipelen, en Petrus. Petrus? Maar dat was toch die discipel die zijn
Meester had verloochend. Van tevoren zulke grote woorden gesproken. Al zullen zij U allen
verlaten, ik niet hoor. Moeten de vrouwen het ook nog aan die man gaan vertellen. Ja, die.
Wij zouden Petrus maar zo afgeschreven hebben, maar dat heeft de Heere Jezus niet.
Petrus had Zijn Meester verloochend, maar er was daarna meer gebeurt. Petrus had het
droeve verwijt in de ogen van Zijn Meester gezien en was in tranen uitgebarsten. Kon hij het
nu ook nog maar eens tegen zijn Meester zeggen. Om vergeving vragen.
Maar naar Petrus’ waarneming was dat onmogelijk. De Heere Jezus was immers gekruisigd,
gestorven en begraven. Het hield op. Het kon nooit meer goed worden, nooit meer. Van de
kant van Petrus was dit inderdaad uitgesloten. Maar nu was het gelukkig niet van hem
afhankelijk. Met Goede Vrijdag houdt het niet op. Pasen een nieuw begin. De Heere Jezus
laat speciaal aan Petrus de boodschap brengen dat Hij ook voor Petrus naar Galilea gaat.
Waarom? Vanwege Gods eeuwige liefde, ook voor Petrus. Al verloochent Petrus zijn
Meester, de Heere Jezus hem niet. Al laat de discipel Jezus vallen, Jezus de discipel niet. Hoe
meer zonden, hoe groter de liefde.
De zonde is machtig, maar tot één ding is zij niet in staat. Namelijk de liefde van Jezus doen
ophouden. Geloven wij dat? Geloven wij dat onze zonden de liefde van Jezus niet doet
ophouden. Maar ook al zou u het niet geloven, dan is het toch waar. Een duidelijk bewijs is
de opdracht die de vrouwen krijgen. Zeg het Zijn discipelen en Petrus. Een duidelijk bewijs is
de verschijning van de opgestane Heere Jezus aan Petrus. We lezen in 1 Korinthe 15 in de rij
van verschijningen van de opgestane Heere Jezus dat de Opgestane van Petrus gezien is en
daarna van de twaalven. Nog op de opstandingsdag stond Petrus voor Jezus en kon hij
vergeving vragen en ontvangen.
En het bleef niet bij die keren op de opstandingsdag. In Johannes 21 lezen we hoe Petrus
door de Heere Jezus in het openbaar opnieuw de taak en opdracht krijgt om visser van
mensen te zijn. Tot drie keer toe vraagt de Heere Jezus aan Petrus of hij de Heere Jezus
liefheeft. Al is het met de nodige terughoudendheid. Petrus krijgt hetzelfde woord voor
liefde dat de Heere Jezus de eerste twee keer gebruikt niet over zijn lippen. Maar toch kan

Petrus niet anders zeggen dan: U weet dat ik u liefheb. Petrus krijgt de taak en opdracht om
de lammeren en schapen te weiden.
Wat is het Woord toch troostvol en wat werpt het al onze gedachten omver. Petrus, wie
had gedacht dat hij weer in de gemeenschap met Jezus terug zou keren. Na de opstanding
ontvangt Petrus apart de boodschap, dat de Heere aan hem zal verschijnen. De boodschap
van deze eeuwige liefde, klinkt ook vandaag.
Hij blijft getrouw
Als w’ in dit leven zijn gestorven
met Jezus Christus door Zijn dood,
dan heeft Hij ons tot heil verworven
met Hem te leven. O, hoe groot!
Hij blijft getrouw en zal gewis
niet looch’nen dat Hij Heiland is.
Indien wij alle druk verdragen,
vertrouwend, in standvastigheid,
dan zal Hij ons tot heil doen dagen
met hem te heersen in Zijn rijk.
Hij blijft getrouw en zal gewis
niet looch’nen dat Hij Heiland is.
Indien wij Christus niet belijden,
maar Hem verlooch’nen, ondanks licht,
dan zal Hij ons ook niet belijden
In ’t hemelhof, in ’t Godsgericht.
Toch blijft Hij trouw, Hij zal gewis
niet looch’nen dat Hij Heiland is.
Als ons vertrouwen is aan ’t zinken,
omdat Zijn Woord niet wordt geloofd,
dan zal Zijn trouw nog schoner blinken,
want Christus doet wat Hij belooft.
Hij blijft waarachtig, zal gewis
niet looch’nen dat Hij Heiland is.
Ds. M. Noorderijk

EREDIENSTEN
Zondag 22 april 2018
10.00 uur
Ds. M. Noorderijk
Psalm 51 : 4
18.30 uur
Ds. J.B. ten Hove, Veenendaal
Psalm 3 : 2
Collecte: Project 10 27
Extra collecte: Onderhoud kerkgebouw

