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Lev. 19:9-10
 
Wanneer je de graanoogst binnenhaalt, oogst dan niet tot aan de 
rand van de akker en raap wat blijft liggen niet bijeen. En wanneer 
je bij de wijnoogst druiven plukt, loop dan niet alles nog eens na en 
raap niet bijeen wat op de grond is gevallen, maar laat het liggen 
voor de armen en de vreemdelingen. Ik ben de HEER, jullie God.
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Deze maand willen we onze 
dankbaarheid voor de oogst 
vieren. Of je nu tuinder bent 
of administratief medewerker, 
een moestuin onderhoudt of 
keukenkruiden kweekt op je terras, 
dagelijks op de weg zit of in de bouw 
werkt, ieder mens heeft met oogst te 
maken. Al is het maar omdat er iets 
van die oogst in je lunchtrommel zit 
en ’s avonds op je bord ligt. En wie 
je ook bent en wat je ook doet, ieder 
mens oogst de vruchten van zijn 
doen en laten. En natuurlijk werken 
we hard voor de oogst, maar in de 
oogstdankdagviering geven we God 
de eer voor alle groeikracht.
 
Op 5 mei jongstleden vond in 
de gemeente Zwijndrecht een 
jeugddienst plaats. Tijdens die 
dienst kregen de aanwezige 

broeders en zusters de opdracht 
een ‘uithangbord’ voor de 
gemeente te maken. Dus: stel, u 
mag een bord vervaardigen waarop 
voorbijgangers kunnen lezen wie 
we zijn, wat we doen, waar we voor 
staan enzovoort; wat zou u hierop 
schrijven? In totaal zijn dertien 
bordjes vervaardigd. Elke maand 
wordt één zo’n bordje in de Bazuin 
geplaatst. 
 
Om ook iets met die oogst te doen 
hebben wij voor jullie een recept 
van een luxe koek.
Om deze bijzondere koek te maken 
heeft u de Bijbel nodig. Hierin vindt u 
de ingrediënten om deze bijzondere 
koek te maken. Wij hopen dat jullie 
er veel plezier aan beleven en zien 
dan graag foto’s en een reactie in 
onze mailbox. De foto van de cake is 
ons eigen baksel van dit recept.
 
De Bijbel heeft ook zo zijn eigen 
manier om je te verrassen: zie het 
verhaal 'Dorst'.
 
Wij als redactie willen ook onze dank 
brengen dat wij met veel plezier en 
voldoening de Bazuin Sions kunnen 
en mogen maken.

De redactie 

Van de redactie
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Van het bestuur

Het is weer oktober, de maand 
om onze Heer te danken voor de 
oogst. Dit willen wij doen op de 
eerste zondag van oktober. In die 
gemeenten waar op die zondag 
geen dienst is, willen we het op de 
tweede zondag doen.
 
Door het bestuur wordt 
gekeken welke organisatie het 
oogstdankoffer zal ontvangen. 
Onze bijdrage is slechts een kleine 
druppel, een kleine bijdrage voor 
grote organisaties. Daarom willen wij 
kijken naar kleine hulporganisaties 
in onze omgeving waar onze bijdrage 
goed besteed kan worden. Wij staan 
daarom open voor voorstellen 

uit onze gemeenten. Hebt u een 
suggestie waar ons oogstdankoffer 
naar toe zou kunnen gaan, mail dan 
s.v.p. naar bestuur@apostolisch.nl. 
 
De volgende criteria hanteren wij: 
Het moet een ANBI-organisatie zijn. 
Ook moet 90% van het ontvangen 
geld aan het goede doel besteed 
worden, dus slechts 10% mag ten 
behoeve van de organisatie zelf 
besteed worden. Tenslotte dient 
de organisatie een terugmelding te 
willen geven over de besteding van 
onze bijdrage.

 
Het bestuur
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Bijbel lezen

DIEREN in de BIJBEL en in de KUNST
AREND

 
Lezen: Deut. 32:11-12
 
Zoals een arend over zijn jongen 
waakt en voortdurend erboven blijft 
zweven, zijn vleugels uitspreidt en 
zijn jongen daarop draagt, zo heeft 
de HEER zijn volk geleid, hij alleen: 
geen andere god stond hem bij.
 
