Stichting
Het Levende Woord

Kinderbijbelclub Uden
DE WITTE TENT-DAGEN
Op 10 en 11 mei hebben voor de derde keer de witte
tentdagen plaatsgevonden. Er was zon, regen en veel
wind, maar we zaten veilig in de witte tent!

Zondagmorgen kwam er in Uden een keurig geklede man
naar onze kerk. Ik herkende hem niet en begroette hem.
“Goedemorgen meneer” zei ik, waarop hij zei: “Meneer?
Ik ben Lilly!” “Lilly” zei ik, “werkelijk!” Verbaasd was ik dat
hij als een meneer voor me stond. Ik dacht: “er komt een
dominee naar onze kerk”.

Ook de 2de dag wisten ze die nog. Zaterdag werd de tent
in de stromende regen opgebouwd. Gelukkig was het om
13.30 uur droog zodat we toch met de kinderen buiten
konden spelen. Het thema voor deze dag was: Petrus
die op het water liep, maar zonk omdat hij niet geloofde
dat hij het kon, ondanks dat Jezus bij hem was. Het was
fijn om met de kinderen te praten over bang zijn en dat
dat niet hoeft als je Jezus kent. Hij zal je altijd helpen, Hij
begrijpt je, leer op Hem te vertrouwen, Hij zal je nooit
teleurstellen.
Hierna konden de kinderen verder gaan met timmeren of
de ark verven. De middagen werden nog opgevrolijkt door
een toneelstukje met 2 matrozen: domme Peppie en luie
Kokkie en een strenge kapitein. Gelukkig liep het goed af.
De laatste dag werd afgesloten met de befaamde, overheerlijke twisterchips uit Hedel! We mogen terugkijken
op 2 mooie dagen. Nu maar bidden dat er zaadjes geplant
zijn in deze kinderharten!
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Gevonden na veertien jaar.

Er zijn beide dagen rond de 40 kinderen geweest, waarvan een aantal nieuwe gezichten die hopelijk vaker naar
de Balans willen komen om het woord van God te horen.
Op vrijdag was het thema: Noach en de ark. Na gezongen en
gebeden te hebben werd het verhaal verteld. Bij de knabbel en babbel werd duidelijk dat de kinderen heel goed
geluisterd hebben. Ze wisten het antwoord op alle vragen.
Alle kinderen mochten hun naam op de regenboog prikken als symbool dat dat die regenboog ook voor hen is omdat God ook met hen een nieuw begin wil maken en belooft dat de wereld nooit meer helemaal zal overstromen.
Daarna kwamen de hamers en spijkers tevoorschijn.
Alle kinderen konden hun eigen ark timmeren. We
zijn God dankbaar dat er niemand gewond is geraakt!
Ook de tekst is goed onthouden: Geloof in de
Heere Jezus en u zult gered worden, u en uw huisgenoten.
Handelingen 16:31.
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Het was ruim veertien jaar geleden dat ik hem voor het
eerst ontmoette. Toen zag hij er heel anders uit en zijn situatie was bijzonder slecht. Verslaafd aan alcohol en drugs
en in zijn huis liepen ongure types in en uit. Het leek meer
op een rovershol. Op straat sprak hij mij toen aan en nodigde mij uit om in zijn huis te komen, hij zei: “De duivel
is in mijn huis”. Ik ben met hem meegegaan. Binnen liet
hij mij een zelfgemaakt schilderij zien, de wereldbol met
daarop een kruis en door het kruis een weg naar de hemel. Lilly zei: “de weg naar de hemel is alleen mogelijk door
het kruis van Jezus Christus”. Perplex antwoordde ik: “dit
weet jij?” en ik zei: “maar jij bent onderweg naar de hel”.
Lilly zei: “Ik begin agressief te worden”. Ik zei: “Gooi al je
agressie op mij, je bent onderweg naar de hel”. Hij werd
wit om zijn neus en zei: “weet je niet dat ik iemand met 14
messteken heb neergelegd”. Ik zei: “dat verbaast me niks,
maar ik blijf het zeggen, je bent onderweg naar de hel”.
“Waarom zeg je dat?”: zei Lilly. “Opdat je op die andere weg zal
gaan die je zelf geschilderd hebt, de weg van het kruis”, zei ik.
Een aantal maanden kwam ik toen bij hem, verbetering zag ik niet en ik dacht; mijn werk is hier nutteloos.
Op een van die dagen vroeg een andere man (ook een
verslaafde) mij of ik voor hem wilde bidden. We zaten in een kamer van Lilly’s huis, met de Bijbel open.
Plotseling werd de deur opengetrapt en twee politieagenten met getrokken pistolen stormden binnen.
Ze dachten zeker dat ik de leverancier van de drugs was
en wilden een big vis vangen. Direct stelde ik mij aan hen
voor en nodigde hen uit om met ons te bidden en de
Bijbel te lezen. Dat deden ze niet. Teleurgesteld dropen de
twee agenten af. Later ging ik zelf ook weg.

