
Stichting 
Het Levende Woord

Van de Evangelisatiepost

De moordenaar, en de Jappen uit het 
Jappenkamp vergeven.

Vrienden, woensdag op de Bijbelstudieavond werden we 
onverwachts bepaald bij een vers uit de Bergrede. We 
lazen uit Mattheus 5 vers 44 waar Jezus zegt; “Maar Ik 
zeg u: Hebt uw vijanden lief; zegent ze, die u vervloeken; 
doet wel dengenen, die u haten; en bidt voor degenen, 
die u geweld doen, en die u vervolgen”. De Bergrede is 
door veel mensen geprezen, maar om deze woorden in 
praktijk te brengen is toch onmogelijk? Je vijanden lief 
hebben en hen zegenen die ons vervloeken? Het ligt veel 
meer voor de hand om kwaad met kwaad te vergelden en 
wraak te nemen. Jaren blijft het soms doorgaan in harten 
van mensen. Als je dat aan de mensen in de wereld vraagt 
“hebt uw vijanden lief” zeggen ze; “dat is onmogelijk”. Het 
is al heel bijzonder als je geen wraak neemt. Maar som-
migen zeggen als ik de kans krijg zal ik hem doodschieten. 
Men zegt “dat is slapheid als je geen wraak neemt, je bent 
zonder ruggengraat”. Maar Heere Jezus is dit geen onmo-
gelijke opdracht, onze vijanden lief te hebben en hen te 
zegenen? Je moet maar seksueel misbruikt zijn of gehan-
dicapt geworden zijn door een medische fout, beroofd of 
gelasterd zijn. Je kan daar toch alleen maar met bitterheid 
aan terug denken? Maar Jezus zegt het en ook het Spreu-
kenboek 25:21; “Indien iemand, die u haat, hongert, geef 
hem brood te eten; en zo hij dorstig is, geef hem water te 
drinken”. In de wereld is er lastering, maar Gods opdracht 
is; het kwade met het goede te beantwoorden. Is dat 
alleen theorie? Nee, Jezus riep zelf aan het kruis; “Vader 
vergeef het hun”. De Heere Jezus heeft het ons voorge-
leefd. 

Vrienden, op de Bijbelstudie spraken wij erover dat er zo-
veel gebondenheid en haat is ook bij christenen. De Heere 
wil ons bevrijden, in vrijheid stellen. Wij denken dan dat 
eerst de ander moet veranderen. De ander moet om 
vergeving vragen denken wij. Op die avond hebben we dat 
meerdere keren herhaald, dat in de eerste plaats wij moe-
ten veranderen en dat er in ons hart verandering komt.

Niet eerst bij de ander, dan kan je wel lang wachten, dus 
eerst bij ons. Anders blijven wij gebonden en de haat kun-
nen we niet uit ons hart weg krijgen. Er blijft dan haat en 
wrok tegen God en mensen in ons hart. 

Op die avond vertelde Maria uit Uden van haar dochter. 
Die in Uden in haar woning door zeventien messteken 
vermoord is en in twee minuten was doodgebloed. Maria 
werd gebeld om haar kleinkinderen op te halen op het 
politiebureau. Een van hen die haar moeder wilde be-
schermen zat helemaal onder het bloed. Zo moest Maria 
plots in haar grote verdriet voor drie kleinkinderen zorgen. 
Maria vertelde, dat door Gods genade, zij de moordenaar 
van haar dochter vergeven heeft. Dat de haat uit haar hart 
wegging en de vrede in haar hart door onze Heere Jezus 
Christus gegeven is. Er was een tweede getuigenis van 
Jane die in haar jeugd met haar moeder zoveel geleden 
heeft in een jappenkamp. Van de verschrikkingen daar 
heeft ze niet zoveel verteld, maar wel dat ze door Gods 
genade de jappen kan vergeven. We kunnen het zien aan 
deze twee vrouwen, hun verdriet is niet weg, maar hun 
hart is bevrijd van haat door de genade van onze Heere 
Jezus Christus.

Vrienden, God wil ons bewaren voor wrok en haat. Dat 
vergiftigt de samenleving en de christelijke gemeente. Het 
verstoort de familie verhoudingen tussen man en vrouw, 
de verhoudingen tussen kinderen en ouders en op je 
werk. Wrok en haat geeft alleen maar onrust.
De onmogelijke opdracht van Jezus om je vijanden lief te 
hebben is toch mogelijk. Want Zijn opdracht maakt onze 
gebonden harten vrij. De Heere Jezus zegt; “Leert van mij 
dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart”.
Vrienden wij wensen u allen Gods rijke zegen en 
verlossing van gebondenheid.