Wie hem niet uit het wild kent, kent 
hem wellicht uit een wildpark of 
dierentuin: de arend, grootste van 
de dagroofvogels, toonbeeld van 
lenigheid en kracht. Hij heeft een 
groot jachtgebied; zo overvallen 
andere volken Israël soms als straf 
van God: "De Here zal tegen u doen 
aanrukken een volk, dat van verre 
komt, van het einde der aarde, zoals 
een arend aanzweeft." (Deut. 28:49) 
De aanvallers van Israël lijken vaak 
even sterk en onoverwinnelijk als de 
arend, bijv. Nebukadnezar volgens 
Ezechiël: "de grote arend, met 
machtige vleugels, breed van vlucht, 
rijk aan slagpennen, en veelkleurig, 
kwam naar de Libanon en rukte de 
top van een ceder af." (Ez. 17:3). De 
zorgzaamheid van de arend voor 
zijn jongen is in Deut. 32: 11 een 
beeld voor Gods zorgzaamheid voor 

Israël. In het volksgeloof vernieuwt 
de arend geregeld zijn veren en zijn 
jeugd door naar de zon te vliegen 
en dan in het water te duiken. (Ps. 
103:5)
 
De arend is een vogel waar 
kunstenaars mee uit de voeten 
kunnen, dat is duidelijk. Omdat 
hij hoger kan vliegen dan alle 
andere vogels, en omdat hij tegen 
het licht van de zon kan, daarom 
is hij vaak gebruikt als symbool 
voor de hemelvaart van Christus. 
Het bovengenoemde volksgeloof 
maakte hem ook tot symbool voor 
de opstanding van Christus en de 
wederopstanding van de gelovigen. 

Tenslotte is de arend het symbool 
voor de evangelist Johannes, omdat 
het vierde evangelie 'zo'n hoge 
vlucht neemt'.

 
Ds. Wopke Nawijn
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Oogstdankdag … Wat betekent dat eigenlijk?

Er zijn mensen die hun handen 
vouwen en hun ogen sluiten voor ze 
gaan eten. Ze bedanken God voor 
het eten dat op tafel staat en voor 
de zorg die Hij aan hen besteedt. 
Danken voor het eten? Waarom zou 
ik? Zonder God staat er toch ook 
eten op tafel, kan ik werken, krijg 
ik mijn geld… Toch? Zonder God 
gaat het leven gewoon door. Of niet 
soms?
 
In oktober vieren wij oogstdankdag. 
Vroeger was er een dankdag om 
God te danken voor de oogst die 
daarvoor van het land was gehaald. 
Een gebruik onder de boeren zeg 
maar. Zij geloofden dat alleen 
God het was die alles liet groeien 
zodat het geoogst kon worden en 
verwerkt kon worden voor allerlei 
doeleinden. Een dag doordeweeks 
speciaal voor God om Hem alle eer 
te bewijzen.

Nu is het anders, maar met dezelfde 
functie. Het is niet meer specifiek iets 
van de boeren om na de oogst deze 
dag te houden. Nee, nu is het een dag 
om God te danken voor alles wat Hij 
je heeft gegeven. Bedenk eens wat 
je het afgelopen jaar allemaal voor 
goede dingen hebt meegemaakt of 
gekregen: diploma’s van school, een 
nieuw huis, een baan, een rijbewijs, 
noem maar op. Maar ook voor 
alle 'gewone', alledaagse zaken: 
het eten dat er iedere dag weer is, 
de zon, de lucht om in te ademen 
en noem maar op. Wat is het fijn 
om daar dan een dag in het jaar 
speciaal voor uit te trekken om de 
Bron van alle goeds voor de danken. 
Wij, apostolische christenen, vieren 
deze dag niet op een doordeweekse 
dag, maar op een van de zondagen 
in de maand oktober.
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Oogstdankdag, een dag om God te 
danken voor alles wat Hij je heeft 
gegeven. Misschien ken je ook wel 
minder fijne dingen. Ga dan ook 
naar God toe en vraag wat Hij voor 
een bedoeling hiermee heeft, leg 
alles maar in Gods hand. Dank Hem 
voor alles.

Ken je die God nog niet? Heb je 
Hem nog niet leren kennen als die 
Bron van alle goeds? Ga dan maar 
naar Hem toe en vraag of Hij je wil 
omkeren naar Hem toe. Dan wordt 
het echt dankdag, dan danken 
we God om de grote en de kleine 
dingen die Hij ook dit jaar weer voor 
ons gedaan heeft. Oogstdankdag, 
nog een keer, een dag speciaal om 
God te danken. 
 
Geloofd zij God met diepst ontzag! 
Hij overlaadt ons, dag aan dag, 
Met Zijne gunstbewijzen. 
 
Het is God die leven geeft, elke dag, 
ook aan u!

