Voor alle toekomstige data geldt: Deo Volente
Zondag 20 september
9.30 uur: ds. W. Pieters (doopdienst)
Groep 2, achternaam H t/m K
14.30 uur: ds. W. Pieters, NGB 13
Groep 3, achternaam L t/m Seldenrijk
18.30 uur: ds. W. Pieters, HC 48
Groep 4, achternaam Slijkhuis t/m Z
Collecten 20 september
1e collecte diaconie
2e collecte kerkvoogdij
3e collecte Boaz-Jachinschool
Al is het niet geheel mogelijk om op de gebruikelijke wijze te collecteren, het is
wel mogelijk om uw giften over te maken, waarbij u de betreffende doelen
specifiek kunt vermelden. Vriendelijk verzoek om extra collecten of giften apart
over te maken met vermelding van de bestemming.
- banknummer van de diaconie: NL21 RBRB 0825 3155 22;
- banknummer van de kerkvoogdij is: NL41 RABO 0384 7692 17.
Geef de Heere de hand (1)
Iemand maakte mij naar aanleiding van de tekstwoorden van afgelopen
zondagmorgen uit 2 Kronieken 30 vers 8 opmerkzaam op het boek van de
voormalige Joodse rabbi Christiaan Salomon Duijtsch. Die schrijft:
Ik ging naar het huis van ds. Van Essen. Toen ik mijn geloofsbelijdenis met vele
aandoening had afgelegd, reikte hij mij de hand om mij tot lidmaat van de kerk
aan te nemen. En toen ik mijn hand uitstrekte om die aan hem te geven, werd ik
opgewekt met de volgende woorden: “Geef de Heere de hand en kom tot Zijn
heiligdom, dat Hij geheiligd heeft tot in eeuwigheid, en dien de Heere uw God.”
Omdat ik mijn gedachten bepaalde om acht te geven wat verder door de ds. tot
mij gesproken zou worden, kon ik mij op dat ogenblik niet herinneren waar en
bij welke gelegenheid ze in Gods Woord beschreven staan. Nog minder was ik
in staat om met deze zeer gepaste woorden werkzaam te kunnen zijn. Toch
raakte ik ze onder al het spreken niet kwijt, maar mij werd gedurig als het ware
toegeroepen om de Heere de hand te geven.
Na nog een tijdje daar gezeten te hebben, bedankte ik de dominee hartelijk voor
zijn trouwe onderwijzing en liefderijke behandeling, die ik gedurende deze tijd
had mogen genieten. Ook vroeg ik hem verder zijn vaderlijk oog op mij te
houden. Dat beloofde hij mij en ook dat hij nog die week aan mij de doop zou
bedienen. O, wat een blijde boodschap was dit weer voor mijn ziel om in de
Naam van een drie-enige God gedoopt te worden! Ik ging dus met vreugde van
deze plaats, bij mijzelf het uitnemende voorrecht overwegend, waartoe ik

verwaardigd was geworden, om de Naam van de Heere Jezus te belijden, als
lidmaat van de kerk, naar Christus genoemd (en naar Wie ik nu ook genoemd
zou worden), aangenomen te zijn, en met de doop nog diezelfde week
begunstigd te zullen worden. O, dat was groot in mijn ogen, en hierdoor werd
mijn ziel uitermate verheugd.
Thuiskomend begaf ik mij in het eenzame, om mijn knieen voor mijn grote
Weldoener te buigen en mijn ootmoedige dankzegging voor Zijn voeten neer te
leggen. En zie, juist toen ik mijn plicht in zwakheid volbracht had, kwamen de
reeds genoemde woorden: “Geef de Heere de hand”, enz., weer in mijn gemoed
en wel met zulk een kracht, dat mijn hart overgebogen en gewillig werd om met
de Heere in een Verbond te treden en mij aan Zijn zalige dienst te verbinden.
