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Schepper van hemel en aarde. I Koningen 19

Bij de nieuwsberichten van de afgelopen weken had ik een heel
merkwaardige associatie. Mij kwamen de woorden van de godservaring
van Elia op de Horeb in gedachten - ‘in de wind was de Heer niet, in de
aardbeving was de Heer niet, in het vuur was de Heer niet’ (u merkt: ik
denk nog in de oude vertaling). Alle rampen van de afgelopen tijd zijn
dingen die de schepping afbreken, die op chaos zijn gericht en
vernietiging teweeg brengen. De Bijbel betuigt ons, dat daarin niet de
hand van de Schepper te vinden is. Het zijn integendeel dingen die Zijn
scheppingswerk proberen teniet te doen.
Maar het is nogal wat, als dan het VN-klimaatrapport de schuld
daarvan bij de mens legt. Het zijn onze activiteiten die de opwarming
van de aarde veroorzaken. Het zijn onze keuzen die deze rampen
teweegbrengen. En dus kun je bijbels gesproken moeilijk anders dan
over ‘zonde’ spreken, een gemiste kans, een ontlopen van onze roeping
om God en onze naasten te dienen.
Het zou te gemakkelijk zijn om nu maar te antwoorden: ‘ja, maar dat
zit immers in onze genen, we zijn er niet op aangelegd om Gods wil te
doen. Dat is altijd zo geweest en dat zal wel altijd zo blijven.’ Wie zo
redeneert heeft de Bijbel niet goed gelezen en heeft ook de
Heidelbergse Catechismus niet laten uitspreken (zondag 3). Want in
Jezus Christus wordt ons de kans geboden om aan deze onmacht te
ontsnappen. Hij heeft ons uit de greep van het kwaad verlost en stelt
ons in staat om goed van kwaad te onderscheiden en dan ook het
goede te doen.
Maar dat betekent, dat inzet voor vrede, gerechtigheid en heelheid van
de Schepping niet maar bijzaken zijn, dingen waar we weliswaar uit
welbegrepen eigenbelang niet meer onderuit kunnen, maar die met
geloof weinig te maken hebben. Goed, we zijn er niet toe verplicht om
een nieuwe wereld te bouwen in Gods naam - als dat al mogelijk is -,
maar we kunnen ook bezwaarlijk blijven wachten totdat de Heer onze
rommel opkuist. Als je weet, dat je levenswijze in strijd is met de wil
van God, omdat ze datgene teniet doet waarvan de Heer heeft gezegd
dat het goed was, zul je je leven om moeten gooien, hoe moeilijk dat
ook gaat. Maar het is geen hopeloze opgave, niet alleen omdat we
mogen weten dat de Heer ons steunt en richting wijst, maar ook omdat
Hij tenslotte het werk niet zal laten vallen dat Zijn hand begonnen is.
Niet als vrijbrief voor ons om dan maar te blijven stil zitten, maar als
bemoediging om vol te houden. Zoals ook Elia zich door de Heer
aangesproken mocht weten in de stilte van de zachte koelte en met
vernieuwde kracht op weg mocht gaan. JHB
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Kerkraad