 
Naar een artikel van de GKV Apeldoorn

Vergezicht

Het lijkt alsof ruimte de mogelijkheid 
schept om beter na te denken. Alsof 
door de uitgestrektheid om je heen 
je gedachten de vrijheid aangrijpen 
om zich te laten gaan, er is namelijk 
ruimte genoeg.
 
Ik leid op dit moment een 
theaterleven.
Met een toneelvoorstelling reizen 
we met cast en crew het hele land 

door, van theater naar theater. 
Soms komen we in kleine dorpjes 
met een klein theater en eten we 
in een achterafgelegen tl-verlicht 
vergaderzaaltje. En soms spelen we 
in een groot, nieuw theater op een 
prachtige plek, zoals in Hoorn. Het 
is direct gelegen aan het IJsselmeer, 
slechts een paar meter en een 
wand van glas scheiden ons van het 
water. De goed gedekte tafel staat 
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weliswaar binnen, maar het uitzicht, 
het licht en de open vlakte van het 
bijna rimpelloze meer geeft ons 
allemaal een licht en rustig gevoel. 
Bij ondergaande zon dineren we 
aan een lange tafel. Aan de andere 
kant is een discussie gaande over 
het onderwijs. “Geloof en onderwijs 
gaan niet samen, dat zouden ze 
moeten verbieden.” De discussie 
speelt zich te ver van mijn stoel af, 
ik kan er nog net tussendoor gooien 
dat ik toch zeker wél voor christelijk 
onderwijs ben.
 
Een uur voor aanvang, als de acteurs 
zich aan het voorbereiden zijn op de 
voorstelling, heb ik de tijd om naar 
buiten te gaan en langs het water 
te lopen. De oranje, roodgekleurde 
lucht heeft inmiddels plaats gemaakt 
voor een heldere sterrenhemel, 
het gevoel dat de uitgestrektheid 
geeft, blijft. Ik denk nog wat na 
over die discussie en waarom ik het 
belangrijk vind dat de mogelijkheid 
bestaat om je kinderen op een 

school te doen waar verteld wordt 
dat de Here God de aarde geschapen 
heeft, in plaats van een verhaal 
over toevalligheden en een enorme 
knal. En waarom ik dat zo belangrijk 
vind? Omdat een wereldbeeld 
zonder God zo compleet anders is 
dan een wereldbeeld waar God de 
belangrijkste rol in heeft.
 
Water, sterrenhemel en weer die 
ruimte houden niet alleen het 
denkproces op gang, maar versterkt 
ook de aanwezigheid van God. 
Tenminste, voor mij op dat moment 
wel. Met die discussie nog in mijn 
achterhoofd kijk ik uit over het 
water, naar de wereld, en probeer 
mij voor te stellen dat er géén God 
is. Het water kabbelt rustig heen en 
weer tegen de rotsen, de sterren 
schijnen hun licht onverstoorbaar 
en mijn gedachte probeert een 
schepping zonder God te zien. Het 
lukt me niet.

 
Bron: Maaike Neven - AMEN
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Gods gulle gaven

U bevloeit de bergen vanuit uw hoge zalen, 
de aarde wordt verzadigd en vruchtbaar: 

gras laat U groeien voor het vee 
en gewassen die de mens moet verbouwen. 

Zo zal hij brood winnen uit de aarde 
en wijn die het mensenhart verheugt, 

geurige olie die het gelaat doet stralen, 
ja, brood dat het mensenhart versterkt. 

 
Psalm 104:13-15

Elke zaterdag rijd ik naar de 
supermarkt, zet ik mijn auto in 
de parkeergarage en vul ik mijn 
boodschappenkar met 'alles wat we 
nodig hebben'.  Meestal sta ik een 
uurtje daarna weer bij mijn auto, 
maar nu met een volle kar en een 
lege portemonnee (bij wijze van 
spreken). Gelukkig kan ik meer dan 
voldoende eten en drinken kopen 
voor ons gezin. Eerlijk gezegd zou 
het een stuk minder kunnen, want 
het is niet alleen 'dagelijks brood' 

wat ik mee naar huis neem. Er 
zitten ook allerlei luxeartikelen en 
lekkernijen tussen. Ik weet maar al 
te goed dat er gezinnen zijn waar 
geen sprake is van overdaad, maar 
van tekort. En dan heb ik het nog 
niet eens over de mensen die zelfs 
niet kunnen voorzien in hun eerste 
levensbehoeften. 
 