Maar op het ogenblik dat ik mijn hand wilde uitstrekken om deze aan de Heere
te geven en te zeggen: “Zie Heere, hier hebt U mijn hand. Ik zal U dienen al de
dagen van mijn leven. Dat is de innige zucht van mijn ziel om U de Heere niet
alleen met mijn tong, maar met al mijn leden eer en heerlijkheid toe te
brengen”, op datzelfde ogenblik werd er een pijl in mijn hart geschoten en
werden mij de volgende woorden als het ware toegeroepen: “Hoe zou u, die zo
melaats, zo onrein bent, het durven ondernemen om de Heere de hand te
geven? Zou Hij ooit van zulk een onreine de hand willen aannemen? En hoe zou
u het durven wagen Hem te dienen? U kunt Hem niet dienen want Hij is een
heilig God.”
Ja, die boze verleider begon mij eindelijk aan te sporen, dat ik liever hem de
hand zou geven en mij aan zíjn dienst zou verbinden. Hieraan kon ik duidelijk
bemerken, dat het een pijl van de satan was, dat hij niet alleen probeerde mij af
te schrikken en alle vrijmoedigheid te benemen om mij aan de Heere te
verbinden, maar dat hij zelfs, als een briesende leeuw rondom mij gaande, mij
zocht te verslinden. “Nu (dacht ik) is het een tijd van waken en bidden, nu is het
een tijd om te strijden tegen die boze verleider, die mij al zo lang gekweld en
van de Heere afgehouden heeft.” Maar ik vond mij te zwak, om die
sterkgewapende tegenstand te bieden en te overwinnen, zodat ik om genadige
ondersteuning moest roepen: “Heere Jezus, U hebt hem overwonnen en zijn kop
vermorzeld, o, help mij, onmachtige aardworm, ondersteun mij door Uw
Goddelijke kracht, om tegen de oude slang te kunnen strijden en te
overwinnen.” En de Heere liet Zich ook niet onbetuigd aan mij, onwaardige. Ik
werd gesterkt en bemoedigd, zodat ik zei: “Wijk achter mij, satan! Zou ik jou
mijn hand geven, om jou te dienen? Dat zij verre. Ik heb je lang genoeg gediend,
je hebt mij lang genoeg gebonden gehouden in je strikken. Maar nu zeg ik je de
zondedienst geheel op, ik zal mijn hand aan de Heere Jezus geven en mij aan
Zijn zalige dienst voor eeuwig verbinden. En hier zul je mij niet van kunnen
afschrikken. Het is waar – en dat wil ik ook met schaamte voor God en mensen
belijden – dat ik van het hoofd tot de voeten melaats en geheel onrein ben.
Nochtans, het bloed van de Heere Jezus Christus, Die ik heden als de enige en

algenoegzame Zaligmaker beleden heb, is machtig, om mij te reinigen van al
mijn zonden. Die Fontein is nu geopend voor alle zondaars en dus ook voor mij.
En daarheen zal ik mijn toevlucht nemen om gewassen en gereinigd te
worden.”
Bij de drie diensten
Morgendienst
Het gedeelte van het doopformulier dat dit keer aan de beurt is, luidt:
En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, toch mag men ze daarom
van de doop niet uitsluiten, aangezien zij ook zonder hun weten deel hebben
aan de verdoemenis in Adam, en zo ook weer in Christus tot genade
aangenomen worden. Zoals God spreekt tot Abraham, de vader van alle
gelovigen, en dus mede tot ons en onze kinderen, zeggende in Genesis 17 vers
7: “Ik zal Mijn verbond oprichten tussen Mij en tussen u en tussen uw zaad na u
in hun geslachten, tot een eeuwig verbond, om voor u te zijn tot een God en
voor uw zaad na u.”
Het oude doopformulier heeft:
En al is het dat onze kinderen deze genoemde oorzaken en verborgenheden nog
niet begrijpen, en nog veel minder kunnen belijden, toch mogen ze van de heilige
doop volstrekt niet uitgesloten worden, omdat ze door God geroepen zijn tot Zijn
verbond in Genesis 17 vers 4 dat Hij met Abraham, de vader van alle gelovigen, en
met zijn zaad (Lukas 1 vers 55), en dus ook met ons en onze kinderen gemaakt
heeft (Galaten 3 vers 9): “Ik wil (spreekt de Heere) Mijn verbond oprichten tussen
Mij en u, en uw zaad na u, bij hun nakomelingen, dat het een eeuwig verbond is,
zodat Ik uw God ben en van uw zaad na u.”