Tijden van Corona.                                                                 
We hoopten dat bij het vorderen van het jaar en de vaccinaties de
pandemie zou afnemen. Helaas niets is minder waar, nog steeds waart
het Corona virus rond, nu in meerdere varianten.                                  
Tot onze vreugde mochten de kerken einde juni weer open en konden
we op de zondagen 20 en 27 juni weer kerkdiensten houden met als
voorganger onze eigen predikant. Wel moeten we ons houden aan de
opgelegde voorzorgsmaatregelen. We mogen weer zingen, maar met
het mond/neus kapje op!                                                                    
Voor de maanden juli en augustus hebben Mechelen Zuid en Mechelen
Noord naar traditie weer samen mogen kerken. Voor de maand juli in
de Zandpoortkerk en voor de maand augustus bij ons in de
Keizerstraat. We zijn de gastpredikanten zeer dankbaar die in juli de
kerkdiensten hebben mogelijk gemaakt. 
Naar jaarlijkse gewoonte starten we in september weer met al onze
activiteiten, bijbelavond, seniorenmiddag, bijbelmiddag, voor de
kerkdienst van zondag 5 september hebben we een gastpredikant,
zondag 12 september is het startzondag, maar door de Corona
veiligheidsregels, kunnen we ook dit jaar weer niet samen de
broodmaaltijd houden, spijtig toch! Op zondag 19 september vieren we
het Heilig Avondmaal, dit op een Coronaveilige manier; laat ons
hiervan met zijn ALLEN samen genieten van dat moment, het offer van
onze Heiland, voor onze tekortkomingen en onze zonden, ons ten
leven!                                                                                                
Hopelijk mogen we blijven kerken in de gegeven omstandigheden van
weer oplopende Corona besmettingen. Laten we hopen en bidden dat
alles weer goed komt! Dat ook in ons hart het verlangen mag blijven
om elkaar te ontmoeten en te bemoedigen in deze bijzondere en ook
beangstigende tijden, tijden van stortregens en nooit geziene
overstromingen in ons land, tijden van droogte en hitte met als gevolg,
nooit geziene en onblusbare branden in de landen aan de Middellandse
zee! Soms rijst de vraag, zijn we als mens en overheid wel goed bezig,
willen deze rampen ons op iets wijzen? Laat ons God bidden om genade
in deze bizarre tijden! Onze hoop stellen we op Hem!                            
De kerkraad komt bij elkaar op dinsdag 31 augustus, er is veel te
bespreken voor de komende tijd! De uitgestelde kerkraadverkiezingen
en Gemeentevergadering, de komende kerkelijke feesten en
feestzondagen.                                                                                   
Heeft u iets te melden of een suggestie, laat ons dit weten via telefoon,
mail of brief! Georges
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Samenstelling kerkraad

Predikant: ds J. Brouwer 015 - 20 51 54
Ouderlingen: Georgette Saliba 015 - 41 31 85 

Geert Van Cammeren 015 - 31 97 64
Xavier Van Lierde 0485 - 71 71 08

Diaken: Georges Vandensavel 015 - 61 02 03 / 0476-93 99 18

Verjaardagen

01 september Ihsan Dirlik                                                   
01 september Younan Younan                                   
03 september Maarten Dirlik                                   
08 september Matheus Younan                                   
09 september Paul De Smet                                   
13 september Stefani Maghi 
19 september Gerrit Brouwer
19 september Rita Maghi                                              
21 september Eddy Van der Borght                        
25 september Sara Van Cammeren                        
25 september Nele Van Cammeren                        
29 september Birgit Christensen e. Jans

We wensen alle jarigen een fijne en vreugdevolle verjaardag, maar
bovenal Gods rijke zegen voor de komende tijd!

Omhaling vrijwillige bijdrage 3/2021

Die gemeenteleden, die zich in het verleden
hebben opgegeven om via het z.g.
enveloppensysteem financiële verantwoorde-
lijkheid te willen dragen voor onze
kerkgemeenschap, kunnen in de week van 19
september bezoek verwachten van één van
de leden van kerkraad of bestuursraad.
Wie (nog) niet op regelmatige basis financieel
aan onze kerk bijdraagt door ofwel dit enveloppensysteem of
(bijgevoegde) bankoverschrijving, willen wij vragen dit in overweging
te willen nemen; u kunt zichzelf opgeven als “enveloppen-donateur” bij
één van kerkraads- of bestuursraadsleden, of wel een zelf te kiezen
bedrag over te schrijven op de bankrekening van onze kerk (zie blz. 2
van deze editie van De Brug).
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Liedboek

In ons liedboek, zingen en bidden in huis en kerk, staan mooie
liederen, maar ook mooie vertellingen en gedichten. Misschien heb je
er al enkele gelezen. Bij elke uitgave van ons kerkblad tracht ik een
vertelling of gedicht te brengen.

Op bladzijde 717 staat het volgende door Huub Oosterhuis.
Misschien wel toepasselijk in deze tijd.
                                                                                            

Verberg U niet

Toen hebt Gij ons gezien - nog voor wij waren.