Zondag 29 april 2018
10.00 uur
Prop. T.R. Rietveld, Ridderkerk
Psalm 105 : 1
18.30 uur
Ds. J.W. Hooydonk, Kockengen
Psalm 4 : 4
Collecte: Instandhouding erediensten
Extra collecte: Mercy Ships

ALGEMENE BERICHTEN
NPV thema-avond: genderneutraliteit
Onze nieuwe directeur, de heer D.J.H. van Dijk hoopt met ons te spreken over dit
belangrijke en actuele thema. Wij nodigen u van harte uit deze avond bij te wonen. U bent
op maandag 23 april 2018 welkom in het Van Lodenstein College, Kasteelstraat 2 te
Kesteren. Inloop: 19.30 uur, aanvang 19.45 uur. Hebt u vooraf al vragen, die u graag
beantwoord ziet, mail ze dan naar epeterse@kliksafe.nl. Ook is er deze avond een
interessante boekentafel aanwezig! Bij de uitgang is een collecte voor de onkosten.
Met vriendelijke groet,
Het bestuur van de NPV Midden-Betuwe.

Mannenvereniging van de Hersteld Hervormde Gemeente te Andelst-Zetten e.o.
De mannenvereniging van de Hersteld Hervormde Gemeente te Andelst-Zetten e.o. heeft
op maandag 14 mei 2018 haar laatste avond van het seizoen 2017-2018. Dit is een open
avond, waarbij niet-leden welkom zijn; ook de buurgemeenten zijn uitgenodigd.
Spreker is proponent A.A. Teeuw, die verbonden is aan het verzorgingshuis Salem in
Ridderkerk. Hij houdt een lezing over orgaandonatie en hoe christenen in bijbels opzicht
hiermee om dienen te gaan.
Plaats van de bijeenkomst is verenigingsgebouw “de Poort” te Andelst, aanvang: 20.00 uur.
Contactpersoon voor eventuele vragen: de heer A. Vaandering.

ZETTEN-ANDELST
Uit de gemeente
Met Machiel de Kat en zijn familie zijn we verwonderd en dankbaar dat hij de afgelopen
weekenden thuis was en er stappen vooruit gezet worden.
Ouderling H. C. van Voorthuijsen heeft bij het uitkomen van deze kerkbode de twee weken
in Oegstgeest er (bijna) opzitten. Intensieve weken waar de komende tijd op voortgebouwd
wordt.

Overleden
Intens verdrietig, echter met diepe bewondering voor de moedige strijd die zij heeft
geleverd en dankbaar voor alles wat zij tijdens haar leven voor ons heeft betekent, is van
ons heengegaan mijn innig geliefde vrouw en onze zorgzame moeder, Hendrina Geesje
Romein-de Velde. Geboren te Wilsum op 6 maart 1961. Overleden te Zetten op 6 april
2018. Zo staat op de rouwkaart van Ria Romein, gewoond hebbend. Een groot verlies voor
Henk en de kinderen Hanno, Herwin, Corné en Armand, Arina en Jeroen. Geboren in
Wilsum aan de oever van de IJssel, verhuisde ze met haar huwelijk naar het land tussen
Waal en Nederrijn. Een hele overgang. De laatste jaren waren niet gemakkelijk. Moedig
droeg ze haar ziekte, maar het bleef moeilijk haar man en gezin los te laten en het oog en
hart helemaal naar boven te heffen.