Middagdienst
Aan de beurt is artikel 13, over Gods voorzienigheid en de regering van alle
dingen, dat in hedendaags Nederlands luidt:
Wij geloven dat die goede God, nadat Hij alle dingen geschapen had, deze niet
heeft losgelaten en ook niet aan het toeval of het geluk heeft overgegeven, maar
ze volgens Zijn heilige wil zo bestuurt en regeert, dat in deze wereld niets
geschiedt zonder Zijn bevel; hoewel God niet de Bewerker is van, en geen
schuld heeft aan, de zonde die er geschiedt. Want Zijn macht en goedheid is zo
groot en onbegrijpelijk, dat Hij zeer goed en rechtvaardig Zijn werk beschikt en
doet, ook wanneer de duivelen en goddelozen onrechtvaardig handelen. En
aangaande wat Hij doet boven het begrip van het menselijke verstand, dat
willen wij niet nieuwsgierig onderzoeken, meer dan ons begrip verdragen kan,
maar wij aanbidden met alle ootmoed en eerbied de rechtvaardige oordelen
van God, die voor ons verborgen zijn; terwijl wij ons tevreden houden dat wij
leerlingen van Christus zijn, om alleen te leren wat Hij ons aanwijst in Zijn
Woord, zonder deze grenzen te overschrijden. Deze leer geeft ons een
onuitsprekelijke troost, als wij daardoor geleerd worden dat ons niets toevallig

kan overkomen, maar door de beschikking van onze goedertieren hemelse
Vader, Die voor ons waakt met een Vaderlijke zorg en alle schepselen onder Zijn
heerschappij houdt, zodat niet een haar van ons hoofd (want die zijn alle
geteld), ook niet één musje op de aarde kan vallen zonder de wil van onze Vader.
Hierop verlaten wij ons, wetend dat Hij de duivelen en al onze vijanden in de
toom houdt, die ons zonder Zijn toelating en wil niet kunnen schaden.
En hierin verwerpen wij de veroordelenswaardige dwaling van de Epicureeen
[Griekse wijsgeren], die zeggen dat God Zich nergens mee bemoeit en alle
dingen toevallig laat geschieden.
Avond
Vraag 48: Maar als de mensheid van Christus niet overal is waar Zijn Godheid is,
worden dan de twee naturen in Christus niet van elkaar gescheiden?
Antwoord: Helemaal niet, want omdat de Godheid door niets kan ingesloten
worden en overaltegenwoordig is, daarom moet volgen, dat zij wel buiten haar
aangenomen mensheid is, en ondanks dat toch ook in haar is en persoonlijk
met haar verenigd blijft.
Belijdeniscatechisatie
Graag roep ik allen die overwegen om belijdenis des geloofs te doen, op om in
dit nieuwe seizoen op belijdeniscatechisatie te komen.
Iedereen die de Heere Jezus oprecht liefheeft en daarom Zijn Naam wenst te
belijden, is van harte welkom. Ook alle zoekers en tobbers die een raadsel zijn
voor zichzelf, en niet buiten Hem kunnen, zijn van harte welkom om
onderwezen te worden in de gronden van de leer der zaligheid die
overeenkomt met en leidt tot godzaligheid. Ook die jongeren die de leeftijd
hebben dat ze de gewone catechisatie zijn ontgroeid, en zich serieus willen
verdiepen in de waarheid van Gods Woord, zijn hartelijk welkom.
We beginnen op vrijdagavond 25 september, om acht uur.
Verjaardagen 80+
Op 19 september wordt mevr. H.J. Koster-Mouw, Oude Hof 18, 8075 PK Elspeet
80 jaar.