Gij dacht ons, mensen, en daar stonden wij, 

voor uw Aangezicht, ontelbaar velen.

Toen hebt Gij ons gezegend, één voor één,

Gij weet het nog ? Of kent Gij ons niet meer?

Gij huivert van de wereld die wij maakten.

Zijt Gij gaan slapen om het niet te zien?

Vaagt Gij ons uit als dromen 's morgens vroeg?

Zijt Gij ver weg een nieuw heelal begonnen?

Gedenk Uw trouw aan Abraham gezworen.

Gedenk uw kind uit Nazaret, de schoot

die hem gedragen heeft, uw eerste liefde.

Gedenk de kinderen uit ons geboren.

Roep over hen uw Naam. Verberg U niet.

Trek niet uw handen af van deze aarde.

Uitgekozen door Georges
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Erediensten

Alle diensten gaan door in het kerkgebouw aan de Keizerstraat 26,
aanvang telkens om 10.00 uur, tenzij anders vermeld.

Zondag 05 september organist: P. Oerlemans
ds M. Schippers 2e collecte: Zending

Zondag 12 september organist: E. Poncin
ds J. Brouwer 2e collecte: Diaconie
Startzondag (geen broodmaaltijd!)

Zondag 19 september organist: P. Oerlemans
ds J. Brouwer 2e collecte: Kerkblad
H. Avondmaal

Zondag 26 september organist: Th. de Jongh
ds J. Brouwer 2e collecte: Synodale kas

Zondag 03 oktober organist: Th.de Jongh
ds J.H. Brouwer 2e collecte: Kirinda

Agenda

31 aug Kerkraad, 19u45 Kerkzaal
09 sept Bijbelavond, 20u Kerkzaal
12 sept Open Monumentendag, 15u orgelbespeling
16 sept Seniorenmiddag, 14u30 Kerkzaal
23 sept Bijbelmiddag, 14u30 Kerkzaal
22 sept Bestuursraad, 11u15 Kerk

Keizerstraat afgesloten

Op zondag 19 september is Mechelen autovrij tussen 10 uur en 19
uur. Naar alle waarschijnlijkheid geldt dat ook voor de Keizerstraat.
Bovendien passeren op vrijdag 24, zaterdag 25 en zondag 26
september de wereldkampioenschappen wielrennen door Mechelen.
Ook dan is de Keizerstraat afgesloten voor verkeer. U kunt wel nog
(gratis) parkeren in de parkeergarage aan de Zandpoortvest.
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Overlijden Rina Blokland

In de vroege morgen van 16 augustus
kwam er einde aan het leven van
Wouterina Blokland, enkele weken na haar
84e verjaardag. Ruim 63 jaar lang had ze
als echtgenote het leven van Marius
Joosten gedeeld. Jarenlang was ze een
vaste waarde in onze kerkelijke gemeente. 

We gedachten Rina in een dankdienst in
de kerk van Kapelle-op-den-Bos, waar ze
de laatste tijd in het woonzorgcentrum
‘Akapella’ woonde. 

Rina zal ons altijd bijblijven als een
bijzondere vrouw, die voor zovelen het
leven de moeite waard maakte, al eiste ze

nooit een plek op de eerste rij op: voor haar echtgenoot, de kinderen,
pleeg- en kleinkinderen, de HIV-patiënten in Rwanda, de mensen in de
weekends van Marriage Encounter, waar ze haar heel eigen rol in
speelde, gelijkwaardig aan die van Marius. 

Maar ook als diaken in onze kerkenraad, trouw
en dienstvaardig, wat op de achtergrond
misschien, maar daarom niet minder waardevol. 

Er is veel om dankbaar voor te zijn, veel goede
herinneringen die we mogen koesteren, veel
dingen waarin ze een rijkdom en een zegen heeft
betekend voor velen, zoals ze Gods zorg en liefde
doorgaf in het leven. We mogen ons haar
herinneren als een fiere, een prachtige vrouw -
en daar God voor danken. Want ook dat staat
niet los van de goedheid van de Heer, die ons
leven leidt. 

Moge Hij de familie en alle anderen die haar
moeten missen, tot troost en steun zijn. 
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Laat mij maar.............