Op 11 april waren we samen in de kerk van Zetten. We zongen met elkaar, het koor uit
Randwijk Soli Deo Gloria zong en we mochten in het gebed het aangezicht van de Heere
zoeken. De Bijbel openden we bij het gedeelte dat Ria zelf de afgelopen weken aanreikte.
Johannes 11. Met name vers 25 en 26. Die woorden klonken ook bij het geopend graf.
‘Jezus zeide tot haar: Ik ben de Opstanding en het Leven; die in Mij gelooft zal leven, al ware
hij ook gestorven; En een iegelijk, die leeft, en in Mij gelooft, zal niet sterven in der
eeuwigheid. De vraag aan het slot van vers 26 klinkt ook nu: Gelooft gij dat? Van harte
wensen we de vertroostende nabijheid van de Heere toe aan Henk en de kinderen, maar
ook de schoonouders van Ria en de verdere familie.
Jarigen (75 jaar en ouder)
In de komende weken hopen de volgende 75-plussers hun verjaardag te vieren:
26-04(-1931) de heer J. Hendriks
30-04(-1933) mevrouw P.W. van den Broek-van Duijvenbooden
03-05(-1931) mevrouw W. Louters-Fintelman,
04-05(-1942) de heer J.G. Derksen.
Alle jarigen van harte gefeliciteerd, een fijne verjaardag en een gezegend nieuw levensjaar
gewenst!
Koffiedrinken
Zondag 22 april heeft de gemeente na de morgendienst in “de Hoeksteen” te gelegenheid
elkaar te ontmoeten onder het genot van een kop koffie, thee of een glas fris. U bent allen
van harte uitgenodigd!
Uitnodiging voor een gezamenlijke maaltijd
Zit u regelmatig alleen aan tafel, maar lijkt het u ook gezellig om eens samen met andere
mensen te eten? Kom dan op dinsdag 24 april naar de “Hoeksteen”, waar om 17.30 uur een
warme maaltijd voor u klaar staat. U bent van harte welkom! Samen met elkaar aan tafel is
heel gezellig en het is leuk om elkaar te ontmoeten! Mee-eten is gratis, wel staat er een
collectebusje, waarin u een vrijwillige bijdrage mag doen. Bent u van plan om te komen
eten? Geef u dan op vóór 22 april bij Marian Zoutewelle of bij Sabine Kalisvaart. We zouden
het fijn vinden, als u komt. Hartelijke groeten,
Marian Zoutewelle, Kees Blokland en Sabine Kalisvaart.
Evangelisatie tijdens de markt op Hemelvaartsdag
Hemelvaartsdag komt er weer aan. Ook dit jaar wordt er een markt in Zetten gehouden op
10 mei van 11.00 tot 17.00 uur. Het de bedoeling om kerkgebouw De Rank open te stellen
voor belangstellenden. Mensen uit de verschillende kerken zullen aanwezig zijn om
belangstellenden te ontvangen in de kerk en indien gewenst met hen in gesprek te gaan.
We hopen zo beschikbaar te zijn om het evangelie van Jezus Christus te delen met iedereen
die ervan wil weten. Hierbij roepen wij mensen uit de gemeente op om er aan mee te
werken. Dit kan door beschikbaar te zijn in de kerk tot aan het bakken van een cake voor bij
de koffie. Opgave bij Mirjam Visser.
Kerkbalans 2018

Dit jaar is Kerkbalans enigszins stroef gestart: in het eerste kwartaal van 2018 droeg de
gemeente € 17.395,50 bij, terwijl in januari € 18.338,50 voor deze periode was toegezegd.
Het college van kerkrentmeesters vertrouwt erop, dat de gemeente de gedane
toezeggingen gestand zal doen. De Heere zegene u en uw gaven!
Namens het college van kerkrentmeesters, Jan Duijzer.
Agenda
Zo de Heere wil en wij leven, zijn er de komende weken de volgende activiteiten:
zondag 22 april is er na de morgendienst gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot
van een kop koffie, thee of een glas fris,
dinsdag 24 april staat vanaf 17.30 uur de gezamenlijke maaltijd voor de gemeente gereed,
beide genoemde activiteiten vinden in “de Hoeksteen” plaats;
donderdag 3 mei komt de vrouwenvereniging “Dient elkander door de Liefde” om 14.00 uur
bijeen in “de Poort” te Andelst.
De kerkenraad wenst u gezegende bijeenkomsten!
Oppasrooster
22 apr Mariëlle Boer, Anne Marleen de Kat, Carmen van den Bos
29 apr Petra van Beem, Reijer Hendriks, Marjolijn Hamelink
06 mei Bertine van Rinsum, Anne-Ruth Lekkerkerker, Leonore Visser
Kerkblad
Het kerkblad van 4 mei 2018 is het eerste van vijf kerkbladen, dat een periode van drie
weken zal beslaan. Graag daar met het inleveren van uw kopij rekening mee houden!
Uit de pastorie
Intensieve weken liggen achter ons. Als wij in de pastorie vanaf de eerste verdieping aan de
achterkant uit het raam kijken, kijken we uit over de begraafplaats. Meerdere keren zagen
we daar de grafdelver aan het werk. En niet alleen hier worden graven gedolven. We zijn
vorige week ook nog naar Hoogeveen gereden. Uit de kennissenkring van ons en onze
kinderen overleed onverwachts een zoon en broer op de leeftijd van 19 jaar. Ondanks dit
alles zeggen we het met Paulus mee (1 Korinthe 15: 19 en 20): ‘Indien wij alleenlijk in dit
leven op Christus zijn hopende, zo zijn wij de ellendigste van alle mensen. Maar nu, Christus
is opgewekt uit de doden, en is de Eersteling geworden dergenen, die ontslapen zijn. ‘
In de meivakantie hopen we één van onze afscheidscadeaus van gemeenteleden uit Nieuw
Balinge te verzilveren. Een paar nachtjes overnachten in hun ‘voorhuis’ dat als
vakantieverblijf is ingericht. Mocht u mij thuis niet bereiken dan weet de scriba mij in
noodgevallen wel te bereiken. U merkt we zijn Drenthe nog niet vergeten. Zeker nu
binnenkort er opnieuw een stemmingsvergadering zal zijn om een predikant te beroepen.
Ondertussen merken we wel dat het spreken over ‘bij ons ’ en ‘bij jullie’ steeds meer
verschuift. Waarbij ‘bij ons’ steeds meer Zetten wordt in plaats van Tiendeveen. Met een
hartelijke groet van alle pastoriebewoners,
ds. M. Noorderijk