Graag wensen we u Gods onmisbare zegen toe in het nieuwe levensjaar.
Huwelijksjubilea
Woensdag 24 september is echtpaar J. van Panhuis-Staal, Speulderveld 33,
3852 NX Speuld, 50 jaar getrouwd. De Heere heeft Zijn grote goedheid aan u
getoond, al was uw weg niet zonder vele zorgen en moeiten. Moge Hij de eer
ontvangen van al Zijn bemoeienissen met u en de uwen. Hij zij u nabij in het
verdere van uw levensweg en stelle u beiden in en buiten de kring van uw
geliefden tot een rijke zegen! Is dat immers niet het grote doel van het leven,
ook het huwelijksleven, om nuttig te zijn?

Huwelijk
Bruidspaar H.J. Rook-Bast wensen we van harte Gods zegen toe op weg naar de
geplande dag. Op 25 september zal, na 5 maanden (30 april), hun huwelijk
kerkelijk bevestigd worden in een kerkdienst van de HHG te Doornspijk.
Hun adres is Zoenderhof 17, 3888 KN Uddel.
Welkom in onze gemeente – met de hartelijke wens dat het Woord voor jullie
tot rijke zegen zal zijn, voor tijd en eeuwigheid.
Preekbespreking
Op zondag 27 september is er na de avonddienst een preekbespreking voor
onze jongeren van 15 jaar en ouder. De preek van de morgendienst is het
uitgangspunt voor deze avond. Hartelijk welkom – het is goed om elkaar als
jongeren te ontmoeten, juist rondom Gods Woord.
Langdurig verpleegd of elders wonend
De heer D. van Duinen, Verpleeghuis Norschoten, Gerrit Mouwweg 93h, 8075 AH
Elspeet.
Onze zieken
Mevrouw J. Drost-Bloemendal, Uddelerweg 14a, 8075 CJ Elspeet, mocht uit
ziekenhuis thuiskomen.
Ook mevrouw A. Dijkgraaf-Slijkhuis, Stakenbergweg 142, 8075 RB Elspeet, en
de heer J.J. de Bruin, Staverhul 31, 3888 MR Uddel, mochten weer thuiskomen.
De heer G. Smit, Nunspeterweg 114, 8075 AD Elspeet, is vorige week voor
behandeling in het ziekenhuis geweest.
Mevrouw H. van de Zande-Smit, Sluiterweg 33, verblijft nog in het St.
Jansdalziekenhuis.
Mevrouw H.G. Juffer-Veldhoen, Binnenweg 26a, 8075 CE Elspeet, moet deze
week geopereerd worden.
Mevrouw G. Mulder-Hazeleger, Bunterhoek k. 120, Secr. Boerhoutweg 1, 8071
HT Nunspeet, is ernstig verzwakt.
Ook thuis zijn er zieken en kan er geleden worden, kunnen spanningen de slaap
verdrijven en moeiten de blijdschap wegnemen. De Heere zij u allen zó nabij
dat een ieder van u kan meezingen:
Maar ‘t is mij goed, mijn zaligst lot,
Nabij te wezen bij mijn God.
‘k Vertrouw op Hem geheel en al,
De HEER’, Wiens werk ik roemen zal.
Wie zo gesteld is, heeft niet alleen vrede met God, maar ook vrede met zijn/haar
lot.

Meeleven
Van mevrouw E. van de Werfhorst-Mulder, Schotkampweg 177, 8075 RD
Elspeet, is afgelopen zondag een zoon op 59-jarige leeftijd gestorven. Hij
woonde in Twente. Van harte condoleren we u in dit grote verdriet en wensen
u des Heeren bijzondere ondersteuning en vertroosting toe!
Agenda week 39
Dinsdag 22 september
Vergadering RST
Openingsavond jeugdverenigingen
Donderdag 24 september
Tuingroep
Schoonmaakgroep 10
Vergadering Welcura
Vrijdag 25 september
Eerste avond belijdeniscatechisatie
Zaterdag 26 september
Barbecue verenigingen
Zingen voor de kerktelefoon
Mutaties lidmaatschap
In verband met huwelijk overgeschreven naar de Hersteld Hervormde
Gemeente in Barneveld, Egbert Kuijt, Van Slotenerf 14.
