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Stichting Het Levende Woord

VAN DE EVANGELISATIEPOST

Gebed voor Cambodja,
Vrienden, een man, Saai Sim, die bij onze gemeente hoort is vaak heel bedroefd.
Dat is hij om zijn land en volk, hij is een Cambodjaan en heeft vijf jaar gevangen gezeten in een
Pol-Pot gevangenis. Hij draagt vele littekenen van gruwelijke martelpraktijken van dat regiem.
Zijn nood en verdriet is, dat de Cambodjanen in duisternis leven. Ze aanbidden de boeddha en
vereren die en de Heere Jezus kennen ze niet. Tijdens de gebedskring is hij in tranen en roept God
aan voor zijn volk dat in afgoderij en diepe duisternis wandelt.
Saai Sim; citeert in zijn gebed de woorden van onze
Heere Jezus Die zei: “De oogst is wel groot; maar de arbeiders zijn weinige, bidt dan den Heere van de oogst, dat
Hij arbeiders in Zijn oogst uitstoot”. (Mattheus 9 vers 38).
Wat Saai Sim geleerd heeft van het geloof in Christus wil
hij gaan vertellen aan zijn volk en familie de Cambodjanen. Aan het einde van het jaar wil hij afreizen naar
Cambodja. Vrienden, het evangelie van Jezus Christus
moet aan alle creaturen gepredikt worden.
Kleindochter vermist
Wendy (pseudoniem) kwam eens mee naar de kerkdienst in een rolstoel, pas na een jaar zag ik haar weer op
straat: “Hallo een tijd geleden zeg”. Ja, ik durf niet meer
naar de kerk te komen ben alcoholverslaafd, suïcidaal en
word opgenomen”. “Voor dat je opgenomen word kom
dan eerst naar de kerk”: zei ik. Dat deed ze en kwam
onder begeleiding van de buren (die ook voor de eerste
keer kwamen) naar de kerkdienst. Een paar keer heb ik
haar bezocht in de kliniek. Ze vertelde: “op jonge leeftijd
ben ik verkracht door drie familieleden”. Wat een wereld
van verdriet en ellende. Een poosje later belde ze op.
Ik zei: ik dacht dat je zondag naar huis mocht”. “Nee, ik

wilde mezelf wat aandoen en ze hebben me vastgehouden”. Ze zei: “Maar pastor mijn kleindochter van 14 jaar
is vermist wil je God bidden”? Dat hebben wij gedaan.
Toen bedacht ik, zal God onze gebeden wel verhoren?
Later zei ik haar: “wat erg ik zag de foto van je kleindochter, maar vertel tegen God dat je zonde deed om jezelf
wat aan te doen”. “God wil je vergeven en je gebed verhoren”. “Dat zal ik doen “zei Wendy. Ons gebed tot God
was: “wilt U Heere laten zien voor Wendy dat U bestaat
en dat haar leven belangrijk is en dat zij voor haar kinderen gaat bidden”, “Breng toch Heere, de kleindochter
van Wendy terug?” Later kreeg ik een mailtje; “Het gebed
is verhoord, mijn kleindochter wordt naar haar moeder gebracht wat er gebeurd is weet ik nog niet, maar ze is veilig
bij haar mamma, dank God”.
Vrienden, heel veel mensen denken dat ze waardeloos zijn en niets meer kunnen betekenen. Het zijn
listen van de duisternis. Die velen in onze tijd vergiftigt met suïcidale neigingen. Ook voor Wendy geldt,
je bent niet waardeloos maar je kan nog zoveel doen
voor de ander. En u??
Evangelist P.Pols

MEDITATIE

Kerstgroet
Het is toch vreemd dat de machtige en geleerde
farizeeën en sadduceeën in Jeruzalem niets over
deze geboorte gehoord hebben. Ja, daarom is dit
een wonderlijke zaak geweest! Dit alles is echter
zo gebeurd opdat deze geboorte ons niet zou
verschrikken en opdat onze harten gelokt zouden
worden om Christus in Zijn nederige geboorte
lief te hebben. Als deze geboorte verkondigd
was aan de voornamen van deze wereld, en de
herders hadden zichzelf vergeleken met deze
machtigen [Dts.: grossen Hansen], en met hun
wijsheid en rijkdom, dan zouden ze alleen maar
hebben kunnen vrezen dat het hen niet aanging.
Als Christus was gekomen met bazuingeschal en
in een gouden wieg was neergelegd, dan was dat