Laat mij maar gewoon Martha zijn

Iemand die zorgt, 

Iemand die doet,

Iemand die dient, 

Iemand die verpleegt,

Iemand die troost,

Iemand die steeds bezig is

met het brood van alledag.

Laat mij maar gewoon Maria zijn

Iemand die hoort, 

Iemand die overdenkt,

Iemand die prioriteiten kent,

Iemand die van inkeer weet,

Iemand die de diepte zoekt,

Iemand die steeds bezig is

met het brood voor het hart.

Heere, Jesus, laat mij toch maar beide zijn,

Iemand die horend zorgt,

Iemand die denkend doet,

Iemand die kennend dient,

Een Martha-Maria,

die volop en voluit,

met hand en hart,

uw bevel gehoorzaam kan zijn.

N.NAFARIN.

grotendeels geciteerd uit Bijbelse Dagkalender 2021
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Welkom in het moederland! (deel V)

Beste lezers en lezeressen, zoals we
allemaal weten, is België de voorbije
tientallen jaren in snel tempo
ontkerkelijkt en ontkerstend. De
gemiddelde leeftijd van de Vlaamse
Rooms-katholieke kerkganger is 70 jaar
en veel kerken moeten worden gesloten
nadat het parochieleven is uitgedoofd,
denken we maar aan Onze-Lieve-Vrouw
O n b e v l e k t  O n t v a n g e n  t e
Klein-Willebroek (ingehuldigd in 1902,
gesloten in 2008), Sint-Jozef in
Terhagen (ingehuldigd 1884, gesloten
2018) en zoveel andere.
In dezelfde periode kende Nigeria een omgekeerde ontwikkeling: zowel
de kerkgebouwen als de denominaties en de kerkgangers namen sterk
toe in aantal. Nigeria heeft vandaag meer christenen dan enig ander
land in  Afrika. Het land bruist van christelijke energie: 89 % van de
christenen gaat minstens één keer per week naar de kerk. Op zondag
lijken de kerken wel kinderdagverblijven en zijn ze gevuld met
jongeren. Praat vijf minuten met een willekeurige Nigeriaanse christen
en gegarandeerd komen Jezus, de duivel of wonderen ter sprake.
Nigeriaanse christenen beleven het geloof met diepe hartstocht en God
is voor hen een realiteit op een manier die Belgen zich nauwelijks
kunnen voorstellen. Belgische christenen kunnen hier nog wat van
leren: de kerk is voor deze mensen niet louter een
zondagochtend-gebeuren en het geloof doordrenkt hun leven zoals
water een spons. 
Van de Nigeriaanse christenen is ongeveer een kwart Rooms-katholiek,
de overigen behoren tot de meest verscheiden gezindtes, waaronder
onder meer de talrijkste Anglicaanse gemeenschap ter wereld. Er
bestaat eveneens een grote verscheidenheid aan door Afrikanen
gestichte kerkverbanden, met de Vrijgekochte Christelijke Kerk van
God (RCCG) als één van de grootste. Bisschoppen, Algemene
Opzichters en andere kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders zijn
gerespecteerde stemmen in het nationale debat. 
Nigeriaanse christenen (en moslims!) zijn ethisch conservatief: zo
bijvoorbeeld zijn homoseksualiteit en transgenderisme onbespreekbare
taboes. Volgens de Nigeriaanse wet staat er zelfs jarenlange
gevangenisstraf op. 
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Uiteraard is er kaf tussen het koren: in een land waar schrijnende
armoede bestaat naast uitbundige rijkdom, hebben inhalige
welvaartpredikanten prooien te over. Twee van de vijf rijkste pastoors
ter wereld zijn Nigerianen: David Oyedepo met een fortuin van 150
miljoen dollar (op plaats 2) en Chris Oyakhilome (op plaats 5). Hoe
hoger je tiendes en offerandes ("zaad zaaien"), hoe overvloediger God
je zal zegenen met materiële welvaart, aldus deze charlatans.
Misschien is het welvaartevangelie voor christenen wel wat het
jihadisme is voor moslims: een illusie van ijdele hoop voor de massa's
die geen andere uitweg zien uit hun uitzichtloze armoede (dit is een
persoonlijke bedenking van mijzelf). Wat God echt van ons wil, is dat
we hem liefhebben om wie hij is, niet omwille van onze offerandes!     
Ondanks hun enorme aantal, vormen de Nigeriaanse christenen slechts
minder dan de helft van de totale bevolking. Officieel is Nigeria een
seculiere staat waar vrijheid van religie wordt gewaarborgd, maar in
het islamitische noorden kan dat tegenvallen. Hoewel de federale
overheid en de deelstaten er geen christenen vervolgen, kan
discriminatie bestaan. Terreurgroepen (*) als Boko Haram of
Islamitische Staat in de West-Afrikaanse Provincie (ISWAP)
beschouwen christenen en christelijke instellingen als een natuurlijk
doelwit. Met AK-47's bewapende Fulani-herders hebben  als moslims
weinig gewetensbezwaren wanneer ze christelijke boerendorpen
overvallen. Jaarlijks brengen zo'n 2.300 Nigeriaanse christenen het
ultieme offer: het martelaarschap (omgerekend is dat één nieuwe
martelaar om de vier uur).      