Evangelist P.Pols
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20 kinderen, 18 kinderen, 15 kinderen.... 
De verslagen van de clubmiddagen van voorjaar 2013 
lezend stuitte ik op deze aantallen. En dan de kinderaan-
tallen van ná de vakantie 2013: 8 kinderen, 6 kinderen, 4 
(!) kinderen...  Soms wilden de kinderen niet meer komen, 
sommigen voelden zich te oud worden of kregen een za-
terdagbaantje. Twee hele trouwe kinders vertelden dat ze 
naar België gingen verhuizen... En het kinderaantal werd 
niet groter, alleen maar kleiner. 

Piet Pols vertelde ons om niet ontmoedigd te raken, als er 
geen kinderen zijn luisteren de engelen altijd nog mee. 
Dat is wel mooi, toch ziet het er wat ‘zielig’ uit: 4 kinderen 
uit Den Bosch, 2 van onszelf en 6 mensen van de leiding. 
We kunnen wèl goed aandacht aan ze geven zo en ook 
de orde is geen probleem.  We hebben gefolderd: geen 
resultaat. We hebben de kinderen gezegd dat ze gerust 
vriendjes en vriendinnetjes mee mochten brengen: geen 
resultaat. En om eerlijk te zijn, mijn motiviatie voelde 
ik wat wegzakken. We spraken er al met elkaar over om 
“dan maar met minder mensen naar Den Bosch te gaan”.  
Tot mijn man zei: “We moeten helemaal niet met minder 
mensen naar Den Bosch gaan, we moeten gaan bidden of 
God de kinderen wil sturen.” En dat hebben we gedaan. 

De laatste keer gingen we vanwege ziekte toch met een 
uitgedund team naar Den Bosch. 5 mensen aan leiding. 
En tot mijn grote verwondering is het een hele gezellige 
middag geworden. Er waren 15 (!) kinderen vanuit Den 
Bosch. Er was zelfs een meisje, Elena, dat we al in geen 3 
jaar gezien hebben. Zij is destijds weggegaan bij de club, 

omdat ze naar een ander asielzoekerscentrum moest, 
verder bij Den Bosch vandaan. Maar inmiddels, zo ver-
telde haar moeder, hebben ze een verblijfsvergunning en 
wonen ze in Den Bosch, 5 minuten fietsen van de kerk 
vandaan. Ze waren zelf gaan kijken of er ‘nog steeds 
kinderbijbelclub werd gehouden’. De kinderen zijn samen 
begonnen met zingen en bidden, maar daarna zijn de 
tieners en kleinere kinderen uit elkaar gegaan. Bij beiden 
is het verhaal van ‘de gouden bladzijde’ van het kleuren-
boek verteld, ieder op hun eigen niveau. 
Ieder ook met hun eigen manier van ontspanning. De 
kleintjes met het maken van een mobiel, de groten met 
het maken van een collage over het verhaal. 

Met het eindigen kwamen de 2 groepen weer bij elkaar, 
toen kon tijdens de quiz het verhaal nog weer een keer 
onder de aandacht worden gebracht. Het is zo leuk om te 
zien hoe fanatiek ze zijn met deze quizzen.

Dit was een reactie van een teamlid: Al met al een fijne 
middag waarop Gods Woord open gegaan is en waarop 
we mochten getuigen van onze grote Schepper en Redder.
Dit was een reactie van een van de kinderen: He, ik was 
vergeten hoe leuk het hier altijd is.

Wat is de Heere goed dat Hij deze kinderen aan ons ge-
geven heeft en dat Hij ze gestuurd heeft. Laten we Hem 
hiervoor danken. En laten we blijven bidden voor Zijn 
werk, ook in Den Bosch.

Paula



Meditatie
Daarom heeft Mij de Vader lief, overmits Ik Mijn leven 

afleg, opdat Ik hetzelve wederom neme. Joh.10:17.

Van de voldoening door de Borg Jezus.
 