Ik sloot mijn ogen eens om te bidden 
voor mijn brood. De mensen rondom 
mij hielden beleefd hun mond, maar 
toen ik weer opkeek zei een van 
hen: 'Ik hoef niet te bidden voor 
mijn brood, want ik heb er zelf voor 
gewerkt'. Ik liet deze woorden even 
tot me doordringen en antwoordde: 
'Dan mag jij God danken voor het 
feit dat je werken kunt'.
 
Hoe vanzelfsprekend is het dat we 
gezond zijn en voldoende eten en 
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drinken hebben? Is het werkelijk 
onze persoonlijke verdienste dat 
we een dak boven ons hoofd 
hebben? Komt het door onze 
eigen inspanningen dat we kunnen 
genieten van een veelheid aan 
etenswaren en dranken? 
 
OM OVER NA TE DENKEN 
Onlangs had ik een andere ervaring 
met een gebed voor het eten. 
Iemand dankte God de Vader, 
maar vroeg ook een zegen voor alle 
mensen die gewerkt hadden voor dit 

eten. Dat vind ik mooi. Laten we bij 
elke hap brood niet vergeten dat er 
boeren en bakkers gewerkt hebben. 
En als je het glas heft op 'het goede 
leven', breng dan ook eens een toast 
uit op Gods gulle goedheid.
  
WOORDEN VOOR ONDERWEG
Schepper van het leven, wij danken 
U voor dagelijks brood en voor al het 
andere waar U ons rijk mee zegent.

 
Bron: Psalmen to go!

Profetieën - deel 2

Profetie rond 760 jaar voor Christus:

Hos. 11:1 
… en uit Egypte heb Ik mijn zoon 
geroepen.

Vervulling:
Matt. 2:13

Toen zij (de wijzen) weggetrokken 
waren, zie, een engel van de Here 
verschijnt Jozef in de droom en 
zegt: Sta op, neem het kind en zijn 
moeder en vlucht naar Egypte, en 
blijf aldaar, totdat Ik het u zeg; 
want Herodes zal alles in het werk 
stellen om het kind om te brengen.

En rond 730 jaar voor Christus:

Num. 24:17
Wat ik zie is niet in het heden, wat 
ik waarneem is niet nabij. Een ster 
komt op uit Jakob, een scepter uit 
Israël.

Vervulling:
Matt. 1:1-2

Overzicht van de afstamming van 
Jezus Christus, zoon van David, 
zoon van Abraham. Abraham 
verwekte Isaak, Isaak verwekte 
Jakob, Jakob verwekte Juda en zijn 
broers,

Wederom een aantal profetieën uit het Oude Testament weergeven, die in 
het leven van Jezus vervuld zijn.
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Apeldoorn - het is herfst 1989...  
Een hele klus om alles netjes te maken voor de zondag.

Uit het landelijk archief
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Dankbaarheid voor de oogst (Genesis 8:22)

Ieder jaar rijst de vraag: 'Zal er een 
goede oogst zijn, waarvoor men 
bewust opnieuw kan danken?' Wie 
in de landbouw werkzaam is, weet 
hoeveel bezwaren in dit opzicht 
steeds weer optreden. Er is zoveel 
dat nadelig kan inwerken op de 
volgens menselijke berekening 
optimale groei en vruchtbaarheid. 
Bovenmatige vorst en hitte, 
droogte en natheid, maar ook 
tekort aan warmte en ontbrekende 
zonneschijn, enzovoort. Maar God 
heeft gezegd – en laat ons letten 
op de volgorde –: 'Voortaan zullen, 
zolang de aarde bestaat, zaaiing 
en oogst, koude en hitte, zomer 
en winter, dag en nacht, niet 
ophouden.' Om te kunnen oogsten, 
moet naast het zaaien, goede 
weersomstandigheden, verzorging, 
bemesting, nog iets anders 

plaatsvinden, namelijk: bevruchting! 
Men denkt dan misschien direct – 
naast de bevruchtende functie van 
de wind – aan de vlijtige bijen en 
andere insecten als onontbeerlijke 
helpers voor de bevruchting.
 