(elders in dit blad: bespiegeling van een Nigeriaanse voorganger over
deelgenootschap met Christus in het lijden)                       
     

Hugo Wilmaerts     

(*) Noot: voor zover nodig wil ik er nogmaals op wijzen dat terreurgroepen als
Boko Haram en ISWAP niet de hele Nigeriaanse moslimbevolking
vertegenwoordigen. Vriendschappen en zelfs huwelijken over de religieuze
grenzen heen bestaan wel degelijk. Overigens is er een lastige paradox: het
jihadistische terrorisme zal nooit overwonnen kunnen worden zonder
medewerking van de moslims zelf…

Geraadpleegde bronnen: 
- Engelse Wikipedia 
- De Standaard (17/01/2017): De kerk loopt verder leeg.
- John L. Allen Jr in Angelus 21/01/2021: Why is it so dangerous to be a

Christian in Nigeria today?
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Bespiegeling van een Nigeriaanse voorganger 
over deelgenootschap met Christus in het lijden

(Eerwaarde Sunday Bobai Agang is voorganger in de "Evangelische
Kerk Winnaars Allemaal" (ECWA), een kerkverband uit voornamelijk
noordelijk en centraal Nigeria)  

(…) Ik woon in een gemeenschap waar christenen worden
gediscrimineerd en waar hen het recht wordt ontzegd op ontwikkeling,
goede infrastructuur, stabiel werk, onderwijs en zo voort. We lopen
gevaar te worden aangevallen door onze islamitische buren. Ik leef nog
altijd met de traumatische herinnering aan de dood van mijn dierbare
kozijn, die voorganger was in een kerk te Kaduna. Tijdens de religieuze
crisis in Kaduna werd hij vermoord in aanwezigheid van twee van zijn
kinderen.

Christelijke boeren in het bijzonder krijgen te maken met vervolging
wanneer islamitische herders naar onze streek migreren en trachten
onze voorouderlijke grond over te nemen. Guerilla en razzia's zijn
veelgebruikte tactieken om landelijke christenen van hun boerderijen te
verjagen. Dikwijls laten de herders hun koeien grazen op een christen
zijn land en vernielen ze zo de boer zijn gewassen en middelen van
bestaan. Vorig jaar verloor Zinnia (een schuilnaam) vier hectaren
gewassen op deze manier. Zij is de kostwinner en moeder van vier
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kinderen, en ze kan zelfs geen ene graankorrel meer oogsten. Zinnia
vreesde dat ze in een rechtbank toch geen eerlijk proces zou krijgen en
dat juridische stappen verdere razzia's tegen haar gemeenschap
zouden aanstoken. Ze besloot dus maar geen rechtszaak aan te
spannen. Haar gezin onderging deze tragedie omwille van haar geloof
in Christus. Soortgelijke ervaringen zijn het lot van vele christenen
hier.    