Zal een zondaar zalig worden, dan moet een ander Borg 
zijn. De mens kan zelf de straf niet dragen! We lezen in 
Matt.16: “Wat zal een mens  geven tot lossing voor zijn 
ziel”? Dit betekent: hij kan daar niets toe doen. De schuld 
ligt er en de mens kan niets betalen. Al zijn lijden op de 
wereld kan niet voldoen, want de straf is eeuwig; daar is 
geen einde aan. Hij moet er eeuwig onder blijven liggen.
Het eindige, zoals een mens is, kan het oneindige niet te 
boven komen. De mens blijft zondaar en maakt de schuld 
steeds meer, daarom zal de straf nooit ophouden. De mens 
kan zichzelf niet bekeren en de wet vervullen, want er is 
geen mens die niet zondigt. Wij struikelen in vele: als we 
zeggen dat wij geen zonde hebben, is de waarheid in ons 
niet. Daarom moet de mens er volstrekt  aan wanhopen 
zichzelf te kunnen verlossen. Het moet door een Ander 
geschieden als Borg, “De Borg Jezus”. Die is Meester van 
Zijn eigen leven, omdat Hij God is. Hij heeft macht Zijn leven 
af te leggen en hetzelve weer te nemen, zoals de tekst zegt. 
Hij stelt zich vrijwillig tot Borg  Hij wil dat; het  is Zijn beha-
gen. Door Zijn dood is God de Vader bevredigd, en geeft Hij  
aan een grote menigte mensen  het eeuwige leven. 

Zie, de waarheid in haar klaarheid dat door een Borg 
voldaan kan worden voor de zondaar. Wat praat men dan 
over wreedheid? Het is alles gewilligheid en goedheid.
Het zou juist wreedheid zijn als God  de heilige en onschul-
dige Jezus  zulke vreselijke smarten en benauwdheden zou  
aandoen zonder dat Hij zich Borg gesteld had! Zonder dat 
anderen daardoor verlost werden. Uit alles wordt ten
volle bevestigd en verzekerd dat Jezus de Christus de Zoon
van God is en opdat gij, gelovende, het leven hebt  in Zijn 
Naam. We hebben gezegd dat de mens zich niet kan beke-
ren, daarom in het kort wat ware bekering is. Sommigen 
beelden zich in dat bekering  bestaat uit het  
laten van grove zonden en het doen van goede daden. 
Maar de waarachtige bekering is een gehele omkering van 
de mens in de gestalte van de ziel, van verstand, wil, ge-
dachten,  woorden en daden. Het is zulk een grote veran-
dering alsof een blindgeborene ziende, een dove horende, 

werd. De Heilige Geest wordt aan de mens  gegeven, 
zodat er een verfoeiing van zichzelf en een verlegenheid 
over zijn staat ontstaat. Daarbij toont de Heilige Geest aan 
de ziel  God in Zijn heiligheid, rechtvaardigheid, goedheid, 
en waarheid. Hij vertoont de ziel de Middelaar in al Zijn 
noodzakelijkheid en volheid, en geeft een indruk van de 
verzoening en vereniging van de ziel met God. 
Hierop wordt de ziel verliefd en gaat ze naar de Middelaar 
Jezus om uit Zijn volheid die zaken te ontvangen. Hieruit 
vloeit  smart en droefheid omdat de ziel nog zo kleeft aan 
alles wat zichtbaar is. Haar lust is tot Godzaligheid, ze wil 
liever veracht en verdrukt worden, dan  met anderen ver-
rijkt en verheerlijkt. Onderzoek eens een dag uw doen en 
laten, doe uw uiterste best en kijk eens of u het kunt nako-
men. U zult ervaren dat het onmogelijk is het eerste begin 
van leven te verkrijgen, en dat al uw doen en laten niet 
deugt. Blijf hier bij stilstaan, totdat u moedeloos wordt, en 
u als een onmachtige en radeloze gevoelt. 
En zie verder dat dit voor God niet kan bestaan, en God niet 
kan bewegen om u zalig te maken. Daar ligt u dan radeloos 
in uw ellende. 

Bent u verlegen om Hem dan is er hoop tot uw behoude-
nis, niet omdat u verlegen bent, 
maar omdat er een Borg is voor alle verlegenen, namelijk 
Jezus Christus,Wiens stem is: ´´Komt herwaarts tot Mij, 
allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven.”  Ik 
roep u toe, verlegenen, er is één Zaligmaker, Die ons nog 
verkondigd wordt. Die Borg roept u, nodigt u, belooft dat 
Hij u zal zalig maken als u tot Hem komt. Nu dan, verblijd u  
over dat geluk, treed uit uzelf, ga tot Hem, neem Hem aan 
door het geloof en wordt behouden.

