CONTACTPERSONEN EN ALGEMENE INFORMATIE
Predikant Noordhorn/ Saaksum: Ds. M. Kreuk, Oosterweg 11, 9804 PP Noordhorn
Telefoon: 0594-52 88 91
Email: m.kreuk@kliksafe.nl
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Kerkelijk Bureau:
* Ledenadministratie:
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* Ouderling-kerkrentmeester:

ouderling J.R. Feitsma, Heereburen 2, 9884 TC Niehove
Telefoon: 0594-50 21 80
Email: scribanoordhorn@gmail.com
dhr. L. Rodenhuis, Borgweg 41, 9804 RW Noordhorn
Telefoon: 0594-50 60 77
Email: L.Rodenhuis@kpnplanet.nl
dhr. G.D. Geertsema, Langestraat 83, 9804 PJ Noordhorn
Telefoon: 0594-50 55 29 / Email: g.d.geertsema@ziggo.nl

* Kerkelijk ontvanger:
(ook voor collectebonnen)

dhr. J.F. Geertsema, Hamsterpad 1/a,
9804 PZ Noordhorn, Telefoon: 0594-50 46 74
bestellen collectebonnen via: collectebonnen@ziggo.nl

* Bank- /gironummer kerk:

Banknummer
Gironummer

Diaconie:
* Secretaris:
(ook voor kerkradio/CD’s)

NL70 RABO 03758 29660
NL33 INGB 0000 895 706

diaken H.M. Bos, Aalsumerweg 8, 9883 TA Oldehove
Telefoon: 06-13387436

* Penningmeester:

diaken C.M. den Besten, Langestraat 102,
9804 PM Noordhorn, Telefoon: 0594-50 50 35

* Autodienst / Bloemendienst:
* Email diaconie:

diaken K. Tempel, Telefoon: 0594-50 51 08
diaconienoordhorn@gmail.com

* Banknummer diaconie:

NL72 RABO 03758 04404

SAAKSUM
Kerkenraad:

ouderling F. Wessels, Englumstr. 18,
9883 PE Oldehove Telefoon: 0594-59 14 26
Email: frits.wessels@home.nl

Diaconie:

diaken K. Tempel, Hamsterpad 3, 9804 PZ Noordhorn
Telefoon: 0594-50 51 08 Email: ktempel@ziggo.nl

* Banknummer kerk:

NL47 RABO 03182 08679

Stichting tot behoud van de Ned. Herv. Kerk Noordhorn
* Secretaris:
P.A. Zuidema, Borgweg 80, 9804 RT Noordhorn
Email: paulzuidema@hotmail.com
* Banknummer Stichting:
NL51 RABO 03758 58423
Website:

www.hervormdnoordhorn.nl

Kerkdienst via internet:

kerkdienstgemist.nl (zowel ‘live’ als achteraf te beluisteren)

Redactie-adres ‘Kerkneis’:

fam. A. van Waarde, Boslaan 62, 9801 HH Zuidhorn
E-mail: mariavanwaarde@gmail.com