Maar daar begint het oogsten al! 
Bijvoorbeeld voor de imker, die al 
van de opgroeiende en tot bloei 
gekomen planten en gewassen kan 
oogsten, lang voordat de vruchten 
zelf gerijpt zijn, die immers het 
eigenlijke doel van de uitzaaiing 
vormen. Als christenen verstaan wij 
onder 'oogst' echter niet alleen het 
binnenhalen van de vruchten van 
het land of van de tuin, maar ook 
de opname van 'rijpe zielen' bij God; 
daartoe willen wij ook eenmaal 
behoren. En bij deze 'hemelse oogst' 
begint ook voor ons in zeker opzicht 
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hier reeds het oogsten: zalige uren 
van gemeenschap en samenzijn 
met de kinderen Gods, uitredding, 
gebedsverhoring, hulpverleningen 
en nog veel meer kunnen en moeten 
dankbaarheid veroorzaken. Dat zal 
ons aansporen het voorbeeld van 
de bijen na te volgen en vlijtig ons te 
oefenen in het uitdragen van liefde 
en goedheid. Gods toezegging, zijn 
belofte, geeft ons zekerheid. Wij 
behoeven niet vooraf allerlei vragen 
te stellen. Al onze vrees, onze 
zorgen en klachten zijn eigenlijk 
nutteloos, zelfs wanneer het erop 
lijkt dat het gewas niet onder ideale 
omstandigheden kan groeien. 
Ook wanneer onze zielszorg, de 

weerklank in de dienst, niet naar onze 
verwachtingen gelukt, of wanneer 
schijnbaar gebeden niet worden 
verhoord, moeten wij weten: de 
toezegging van God behoudt haar 
geldigheid! Wij kunnen ons verlaten 
op God, onze hemelse Vader. Hij 
schenkt ons steeds wat wij nodig 
hebben! En daarvoor willen wij Hem 
onze oprechte dank brengen. Het 
brengen en zeggen van dank aan God 
kunnen wij het beste verwerkelijken 
door die dank in daden te bewijzen! 
Wat ligt dan meer voor de hand dan 
dat wij uitdelen van de overvloed, 
die ons ten deel is gevallen. Dat 
zijn onze mogelijkheden, liefde te 
bewijzen aan de naaste, met onze 
gaven anderen blij te maken; ook 
met een deel van onze materiële 
middelen behoeftigen bij te staan. 
Op onze aarde groeit genoeg 
voedsel voor alle bewoners. God 
wil, dat wij met de ons ten dienste 
staande middelen de door ons 
ontvangen 'oogst' rechtvaardig 
verdelen! 'Zaait! De oogst is hier en 
in de eeuwigheid gewis!'

 
 

Bron: G. Rohleder – Bazuin Sions, 
september 1989
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Dorst

De Bijbel heeft zo zijn eigen manier 
om je te verrassen. Soms denk je 
een verhaal te kennen, maar dan 
valt je oog ineens op een zinnetje 
dat je eerder niet was opgevallen.
 
Ik had dit met het bekende verhaal 
van de ontmoeting van Christus 
met de Samaritaanse vrouw, bij de 
Jakobsput te Sichar. Het verhaal is 
beschreven in het vierde hoofdstuk 
van het evangelie van Johannes. Niet 
eerder werd het me zo duidelijk, 
dat het verhaal verder gaat dan 
een onverwachte bekering.  De 
Samaritaanse vrouw mocht helpen 
oogsten!
 
Een overdenking bij Johannes 4:1-
42. Een verhaal met tal van lagen 
voor de echte tekstgravers. Het staat 
vol verwijzingen naar de Joodse 
tradities en gebruiken (verzen 9 en 
20), maar ook vol vooruitwijzingen, 
zoals de opdracht die Jezus zijn 
leerlingen (ons) naliet (vers 38). In 
dit verhaal heeft alles een bijzondere 
betekenis: de route langs Samaria, 
de plek bij de put, het moment op de 
dag, de onbeantwoorde vragen van 
de leerlingen “wat wilt u daarmee” 
en “waarom spreekt u met haar”.
 
 

Het verhaal
 
De hoofdlijn van het verhaal is één 
van de bekendste verhalen uit de 
evangeliën. Het was al onlogisch dat 
Jezus als Jood langs een Samaritaanse 
stad reisde. Geheel afwijkend van de 
gangbare omgangsvormen spreekt 
Jezus een vrouw aan, nota bene een 
Samaritaanse.

Ze komt alleen, op het heetst van 
de dag.  Het slechtste moment – en 
dat blijkt niet voor niets. Ze leeft in 
zonde (vers 18: ‘”u hebt vijf mannen 
gehad, en degene die u nu hebt is uw 
man niet”). Ze blijkt verschoppeling 
onder de toch al minderwaardige 
Samaritanen (vers 9b: “Joden gaan 
namelijk niet met Samaritanen om” 
en vers 22: “Jullie (Samaritanen) 
weten niet wat je vereert, maar wij 
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weten dat wel; de redding komt 
immers van de Joden”).
 