Bron: Ds. W. à Brakel

Kinderbijbelclub Uden

Financiën Overzicht oktober-december

Giften particulieren/bedrijven 
1 x   2,00     2,00
2 x   2,50     5,00
3 x   3,00     9,00
1 x   3,50     3,50
16 x   5,00   80,00
1 x   6,00     6,00
8 x   7,50   60,00
56 x 10,00 560,00
1 x 10,50   10,50
3 x 12,00   36,00
1 x 13,00   13,00
28 x 15,00 420,00
7 x 20,00 140,00
12 x 20,00 240,00
34 x 25,00 850,00
2 x 30,00   60,00
1 x 35,00   35,00
3 x 40,00 120,00
17 x 50,00 850,00
1 x 60,00   60,00

4 x   75,00    300,00
1 x   85,00      85,00
12 x 100,00       1.200,00
1 x 100,50    100,50
4 x 125,00    500,00
2 x 150,00    300,00
1 x 250,00    250,00
1 x 300,00    300,00
1 x 400,00    400,00
1 x 425,00    425,00
5 x 500,00 2.500,00
1 x           1.000,00 1.000,00
1 x           1.015,00 1.015,00
1 x           1.100,00 1.100,00
1 x           1.500,00 1.500,00
  
                  14.535,50

Collecten diensten       1.511,97 
Uden/Veghel

Ned. Herv. Gem. WBA Diaconie                     150,00
Ned. Herv. Gem.   714,60
Ned. Herv. Gem.    350,00
Ned. Herv. Gem. Diaconie    50,00
Ned. Herv. Gem. St. Diaconie  100,00
Ned. Herv. Gem. Diaconie  200,00
Ned. Herv. Gem. Diaconie  175,00
Ned. Herv. Gem. Eemnes                  1.800,00
Ned. Herv. Gem. Gameren  418,60
Ned. Herv. Gem. Hoevelaken, 
Stoutenburg, Achterveld  412,19
Herv. Gem. Katwijk aan Zee  100,00
Ned. Herv. Gem. Kesteren  500,00
Ned. Herv. Gem. Leerbroek  250,00
Ned. Herv. Gem. Nieuw-Lekkerland              1.038,43
Ned. Herv. Gem. Ouderkerk a/d Ijssel  407,65
Ned. Herv. Gem. Oosterwolde  200,00
Ned. Herv. Gem. Rouveen  250,00
Ned. Herv. Gem. Sirjansland  250,00
Ned. Herv. Gem. Tholen    95,00
Ned. Herv. Gem. Zegveld  200,00
Ned. Herv. Gem. Zetten  281,67
Herst. Herv. Gem. Papendrecht    54,00
Herst. Herv. Gem. Schoonrewoerd                   150,00
Collecte Alpha                        52,50
Stichting Rentmeester                      225,00
Zangavond Bodegraven  881,21
N.N                                      5.000,00

Totaal ontvangen,incl.
collecten      29.934,00

In de 2e helft 2013 is de bank gestopt met het vermelden 
van plaatsnamen op de bankafschriften. Hierdoor is het 
voor ons niet altijd duidelijk waar de gift vandaan komt 
(m.n. de instanties en kerkelijke gemeenten). Wilt u in 
de omschrijving uw plaatsnaam vermelden? Bij voorbaat 
hartelijk dank!
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Met 12 kinderen en een paar ouders erbij zitten we in een 
kring. In afwachting wat er deze middag komen gaat… 
De regels die kennen de meeste kinderen al, luisteren, 
meedoen, respect hebben en zorgen dat iedereen een 
gezellige middag heeft. 

Bij de gitaar zingen we een aantal liederen en daarna 
luisteren naar het verhaal. De vrouw in Sichar dorst naar 
geluk, veel mannen gehad en nergens echt geluk te 
vinden. Geen mens die het haar kan geven. Op een dag 
ontmoet ze Jezus bij de waterput, Hij ziet haar dorst en 
haar pijn. Jezus zegt: “als je weet wie Ik echt ben, dan 
zou je mij om levend water vragen.” Levend water? “Ik 
ben levend water, als je in Mij gelooft ben je van je dorst 
verlost.” 

“Wat bedoelde Jezus nu precies met levend water?” 
vraagt een meisje. Hier praten we over met elkaar. Mooi 
om te merken dat ze echt luisteren en meedenken. 

Met de ‘knabbel en babbel’ krijgen de kinderen wat lek-
kers en praten we in groepjes door over het verhaal. 
Nu op naar het spellencircuit. Sommigen lekker fanatiek, 
anderen die niet alle spellen begrijpen doen toch hun 
best, dan noem je met kwartet toch gewoon de kaartjes 
op die je zelf hebt…

Ondertussen is er nog een gesprekje met een van de 
moeders die erbij is gebleven. Ze wil wel een bijbel om 
thuis na te kunnen lezen wat wij op de club vertellen. 
Omdat er de laatste tijd minder kinderen komen zijn we 
weer in één groep gegaan. Het is nu de kunst om in te 
spelen op alle leeftijden. We hopen en bidden dat er weer 
meer kinderen vanuit de Beatrixhof zullen komen om te 
horen van de blijde boodschap.

Suzanne

Giften instanties
Chr. Ger. Kerk Rotterdam Kralingen  150,00
Ned. Herv. Gem.     80,00