Ons geloof in Christus is geen schild tegen lijden of pijn. Integendeel,
de Schrift verzekert ons, dat ons geloof dikwijls lijden met zich zal
brengen (zie 1 Petrus 4:12-13). Ons natuurlijk instinct is om pijn te
vermijden, maar toen Jezus zijn kruisiging voorspelde, verbond hij zijn
lijden rechtstreeks met ons discipelschap: "de Zoon des mensen moet
veel lijden (…) en Hij moet gedood en op de derde dag opgewekt
worden (…). Als iemand achter Mij wil komen, moet hij zichzelf
verloochenen, zijn kruis dagelijks opnemen en Mij volgen"(Lukas
9:22-23, HSV).

Jezus wil dat ons idee over lijden en pijn dusdanig getransformeerd
wordt, dat we dit gaan zien als een positieve manier van leven. Onze
menselijke opvatting over geluk als de afwezigheid van lijden, verdriet
en pijn, moet plaats maken voor Christus' perspectief. (…)

Onze gekruisigde Here volgen, betekent hem te volgen in
mishandeling, verwerping en lijden (zie Johannes 15:18 en Matteüs
24:9). Gewillig en vastberaden onderging Jezus mishandeling en lijden
in zijn bediening en op het kruis. Wanneer Jezus ons ertoe oproept,
dagelijks ons kruis op te nemen, wil hij dat we de betekenis erkennen
van het lijden in ons wandelen met hem. Als Jezus leed en ons aldus
een na te volgen voorbeeld liet, dan schieten we ernstig tekort als we
trachten het lijden te negeren of te verwerpen. In feite zal onze kennis
van Christus onvolledig zijn, als we niet bereid zijn, lijden te ervaren.
Overdenk wat Paulus zei: "(…) opdat ik Hem mag kennen (…) en de
gemeenschap met Zijn lijden, doordat ik aan Zijn dood gelijkvormig
wordt (…)" (Filippenzen 3:10, HSV).  Er is een unieke kennis van
Christus die we enkel kunnen verkrijgen door met hem te wandelen
doorheen het lijden. 
    
Een getuigenis in dit leven, vereist een bereidheid om geconfronteerd
te worden met pijn en vervolging. Voor sommigen betekent dit ernstige
moeilijkheden verdragen, trauma, geweld en zelfs de dood. Anderen
zullen mildere vormen van mishandeling ondergaan, zoals spot,
misverstand of uitsluiting. (…) En zonder kennis van de plek die het
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lijden bekleedt in Gods eeuwige plan, zullen we niet in staat zijn dat
lijden te ondergaan.

Als we het lijden enkel zien als iets verschrikkelijks dat we moeten
weerstaan of vermijden, dan begrijpen we de betekenis er niet van. Het
lijden is bedoeld om ons het geheim te helpen vinden van echte
vreugde en waar geluk (…). Het lijden toont onze kwetsbaarheid aan,
maar zet ons eveneens aan tot grote durf. In die zin kan het lijden zelfs
een uitdrukking zijn van Gods liefde: een methode om ons te snoeien,
te verfijnen en te zuiveren. En Jezus (…) heeft majestatisch de
betekenis van het lijden aangetoond door de pijn, vloek en schande
ervan weg te nemen en ze te vervangen door zegeningen, eer en
eeuwige glorie! Wat Christus op het kruis gedaan heeft, kan onze
perceptie van het menselijk lijden transformeren tot een rijke ervaring
met verregaande implicaties voor dit leven en het leven dat moet
komen.

Natuurlijk betekent dit niet, dat we niet gekwetst, gewond of
getraumatiseerd worden door vervolging. Maar het betekent wel dat we
een weerbare hoop en vreugde vinden in Gods eeuwige plan. Of zoals
een Nigeriaanse christen het uitdrukte: "de gelovigen moeten hoopvol
zijn dat op een dag alle lijden, vervolging (…) en moorden door Fulani
jihadisten en Boko Haram verleden tijd zullen zijn". God staat toe dat
we lijden, deels omdat het ware lijden ons voorbereidt op de ervaring
van eeuwige, goddelijke vreugde. 