Uitgerekend aan deze vrouw maakt 
Jezus bekend dat hij de Messias 
is. Eerst toont Hij zichzelf als de 
Messias, die geest en waarheid 
toont en die de mensen kent zoals 
ze werkelijk zijn (vers 16-19). Om 
het vervolgens (vers 25-26) in de 
woorden van de vrouw te 
bevestigen (vers 25-26). 
Hij is het die is gekomen 
“om alles te vertellen”! 
Hallelujah!
 
De vrouw komt tot geloof! 
Lang voordat Christus die 
opdracht ook maar aan 
iemand gaf, gaat ze op weg 
deelt ze haar getuigenis. En 
met haar getuigenis maakt 
ze mensen, niet Joden, tot 
leerlingen (vergelijk Matt. 
28:19).
 
Als de vrouw als getuige 
is teruggekeerd naar haar stad, 
leert Christus zijn leerlingen 
een belangrijke les over het 
discipelschap. Dit keer gebruikt hij 
een vergelijking tussen het voedsel 
van deze aarde en zijn geestelijk 
voedsel: “Maar Jezus zei: ‘Mijn 
voedsel is: de wil doen van hem 
die mij gezonden heeft en zijn werk 
voltooien.” (vers 34).

Jezus drukt zijn leerlingen op het 
hart: jullie halen een oogst binnen, 
waarvoor je niet hebt hoeven 
werken. Oftewel: wij kunnen mensen 
niet tot God brengen of hen de ware 
identiteit van Jezus doen zien. Dat 
werk is door God zelf al voorbereid 
en wij mogen een aandeel hebben 
in het voltooien daarvan. Soms, en 
dat is een groot voorrecht, mogen 

wij helpen oogsten, wat al lang 
geleden door Hem werd ingezaaid.
De verrassing
 
Wat mij verraste toen ik het verhaal 
onlangs nog eens las, zat hem in de 
regels die volgden op de hoofdlijn 
die we zo goed kennen:
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“In die stad kwamen veel Samaritanen 
tot geloof in hem door het getuigenis 
van de vrouw: ‘Hij weet alles van 
me.’ Ze gingen naar hem toe en 
vroegen hem bij hen te blijven. Toen 
bleef hij nog twee dagen. Nog veel 
meer mensen kwamen tot geloof 
door wat hij zei; ze zeiden tegen de 
vrouw: ‘Wij geloven nu niet meer om 
wat jij gezegd hebt, maar we hebben 
hem zelf gehoord en we weten dat 
hij werkelijk de redder van de wereld 
is.’” (Joh. 4: 39-42) 
 
Jezus koos, in een stad waar een 
Joodse Rabbi niets te zoeken 
had, en uit een volk dat zoals 
Hij zelf zei, “niet weet wat ze 
vereert”, een afgeschreven, haast 
uitgestoten vrouw en maakte haar 
geloofsgetuigenis tot een voorbeeld 
voor ons allemaal. Zij mocht helpen 
oogsten.
 

Het waren niet de leerlingen die de 
Samaritanen in Sichar tot het geloof 
in Christus brachten. Het was het 
getuigenis van (misschien wel) de 
minste onder de Samaritanen zelf. 
Sommigen kwamen direct tot geloof 
na het horen van de getuigenis van 
de vrouw. Anderen hadden meer 
tijd nodig. Maar uiteindelijk zagen 
velen Christus in zijn volle glorie als 
Messias en redder van de wereld 
(vers 42). Toen Jezus na een paar 
dagen de stad verliet, stonden zij vol 
in het geloof. Een geloof waarvoor 
het zaadje al lang geleden werd 
gezaaid, in de tijd dat hun voorvader 
Jakob zijn put sloeg. En waarbij de 
minste mocht helpen oogsten!

 
Bron: Tycho Jansen
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Koken met de Bijbel

Luxe koek met bijbelse ingredienten
 
Gebak, Nagerecht, 12 personen
Voorbereidingstijd 25 minuten
Bereidingstijd 90 minuten

Ingrediënten
• 300 gr. Psalm 55:22
• 300 gr. 1 Samuel 14:29
• 6 Job 39:14
• 400 gr. Genesis 18:6
• 1 tl. Leviticus 2:13
• 2 tl 2 Kronieken 16:14
• 100 gr. Jeremia 24:1 (gedroogd)
• 100 gr. Samuel 30:12 (geweekt)
• 1 Hooglied 2:5 gesnipperd
• 1 el. Numeri 17:23 geschaafd 
• Richteren 4:19 
 