Nee, ik had geen verwachting dat het met Lilly ooit nog
goed zou komen.
Maar veertien jaar later, na lange omzwervingen, in
Amsterdam en Rotterdam, staat Lilly daar plotseling,
verlost van drugs en geweld en wil bij onze kerk horen.
Nou hartelijk welkom!
Vrienden, de wijze Salomo in het boek Prediker 11
vers 1 geeft de opdracht “Werp uw brood uit op
het water, want gij zult het vinden na vele dagen”.
Dat is wel een opmerkelijke opdracht, om het brood op het
water te werpen en het na vele dagen weer terug te vinden.
Dat brood drijft weg, zinkt onder water en wordt opgegeten door vogels en vissen en zal je dat dan terug vinden? Ja
zegt Salomo; “Gij zult het vinden na vele dagen”. Ik had er
niet meer op gerekend, maar Gods wegen zijn wonderlijk.
Vrienden, we mogen in Brabant brood en
het
Evangelie
van
Jezus
Christus
uitdelen.
In deze crisistijd is er veel armoede, ik word gebeld door de
sociale dienst van Uden om bij de armen brood te brengen.
Het zijn wel 50 adressen. De Stichting ‘Het Levende Woord’
geeft de gelegenheid om dit te kunnen doen. Brood uitdelen
aan de behoeftige, elke dinsdag 300 verse broden en ander
voedsel (we lijken de voedselbank wel). Het geeft mij de gelegenheid om van het levende Brood, Jezus Christus te vertellen. Jezus zegt in Johannes 6 vs.48 zegt; “Ik ben het Brood
des levens. 49 Uw vaders hebben het Manna gegeten in de
woestijn, en zij zijn gestorven.50 Dit is het Brood, dat uit
den hemel nederdaalt, opdat de mens daarvan eet, en niet
sterft.51 Ik ben dat levende Brood, dat uit den hemel nedergedaald is; zo iemand van dit Brood eet, die zal in der eeuwigheid leven”. Hebt u ook van het hemelse manna gegeten?
Ik wens u allen Gods rijke zegen toe.
Evangelist P.Pols
Ps. Met toestemming van Lilly

UDEN:

VEGHEL:

ROSMALEN:

eredienst, gebeds- en bijbelkring,
kinderbijbelclub, pastorale en
diaconale hulp

eredienst, pastorale en diaconale
hulp

gebedskring, pastorale- en
diaconale hulp

Ujes Hofke
Pres. J.F. Kennedylaan 22 Uden

Muziekschool
Mr. Coothstraat 11 Veghel

Meditatie

Kinderbijbelclub Den Bosch

KERSTFEEST

Ere zij God in de hoogste hemelen. (Lukas 2 : 14a)