op zich wel schitterend geweest – maar voor mij
zonder troost. Hij moest echter in de schoot van
een arme maagd liggen en in de ogen van de wereld van geen betekenis zijn. Hier alleen kan ik tot
Hem komen.
De Zoon van God wilde niet gezien en gevonden
worden in de hemel. Daarom is Hij uit de hemel
neergedaald in deze nederige staat. Hij kwam tot
ons in ons vlees, legde Zich neer in de schoot van
Zijn moeder en in de kribbe, en heeft Zich aan het
kruis laten spijkeren. Deze Ladder [de Mensheid
van Christus] heeft Hij op aarde gezet, opdat wij
daarop zouden opklimmen tot God. Dit is de Weg
Die u moet nemen. Als u deze Weg verlaat en het
waagt om over de heerlijkheid van de Goddelijke
Majesteit te gissen [speculeren] zonder deze Ladder, dan zult u grote wonderen overdenken, wonderen die ver boven uw verstand gaan – maar dat
alles zal alleen tot uw zeer grote schade zijn.
Begin dus daar, waar Hij Zelf begonnen is, namelijk
in de schoot van de maagd, in de kribbe, aan de
borst van Zijn moeder. Daarom is Hij afgedaald,
is Hij geboren en vertoefde Hij onder de mensen,
heeft Hij geleden, werd Hij gekruisigd en is Hij gestorven, opdat Hij Zich Zelf aan ons zó voor ogen
zou stellen en de ogen van ons hart zó op Zich zou
richten en daarmee wilde Hij ook voorkomen dat
wijzelf naar de hemel zouden opstijgen en over Zijn
majesteit zouden speculeren.
Bekommer u niet over de verborgen raad van God
en probeer niet met uw verstand naar de hemel
op te klimmen. Hij wil niet dat u op deze manier
tot Hem opklimt! Maar Hij komt tot u en heeft een
Ladder, een Weg en een Brug gemaakt naar u en
zegt: ‘Ik daal uit de hemel af tot u en word Mens in
het lichaam van de maagd Maria, Ik lig in de kribbe in
Bethlehem, Ik lijd en sterf voor u, geloof hier in Mij
en waag het op Mij, Die voor u gekruisigd ben.’
Uit de predikingen van Maarten Luther
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2. Gods kastijding is niet bedoeld om hen ten onder te
doen gaan, maar om hen op het juiste pad te brengen. God kan Zijn kinderen geen kwaad doen, want
Hij is een liefhebbende Vader: “Gelijk zich een vader
ontfermt over de kinderen, ontfermt Zich de HEERE
over degenen, die Hem vrezen” (Ps.103:13). Zal een
vader de ondergang van zijn kind zoeken, bezorgdheid en zijn plannen richten zich op zijn Kind. Wie
krijgt de erfenis? Zijn kind toch! God is de liefhebbende “Vader der barmhartigheden” (2 Kor. 1:3). Alle
barmhartigheid en liefde die in de schepselen gevonden worden, komen van Hem.
God is een eeuwige Vader (Jes. 9:5). Hij was onze
Vader van eeuwigheid. Voor we kinderen waren,
was God onze Vader en Hij zal onze Vader zijn tot in
eeuwigheid. Een vader zorgt voor zijn kind zolang hij
leeft, maar als de vader sterft, wordt het kind misschien wel blootgesteld aan mishandeling. God houdt
echter nooit op Vader te zijn. U die een gelovige
bent, hebt een Vader Die nooit sterft en als God uw
Vader is, kunt u nooit vergaan. Alle dingen moeten

FINANCIEN

ten goede werken voor u.
3. Het woord “uw God” wijst erop dat God met hen
omgaat als hun Man. Dit is een nauwe en zoete band.
Een man zoekt het goede voor zijn vrouw; het zou onnatuurlijk zijn als hij de ondergang van zijn vrouw zou
zoeken. “Niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat”
(Ef. 5:29). Er is een huwelijksbetrekking tussen God
en Zijn Volk. “Uw Maker is uw Man”
(Jes. 54:5). God heeft Zijn kinderen volkomen lief. Hij
graveert ze in Zijn handpalmen (Jes. 49:16). Hij zet
ze als een zegel op Zijn hart (Hoogl. 8:6). Hij geeft
koninkrijken tot losgeld voor hen (Jes. 43:3). Dit geeft
aan hoe na ze Hem aan het hart liggen. Als Hij een
Man is Wiens hart vol liefde is, zal Hij het goede zoeken voor Zijn kinderen. Of Hij zal het kwaad weren,
of Hij zal het ten beste keren.
Zij die gebouwd zijn op deze rots van Gods eeuwige
voornemen, hoeven niet bang te zijn dat ze zullen vallen;
noch de macht van de mens, noch het geweld van de verzoeking zal ooit in staat zijn om hen ten val te brengen.
Bron: Thomas Watson

“want God heeft een blijmoedige gever lief” 2 Kor 9:7
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Na de Heere zijn we u dankbaar
voor alles wat we aan giften hebben
ontvangen. Volgens onze begroting is
er nog een tekort

1 JANUARI T/M 21 NOVEMBER 2016

70 -

60 50 40 30 20 10 0-

TOTAAL GIFTEN
t/m 21 november 2016
44.832,16

KINDERBIJBELCLUB UDEN

Beste lezers,
Na de zomervakantie zijn we gestart met de nieuwe
methode ‘Discover’. Het is een methode die perfect
aansluit bij de belevingswereld van de kinderen en
het bijbelverhaal centraal stelt. Het geeft ons als
leiding houvast in hoe je het bijbelverhaal op een
natuurlijke manier verbindt met de introductie, het
creatieve gedeelte en het spel/quiz. Daarnaast biedt
het meer gelegenheid om met kinderen in gesprek
te gaan over wat hen bezighoudt aan de hand van
welkomsactiviteiten.
Afgelopen weken is de geschiedenis
van Noach verteld en nu zijn we
bezig rondom het thema ‘identiteit’.
Als eerste hoorden de kinderen het
verhaal van Zacheus, die zich eerst
eenzaam en verlaten voelde, maar
door Jezus’ komst in zijn huis/hart
gelukkiger dan ooit was.

Het aantal kinderen lijkt redelijk constant; gemiddeld 14 kinderen mogen
we per keer welkom heten.
Hier ziet u enkele afbeeldingen van
het creatieve gedeelte op de middag.
Jongens/meisjes/oud/jong; het maakt
niet uit, iedereen doet gezellig mee!

We leren de kinderen veel liederen
aan en we merken dat de trouwe
kinderen die steeds meer herkennen en meezingen.

Dorothea Dogterom
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