Materialen
Kom; mixer; garde; keukenpapier; 
cakevorm
 
 
 

Bereiden
1. Wel Jeremia 24 in lauw water
2. Roer in een kom de ingrediënten 

uit Psalm 55 en 1 Samuel 14 zacht
3. Voeg een voor een Job 39 toe en 

klop goed door. Zeef Genesis 18 
en Leviticus 2 boven de kom en 
voeg 2 Kronieken 16 toe en roer 
goed door

4. Dep Jeremia 24 droog met 
keukenpapier en snijd dit in 
stukjes

5. Snipper Hooglied 2 klein
6. Roer Jeremia 24, Samuel 30, 

Hooglied 2 en Numeri 17 door 
het beslag en voeg eventueel 
Richteren 4 toe

 
Vul een met Psalm 55 ingevette en 
met Genesis 18 bestoven bakvorm 
met het beslag en bak de koek in 
een voorverwarmde oven op 200 
graden. Na 10 minuten de oven 
temperen op 150-160 graden. De 
baktijd is ongeveer 75 minuten
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De liefde

Op 20 september 2018 gaven Niels 
en ik elkaar het ja-woord in de 
Onze-Lieve-Vrouwekerk in Ospel, 
het dorp waar we wonen. Het is 
alweer een jaar geleden, maar we 
kunnen ons die prachtige dag nog 
goed herinneren. 

Niels is van huis uit katholiek, ikzelf 
kom al mijn hele leven jaarlijks 
toch wel ten minste één keer in de 
katholieke kerk in Ospel. Mijn opa 
en oma Van Laer gingen er naar 
de kerk. Pastoor Koumans ken ik 
daarnaast ook via mijn werk als 
basisschoolleerkracht, in de periode 
dat ik in zijn parochie leerlingen 
begeleidde in hun voorbereiding 
naar de Eerste Heilige Communie 
en het Vormsel. We wilden dan ook 
graag in deze kerk trouwen, tijdens 
een oecumenische viering.

Een oecumenische viering is het 
geworden, geleid door evangelist 
Regtuit en pastoor Koumans. 
Zij wisselden elkaar af in een 
harmonieuze dienst. Wat een mooie 
viering was het, waarin we Gods 
zegen kregen over ons huwelijk. En 

waarin volop gesproken werd over 
de liefde. De volgende twee lezingen 
uit de Bijbel waren er onderdeel 
van:
 
Uit het boek der Spreuken (3:3-6) 
 
Laat liefde en trouw u niet verlaten! 
Bind ze om uw hals, schrijf ze op 
de tafel van uw hart: dan wordt 
gij bemind en als verstandig 
gewaardeerd door God en de 
mensen. Vertrouw op de Heer met 
heel uw hart en verlaat u niet op 
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uw eigen inzicht. Denk aan Hem op 
al uw wegen en Hij zal uw paden 
effenen.
 
Uit de eerste brief van de heilige 
apostel Paulus aan de christenen 
van Korinte (12:31-13:8a)
 
Broeders en zusters, gij 
moet naar de hoogste 
gaven streven. Maar 
eerst wijs ik u een weg 
die verheven is boven 
alles. Al spreek ik met 
de tongen van engelen 
en mensen: als ik de 
liefde niet heb, ben ik 
een galmend bekken of 
een schelle cimbaal. Al 

heb ik de gave der profetie, al ken ik 
alle geheimen en alle we¬tenschap, 
al heb ik het volmaakte geloof dat 
bergen verzet: als ik de liefde niet 
heb, ben ik niets. Al deel ik heel mijn 
bezit uit, al geef ik mijn lichaam prijs 
aan de vuurdood: als ik de liefde niet 
heb, baat het mij niets. De liefde 
is lankmoedig en goedertieren; de 
liefde is niet afgunstig, zij praalt 
niet, zij beeldt zich niets in. Zij geeft 
niet om de ¬schone schijn, zij zoekt 
zichzelf niet, zij laat zich niet kwaad 
maken en rekent het kwade niet aan. 
Zij verheugt zich niet over onrecht,¬ 
maar vindt haar vreugde in de waar-
heid. Alles verdraagt zij, alles gelooft 
zij, alles hoopt zij, a¬lles duldt zij. De 
liefde vergaat nimmer.
 