De engelen hebben het kerstlied volmaakt gezongen. Niet alleen in woorden maar ook in volgorde. Ze beginnen met de eer
van God. De aarde en de mensen komen op de tweede plaats.
Het gaat dan ook in de eerste plaats bij het Kerstfeest niet
om de verlossing van zondaren, maar om de eer van God.
Als mensen dit lied der verlossing hadden moeten zingen, dan waren we het liefst bij onszelf begonnen. Wat bij de engelen het eerst aan de orde
is, dat komt bij de mens op de laatste plaats.
Zolang het bij ons alleen gaat om eigen zaligheid,
om eigen behoud en om eigen verlossing, hebben we van het Kerstfeest nog weinig begrepen.
Het is in de eerste plaats Kerstfeest voor God de Vader,
omdat er een Kind is geboren, dat Gods eer zal herstellen.
“Ere zij God”. En hiermee spreken de engelen niet een
wens uit, alsof het zo zijn mocht, want die eer is aan God
in de hoogste hemelen. Maar nu zal de aarde, waar de
eer van God is gekrenkt, dat ook weten. Op de aarde is de
eer van God aangetast. De mens is een schender geworden van Gods majesteit, en van Zijn deugden. Om niets
anders was hij geschapen dan om God te eren. Doch na
de zondeval was er geen lof meer te horen. Sindsdien
is het niet meer: “Ere zij God”, maar “Ere zij de mens”.
Maar het Kerstfeest betekent nu, dat God weer de eer
zal ontvangen door Christus, en door allen die in Hem
zijn. Niet om het Kind in de schaduw te stellen. In dat
licht wordt de geboren Christus juist des te groter. Hij
heeft immers Zelf gezegd: “Ik zoek niet Mijn eer, maar
de eer van Hem, Die Mij gezonden heeft”. Christus was
er dus ook Zelf diep van doordrongen, dat het ging om
de eer van Zijn Vader. Zo staat dan de engelenzang in
de juiste volgorde. Het voornaamste voorop. Wat het
zwaarste is, doen de engelen ook het zwaarste wegen.
Het lied der engelen is een les, die de kinderen van God
moeten leren. Opdat de kerk op de Kerstdag zich niet
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alleen verlustigen zal in eigen behoud, maar bovenal in de
eer van God. Wie de volgorde omkeert, wie begint met de
vrede op aarde en met het welbehagen in mensen, hij kan
nog zichzelf bedoelen. O zeker, het is goed om te vragen:
“Hoe word ik zalig?” Waren zulke vraagstellers er maar meer.
Doch het moet toch ook komen tot de vraag: “Hoe komt
God aan Zijn eer?” Het is dan ook een vaag teken, als het
bij de eerste vraag is gebleven. Of dan de eer van God niets
met de zaligheid van het volk van God te maken heeft? Die
twee dingen staan juist met elkaar in het nauwste verband.
Want wie de eer van God gaat bedoelen, die is juist zalig.
Nee, de eer van God sluit het behoud van de mens niet uit,
maar sluit de zaligheid juist in. God verheerlijkt Zijn deugden juist ook in het zaligen van zondaren. Geliefde lezer(s)
wat hebben wij het ontdekkend licht van God de Heilige
Geest nodig om te leren hoe groot zondaar we zijn zodat
we onze zonden gaan belijden en God om vergeving vragen, de Heere Jezus niet meer te kunnen en willen missen
tot vergeving van al onze zonden. Hij is mens geworden ons
in alles gelijk maar niet in de zonden, om ons van onze
zonden en schuld te verlossen. Dit is het evangelie van de
plaatsvervanging , dat is zo wonderlijk, Hij voor mij daar
ik anders de eeuwige dood had moeten sterven. Zo´n Zaligmaker is mijn liefste,Het kind in de kribbe! Hebt u Hem
ook al geestelijk in uw armen mogen houden als uw Borg.
Door Zijn offer is er weer gemeenschap mogelijk. `Zie Ik
kom om U wil te doen´. De Heere Jezus heeft volmaakt
gedaan wat God de Vader eiste. Ere zij God in de hoogste
hemelen en vrede op aarde in mensen een welbehagen.
Het zal voor ons een zalig Kerstfeest worden als ons behoud op de tweede plaats komt en Gods eer voor ons
het voornaamste is geworden. Dit is onze wens en bede.
Adriaan de Groot
Voorzitter			