Mery van Hemert-van Ark, Schapendrift 9, is in verband met haar huwelijk
overgeschreven naar de HHG van Alblasserdam.
De Heere stelle Zijn Woord in jullie nieuwe gemeente tot eeuwigheidszegen en
gebruike jullie in Zijn dienst tot ere van Zijn grote Naam en tot heil van
medeleden!
Diaconie
De diaconiecollecte van 6 september heeft € 1128.25 opgebracht. De collecte
voor de mannenvereniging van 9 september heeft € 335,27 opgebracht.
Ontvangen collectegeld via de bank:
2 x € 100; 2 x € 50; 1 x € 20; 1 x € 15; 1 x € 12; en 1 x € 5.
Hartelijk dank voor uw gaven, de diaconie
Kerkvoogdijzaken
23 augustus 2020
Gewone collecte € 799,25
Extra collecte kerkvoogdij € 1.032,10
30 augustus 2020

Gewone collecte € 944.65
Aflossing lening kerkgebouw € 1.458,15
Op bezoek ontvangen voor de kerkvoogdij: 1 x € 60 en 1 x € 20.
Op bezoek ontvangen voor aflossing lening: 1 x € 500.
Door de dominee op bezoek ontvangen voor het verjaardagfonds: 1 x € 20 en 2
x € 10.
Per bank ontvangen
- voor vrije zitplaatsen: 1 x € 10.
- voor aflossing lening: 1 x € 100, 1 x € 65, 1 x € 50, 2 x € 40, 1 x € 30 en 2 x €
20.
- giften: 1 x € 200, 1 x € 150, 1 x € 100, 1 x € 60, 2 x € 50, 3 x € 40 en 2 x € 20.
- collectegeld: 1 x € 350, 4 x € 200, 1 x € 175, 3 x € 150, 1 x € 140, 2 x € 110, 7 x
€ 100, 1 x € 70, 1 x € 65, 6 x € 50, 3 x € 40, 2 x € 30, 1 x € 20, 7 x € 15, en 3 x €
10. Totaal € 3.605.
Ontvangsten kerktelefoonbusjes: € 556,52.
De opbrengst van het verjaardagfonds over juli en augustus bedraagt: €
1.346,56.
Wij zeggen u hartelijk dank voor uw gaven.
Met vriendelijke groet, uw kerkvoogdij
Diaconiecollecte voor een projectauto in Guinee-Bissau
De projectauto waarvan Gerda Klaver gebruik maakt, is oud en onbetrouwbaar
en heeft Gerda en haar collega de laatste maanden vaak in de steek gelaten. Het
is niet langer verantwoord om deze te gebruiken voor lange afstanden en
ziekenvervoer. Gerda schrijft hierover:
Bij pech onderweg hebben we een echt probleem. Met dat besef kruip ik achter
het stuur. Het is 1,5 uur rijden naar het ziekenhuis. Middenin de lockdown is
reizen verboden. Hoewel onze gezondheidsorganisatie als enige in de regio
ontheffing heeft om te reizen, zullen we bij pech onderweg niet verder kunnen
reizen met ander vervoer. In het donker aan de kant van de weg staan is echt
onverantwoord!
Er is al geld bijeengebracht en gespaard. Maar er is nog een tekort van € 7.500.
De diaconie wil op 27 september de collecte bestemmen voor een goede
projectauto. Het collecteren op de gebruikelijke wijze is niet geheel mogelijk.
Daarom kunt u uw gift ook overmaken onder vermelding van projectauto
Gerda. Het banknummer van de diaconie is: NL21 RBRB 0825 3155 22.