We vinden een vreemd geluk naarmate we groeien in onze bereidheid
om te lijden voor de Here: op één of andere mysterieuze manier
worden we deelgenoot in het lijden van Christus. (…) Als we delen in
zijn lijden, weten we dat we ook zullen delen in zijn glorie (Romeinen
8:17-18).

Toen Zinnia mij vertelde over haar beproeving, was ze gelukkig
vervolgd te worden omwille van haar geloof in Christus. Ze vertelde
me, dat wat gebeurd was, haar geloof nog sterker had gemaakt. Ze
was vastberaden Christus te dienen, wat ook mocht gebeuren. Er kan
inderdaad vreugde zijn in het lijden-als we weten dat we omwille van
Christus vervolgd worden. Het geeft ons een perfecte gelegenheid om
niet alleen te lezen of te weten over Christus' lijden, maar om er ook
deel aan te hebben.         
      
Sunday Bobai Agang (in Christianity Today, 12/03/2020): A Nigerian Pastor
Reflects on Partnering with Christ in Suffering.
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Troost voor bekommerde zielen 

In 1874, een jaar vóór zijn overlijden, hield Dr. H. F. Kohlbrugge een
prekenserie over 1 Petrus 5. In een preek van 3 mei 1874 over 1 Petrus
5 vers 8 en 9 sprak de geliefde predikant van de
Niederländisch-Reformierte Gemeinde in Elberfeld troostrijke woorden
voor treurigen te Sion. In onderstaand citaat uit deze preek hoort u het
hart van het Evangelie kloppen.  
"Wanneer de duivel met zijn oude schuldboekje komt en het
tevoorschijn haalt, vooral wanneer u op het sterfbed ligt, en waarin al
uw zonden staan - wat moet u dan doen? Het is bij u zo donker. De
beloften die u vroeger hebt gekend, zijn weg. God zwijgt en u ligt in
het duistere dal van de dood. Mijn beste, geloven is niet gevoelen.
Geloven is niet zien, maar geloven is: de vinger bij het Woord leggen,
en zeggen: daar staat het geschreven. 'Die met zijn dierbaar bloed voor
al mijn zonden volkomenlijk heeft betaald en mij uit alle heerschappij
des duivels verlost heeft'. Uw grootvader en uw grootmoeder, uw vader
en uw moeder hebben u dit op de levensweg meegegeven. Het is niet
gelogen, nee, het is de waarheid. Blijf bij dat wat u hebt gekregen,
houd u daaraan vast en wedersta zo de duivel. Laat de pijlen maar
komen, houd het schild vast, dan zal geen pijl u treffen. Laat u door het
vuil van de duivel bedelven - houd eraan vast dat u zult blijven denken
aan Hem Die u uit alle macht des satans heeft gekocht en verlost. Houd
eraan vast: 
De kwijtbrief is geschreven,
Dat alles is betaald.
Dat hebt u in uw jeugd geleerd, opdat u daar uw leven lang uit zult
leven. Zeg dan dus: mijn God, in de diepste nood van mijn ziel hebt U
mij vanaf het blad van de Bijbel dit en dat gezegd. Het is een wonder in
mijn ogen dat ik niet reeds lang door duivel en zonde, door deze leeuw
ben verslonden! Wie heeft mij uit de vreselijke angst gerukt, uit de
diepe modder, en mij met geduld gedragen? Wie heeft mij dit trouwe,
genadige woord gegeven? 
Houd u zich daar dan aan. Geen kind van God is zonder de verzoeking
door de duivel. Een ieder heeft te bedenken dat de duivel ook om hem
heen kan lopen om hem te verslinden. Een ieder moet maar niet aan
deze of gene denken, maar aan zichzelf, en hij moet weten: geen mens
heeft de zekerheid van zijn zaligheid in zichzelf, geen mens heeft een
zodanige kwijtschelding bij zich in zijn vlees en bloed, dat hij zal
volharden. Nee, alle zekerheid heeft hij alleen in zijn lieve Heere en
Heiland Jezus Christus."

Uit Dr. H. F. Kohlbrugge, Waakt en bidt! Woorden van vermaning en
vertroosting, Houten, Den Hertog, 2019. Willem-Jan Ingels

-15-



God gaf ons de aarde om er goed voor te zorgen.
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