Als ik dit zo teruglees, wat is de 
liefde dan toch iets om dankbaar 
voor te zijn. Want liefde is puur, 
liefde is eerlijk, liefde is heerlijk. En 
liefde maakt je sterk, sterk genoeg 
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om te dragen wat gedragen moet 
worden. Sterk met elkaar, sterk voor 
elkaar, sterk voor anderen.
 
Onze dag, 20 september 2018, stond 
in het teken van de liefde. Samen 
met onze dierbaren hebben we de 
liefde gevierd.

Moge iedereen liefde vinden, liefde 
ervaren, liefde voelen en liefde 
geven.
 
Via deze weg willen we de vele 
kaartschrijvers uit de gemeente 
nog bedanken voor de mooie, lieve 
berichtjes die bij ons vorig jaar door 
de brievenbus kwamen. Bedankt!
 
Het volgende komt uit één van de 
liederen uit onze bundel, ik wil dit 
schrijven er graag mee eindigen. 
Een zin uit het lied, dat voor mij ook 
verbonden is met mijn opa en oma 
Visser: ‘Laat liefde "lichten" bij werk 
en plichten, dat zal bestaan wat in 
liefd’ is gedaan.’

 
Niels en Anke Bronneberg-van Laer.

Zoals de glanzende sterren verbleken,
als ‘t licht der zonne de duisternis breekt,
zo zal het glanzen der wereld verwazen,

bij ‘t licht dat God in zijn liefde ontsteekt.
Refrein

Hebt gij voor Jezus hier dienend gestreden,
trouw’lijk vermeld: zijne waarheid breekt baan.

Gaat gij eens heen, toch zal blijven en leven,
rijpend tot vrucht, wat in liefd’ is gedaan.

Refrein
 

Zangbundel lied 163
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Hemelse gaven -wie kan ze omvatten?-
deelt zijne hand ons in ‘t heiligdom mee;
nimmer zal Hij een der zijnen vergeten,
lonend hun werk met zijn liefde en vreê.

Refrein

Refrein:
Laat liefde lichten bij werk en plichten,
dat zal bestaan wat in liefd’ is gedaan.

Moet gij dit leven, uw taak hier verlaten,
dat blijft bestaan, wat in liefd’ is gedaan.
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Dankdag.
 
Vandaag is een dag om te danken
voor alles wat goed is gegaan.
 
Vandaag is een dag om te danken
en om daar dan ook stil bij te staan.
 
Vandaag is een dag om te danken,
want God is toch goed voor ons geweest.
 
Vandaag is een dag om te danken
al zijn we vaak heel erg bevreesd.
 
Vandaag is een dag om te danken,
maar dat lukt ons lang niet altijd.
 
Vandaag is een dag om te danken,
toch voel je vanbinnen zo’n strijd.
 
Vandaag is een dag om te danken,
je bent van het tobben zo moe.
 
Vandaag is een dag om te danken.

 
O, God, wilt U mij leren hoe?

Gedicht van de maand

Ingezonden door zr. Els de Graaf
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Oplossing september

Jeruzalem in 't eeuwig licht, heerlijke stad van rust! (lied 218)

Puzzelplezier

De volgende woorden zijn horizontaal, verticaal en diagonaal in deze bijbelse 
woordzoeker te vinden. De overblijvende letters vormen een bijbeltekst.
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oktober
6 10:00 Amsterdam Oogstdankdag
 10:00 Apeldoorn
 10:00 Enkhuizen
 10:00 Zwijndrecht
13 10:15 Assen  Oogstdankdag
 10:00 Eindhoven
 10:00 Zeist
9 11:00 Zeist  Seniorendag
20 10:30 Zeist  Landelijke dienst met aansluitend    
    muziekmiddag
27 02:00   Einde zomertijd om 3.00 uur, de klok gaat   
    een uur terug  en wordt 2.00 uur
28 20:00 Amersfoort Medewerkersvergadering met broeders   
    N.A.K. bij de N.A.K. uitgenodigd.
31  Enkhuizen 50-jarig huwelijk Fam. D.J. van der Heide
31 oktober -  Bad Hersfeld Europese vergadering van apostelen en 
5 november  (Duitsland)  opzieners

november
10 10:30 Apeldoorn Landelijk koor en aansluitend repetitie
17 15:00 Zeist  Landelijke bijeenkomst medewerkers met   
    partners met als afsluiting een etentje
24    Ontslapenendienst / Eeuwigheidszondag

Data wijzigingen voorbehouden - Voor actuele datums en meer informatie zie website

Uithangbord voor de gemeente

Liefde, vrede en een zegen voor de ander. 
Gods liefde is voor jou en mij, 
door zijn zoon Jezus Christus.