Israëlzondag
Op 4 oktober is er de jaarlijkse Israëlzondag. Met andere kerken in Nederland
is het Noodfonds Israël opgericht, om via lokale kerkelijke gemeenten in Israël,
in de grootste nood te kunnen voorzien. De commissie Israël van de Hersteld
Hervormde Kerk mag alweer een paar jaar haar bijdragen leveren aan

verschillende projecten. Naast het inloophuis en de kleine huisgemeente in
Dimona is er nu ook vanuit deze kleine gemeente hulp aan verslaafden,
kleinschalig maar effectief. Het vrijwilligersproject door jongeren uit onze
gemeenten wordt uitgebreid. Naast het werk bij Aleh (gehandicaptenzorg)
zullen ook vrijwilligers worden ingezet in verpleeghuis Beith Juliana in
Herzeliya en een ziekenhuisje in Nazareth. Het is mooi om te horen dat men erg
blij is met de jongeren uit Nederland en dat de jongeren het verrijkend vinden
om daar te mogen werken. Daarnaast blijven we deelnemen in de
ondersteuning aan Red Carpet (hulp aan prostituees), lectuurwerk en
voorlichting aan onze gemeenten. Ondanks de beperkingen van de laatste
maanden kon het meeste werk doorgaan en vragen we ook nu weer uw gebed
en (financiële) steun. Voor uw vragen over het werk van de commissie Israël
kunt u ons altijd benaderen. U vindt ook de nodige informatie op de nieuwe
website hhk.nl/israel van de commissie Israël.
Lenard Prins, penningmeester commissie Israël
Mannenvereniging ‘Onderzoekt de Schriften’
Op dinsdagavond 29 september openen wij als mannenvereniging de eerste
avond van het nieuwe seizoen. Deze avonden beginnen om 19.30 uur tot 21.30
uur. Op de eerste avond houdt Kees Panhuis een meditatie over Psalm 42. Dit
jaar gaan de Bijbelstudies over ‘De Openbaring van Johannes.’ Ds. L. Goenenberg
heeft deze Bijbelstudies geschreven. In groepjes zullen de vragen uit het boekje
besproken worden, waarna er een plenaire bespreking plaatsvindt. Op de
eerste avond zal na de pauze de heer W. Visser een inleiding houden over het
onderwerp: hoe maak je als predikant de woorden: ’met bevel van
bekering en geloof’ concreet? Dit als opening van de Bijbelstudies over
Openbaring, waar ook regelmatig voor komt ‘wees dan ijverig en bekeer u’.
Gezien de maatregelen rondom het coronavirus is er overleg geweest met de
koster. Met inachtneming van de nodige voorschriften kunnen de avonden op
de gebruikelijke wijze doorgaan. U wordt verzocht via de achteringang van de
kerk binnen te komen. We zien uit naar deze avonden. We zouden het
bijzonder op prijs stellen als u een nieuw lid introduceert. We waren verrast
om vorig jaar verschillende nieuwe/jonge leden te ontmoeten. Hartelijk
welkom! De Heere geve ons ook in het nieuwe seizoen goede en gezegende
avonden.
Het bestuur
Kaarten
Juist nu zijn er fotokaarten te koop ten bate voor de kerk bij familie K.
Seldenrijk, Vierhouterweg 1 Elspeet. Vanaf nu kunt u de foto’s weer zelf in ons
huis uitzoeken: 11 kaarten voor € 10. Belt u even van te voren of wij thuis zijn?
Familie Seldenrijk, 0577-492539

Beste ouders uit de gemeente
Vanaf deze week zal er voor iedere zondag voor de ochtenddienst een
kleurplaat beschikbaar komen bij de tekst/het thema van de preek. Dit is
bedoeld om kinderen te helpen bij het luisteren van de kerkdienst thuis. Als u
hier in uw gezin gebruik van maakt, kunt u uw mailadres doorgeven aan Lutine
ten Hove: lutine1996@hotmail.com of Evelien Spelt: evelienspelt@hotmail.nl. U
kunt dan aan het eind van iedere week een mail met kleurplaat verwachten die
u zelf voor uw kind(eren) uit kunt printen.