Bron: ds. F. Bakker
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Regelmatig krijgen we van de kinderen te horen dat ze
weer andere kinderen kennen die ook graag willen komen.
Veel van die kinderen komen uit Kruiskamp en kunnen
niet zelf komen. Maar... onze auto’s zitten echt propvol!
Dus kunnen we die nieuwe kinderen telkens niets beloven,
alleen als er andere kinderen afvallen, is er plek voor hen
en kunnen we ze ophalen. Soms vragen we ons af of het
niet een optie is om een nieuwe ruimte te zoeken in Kruiskamp, maar de toekomst zal leren of dat nodig is en Gods
weg is. We kunnen sinds een paar maanden een nieuw,
groter zaaltje huren in de Wederkomstkerk, waarin we
ook een eigen wasbak hebben en een deur naar een klein
binnentuintje zodat we de kinderen daar met mooi weer
ook lekker kunnen laten spelen.

Om de keer gaan we de hele middag met de tieners apart.
Op deze middagen zijn we met de ‘kleintjes’ begonnen in
Genesis. De kinderen horen (opnieuw) de verhalen over
de schepping, de zondeval, Noach... Bij de schepping
hebben we met elkaar een heel mooi schilderij geschilderd. Omstebeurt schilderden de kinderen op hun mooist
het licht, de zee, de vogels, dieren, bomen, tot de schepping uiteindelijk compleet werd met het mooiste wat
God geschapen had: Adam en Eva. De keer erna werd het
schilderij veranderd. Paula vertelde hoe God de baas was,
maar de mensen niet wilden luisteren. Telkens als er iets
veranderde aan het mooie van de schepping, veranderden
we dat op de plaat: het ‘goed’ werd doorgeschrapt, Adam
en Eva deden bladeren voor, hun lach werd veranderd in
een verdrietig gezicht en er kwamen tranen en pijn in de
hele schepping.

Ook groeiden er voortaan brandnetels en doornen. Het
was heel verdrietig. Gelukkig konden we de kinderen ook
deze keer vertellen over hoe onvoorstelbaar goed God is.
Hij doodde de mens niet, terwijl ze dat verdiend hadden.
Hij kwam en vroeg naar ze, omdat Hij hen liefhad en heeft.
En toen Hij de duivel bestrafte, was dat meteen een belofte, een belofte van de Messias. Hij heeft de straf gedragen
door aan het kruis te sterven. Aan het eind mochten de
kinderen zien hoe het, inmiddels verdrietige, schilderij
werd opgerold: God zal een nieuwe hemel en een nieuwe
aarde (nieuw papier).
Ook hebben we het Paasfeest met de kinderen gevierd. De
kinderen hebben hun zonden op stenen geschreven en bij
het houten kruis neergelegd. Wij bidden dat ze dit ook in
werkelijkheid zullen doen. De stenen werden in de prullebak gegooid, want in de Bijbel staat dat God ze helemaal
wegdoet, in de diepte van de zee. Daarna hebben we
gezellig met elkaar een high tea gehouden, zowel door het
team als de kinderen klaargemaakt.
Voor de tieners is het elke keer een hele uitdaging om iets
te bedenken wat hen aanspreekt. Tijdens een middag over
het thema ‘met alle respect’ waren ze echt niet van plan
om elkaars voeten te wassen: ‘NOOIT, niet MIJN voeten!!
Oh NEE!!’ Ook is het vaak een heel gekakel en blijkt het
een hele opgave om de tieners bij het thema of bij de
Bijbelstudie te houden. Voor spelletjes zijn ze wel altijd in
We blijven elke keer weer nadenken over nieuwe ideeën
om de tieners echt in hun hart te bereiken.
Soms komt die vraag weer op ons af... wat is de vrucht van
al ons werk? We blijven elke keer biddend gaan in vertrouwen op God. Een aantal teamleden volgende de cursus
kinderwerk bij Ikeg en op een avond werd er gezegd
dat het nu in Nederland juist zaaitijd is, de oogst zal nog
komen. Daarom blijven we elkaar keer gaan, de kinderen
zullen het Evangelie elke keer weer horen zodat ze het ook
nooit meer zullen vergeten.