Een hartelijke groet, Evelien Spelt en Lutine ten Hove
1 Samuël 1
In een dagboek las ik over 1 Samuel 1 vers 7 (En zo deed hij jaar op jaar; van dat
zij opging tot het huis des HEEREN, tergde zij haar alzo; daarom weende zij en at
niet):
Wat moet het moeilijk zijn geweest voor deze begenadigde vrouw om haar mond
te houden en geen wraak te nemen! Zij was een rechte discipelin van Christus, Die
als Hij gescholden werd niet wederschold, en als Hij leed, niet dreigde. Maar Hij
gaf het over aan Hem, Die rechtvaardig oordeelt. Hanna mocht geduld oefenen. En
dat is dan ook de reden, waarom God in het leven van Zijn geliefde kinderen zulk
een tegenpartijdige zet. De HEERE doet het niet zomaar. We moeten het leven
beschouwen als een oefenschool. Het huwelijk, de gezinsverhouding, de omgang
met onze naaste op school, op het werk, in de straat, op verenigingen en in de
kerk – alles is te beschouwen als een oefenschool.
Welk ‘vak’ wordt op die school geleerd? Het vak ZELFVERLOOCHENING. Het gaat
er om, dat we steeds weer leren sterven aan onze eigenzinnigheid, hoogmoed en
vleselijkheid. Dit is niet eenvoudig. We zijn tot in het diepst van ons bestaan
vergiftigd met zelfliefde en daarom hebben we het als kinderen van God nodig dat
we gedurende het hele leven in aanraking komen met mensen, die ons geduld en
onze zelfbeheersing op de proef stellen…
Dat is Gods bedoeling: we moeten in de praktijk der godzaligheid geoefend
worden tot gehoorzaamheid, zachtmoedigheid en nederigheid. Zo worden we aan
het beeld van Christus gelijkvormig. Hij immers zei: “Leer van Mij, dat Ik
zachtmoedig ben en nederig van hart.”
Moge de verzoeking van satan en van onze vijanden ons dienen tot een middel
om de heiligmaking met de daad te betrachten.
Ten slotte
Luther:
‘In die tijd antwoordde Jezus en zei: Ik dank U, Vader, Heere des hemels en der
aarde, dat Gij deze dingen voor de wijzen en verstandigen verborgen hebt, en hebt

ze aan de kinderkens geopenbaard. Ja, Vader, want zo is geweest het welbehagen
voor U.’ (Mattheüs 11:25-26)
Iemand vertelde eens aan Maarten Luther, dat zijn dochtertje van vier dikwijls
met een blij vertrouwen over Christus sprak, over de lieve engelen en de
eeuwige vrede in de hemel. En dat hij toen tegen haar zei: ‘O, lief kind, kon ik dit
maar vast geloven!’ Dat daarop het kind in alle ernst haar vader vroeg: ‘Gelooft
u het dan niet?’
Hierop antwoordde dr. Maarten: ‘De lieve kindertjes leven in onschuld, weten
van geen zonde, leven zonder nijd, toorn, gierigheid, ongeloof. Ze zijn daarom
vrolijk en hebben een goed geweten, vrezen voor geen gevaar, wat het ook is:
oorlog, pest, dood, honger, armoede. Ze kopen een appel voor een tientje. En
wat zij horen over Christus en het toekomstige leven, dat geloven zij eenvoudig
zonder enige twijfel en spreken vrolijk daarover. Vandaar ook dat Christus ons
ouderen ernstig aanspreekt om hun voorbeeld na te volgen wanneer Hij zegt:
“Tenzij dat u zich verandert en wordt als de kinderen zo zult u in het Hemelrijk
niet komen.” Want de kindertjes geloven goed en Christus heeft daarom de
kinderen met hun kinderlijke manier van spreken lief. Daarentegen is Hij de
wijsheid der wereld vijandig gezind (vgl. Markus 10:15).
Der Tischreden Dr. Martin Luthers, EA (2) 58, 363 ff.
Met een hartelijke groet van uw kerkenraad en predikant