Dit nummer van Kerkneis wordt u gratis verstrekt. U kunt een gift overmaken op het
bank- /gironummer van de kerk, onder vermelding van ‘gift Kerkneis’.
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MEDITATIE
EEN MEESTERLIJKE SPREUK
‘Maar de rechtvaardige zal door zijn geloof leven’.
Habakuk 2:4b
Tenslotte besluit Habakuk het schrift op de tafel met een meesterlijke spreuk: ‘Maar de
rechtvaardige zal door zijn geloof leven’. Dat wil zeggen: wil iemand rechtvaardig zijn en
leven, dan moet hij geloven in Gods beloften. Daar kun je geen speld tussen krijgen.
Zoals de goddeloze sterft door zijn ongeloof, zo is het omgekeerd ook hier: wil je blijven
leven en behouden worden, dan moet je geloven in dit schrift op de tafel: dat Christus
zal komen met Zijn koninkrijk. En dan moet je je niet van de wijs laten brengen, omdat
de zaak er uiterlijk gezien heel anders voorstaat, omdat jouw land wordt verwoest. Want
dat is de eigen aard van Gods Woord: dat het ons dingen voorhoudt, die hoger zijn dan
enig verstand zou kunnen begrijpen en enige ervaring zou kunnen voelen. Je ziet en je
voelt de verwoesting van je land. Daarom moet je door het geloof boven je gevoel
uitkomen, en er temidden van alle verwoesting zeker van zijn, dat het Koninkrijk voor
jou nog komt, en dat het heerlijk zal worden opgericht.
Hier zien we hoe de profeten het geloof in Christus hebben gepredikt en voorgestaan,
evenzeer als wij in de nieuw-testamentische bedeling. En dat Habakuk zo dapper is, dat
hij alle andere werken durft af te schrijven en alleen aan het geloof het leven toeschrijft.
Want hij spreekt het nuchter uit: de ongelovige zal niet slagen. Laat hem bidden en zich
een ongeluk werken, zijn werk is al veroordeeld. Het kan niet gelden noch deugen, het
zal hem ook niets helpen. Maar de gelovige zal zónder werken leven, door zijn geloof!
De apostel Paulus haalt deze spreuk aan in Romeinen 1:17, en terecht. Want het is een
algemene waarheid die geldt ten aanzien van ál Gods woorden: dat men ze moet
geloven, of ze nu gaan over het begin, over de middentijd, of over het einde van de
wereld. Habakuk spoort aan om te geloven in het schrift op de tafel. Paulus spoort aan
om te geloven in het Evangelie. En Mozes zegt in Genesis 15:6 hetzelfde in andere
woorden: ‘Abraham geloofde God, en het werd hem tot gerechtigheid gerekend’. Wat
betekent dat anders dan: Abraham leefde door zijn geloof als een rechtvaardige?
Nu is het ernstig dat mensen tegenwerpen, dat Paulus Habakuk niet goed zou hebben
vertaald. Zij beweren dat Habakuk niet over geloof zou hebben gesproken, maar over
waarheid, omdat hij zegt: ‘De rechtvaardige leeft door zijn ‘emuna’. En ‘emuna’ betekent
volgens hen: waarheid. En waarheid en geloof is niet hetzelfde.
Hierop antwoord ik: het is waar dat de twee woorden ‘emet’ en ‘emuna’ in het
Hebreeuws wel bijna hetzelfde klínken, en ook allebei van eenzelfde stam afkomstig
zijn. Maar in de Bijbel betekent ‘emet’ telkens waarheid. In de zin dat een vrome man
waarachtig en getrouw is en doet wat hij heeft beloofd. Maar ‘emuna’ betekent die
waarheid, die iemand in zijn hárt heeft, en waar hij van afhankelijk is. Het is de waarheid
en de trouw van een ánder! Daarom heten ‘emunim’ zij die vertrouwen óp en geloven
ín, die zich verláten op en afhankelijk zijn ván de waarheid van een Ander! ‘Want de
HEERE beschermt de gelovigen’ (Ps 31:24), dat wil zeggen: Die Hem vertrouwen en
geloven!
Dr. Maarten Luther, Wittenberg
Uit: ‘Der Prophet Habakuk ausgelegt’, 1526
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KERKDIENSTEN NOORDHORN
5 febr.
12 febr.
19 febr.
26 febr.
5 maart

09.30 uur
19.00 uur
09.30 uur
19.00 uur
09.30 uur
19.00 uur
09.30 uur
19.00 uur
09.30 uur
19.00 uur

Ds. G.W. v. Wingerden (Stedum)
Ds. J. Harteman (Kampen)
Ds. N. Noorlander (Onstwedde)
Ds. M. Kreuk
Ds. M. Kreuk
Ds. M. Kreuk
Ds. J. van Holten (Wezep)
Ds. H.J.C.C.J. Wilschut (Sebaldeburen)
Ds. M. Kreuk
Ds. M. Kreuk

BESTEMMING COLLECTEN
Iedere zondag vinden er 2 collecten plaats tijdens de dienst voor achtereenvolgens de diaconie
en de kerkvoogdij, gevolgd door een collecte voor de kerkvoogdij bij de uitgang.
Op de volgende dagen heeft de collecte een speciale bestemming:
5 febr.
Diaconiecollecte voor Werelddiaconaat: noodhulp Syrische vluchtelingen
26 febr.
Extra collecte voor instandhouding van de predikantsplaats
5 maart
Diaconiecollecte voor Werelddiaconaat: leprapatiënten in Nepal

UIT DE PASTORIE
OVERLEDEN
Op 14 december is overleden de heer Kornelis de Haan, die woonde in Noordhorn. Zijn
overlijden kwam niet geheel onverwacht, zijn conditie was de laatste tijd achteruit gegaan.
Broeder Kees de Haan is 94 jaar geworden.
Hoewel de heer de Haan officieel niet tot onze gemeente behoorde, hoorde hij er toch wel echt
bij. Vaak als ik bij hem op bezoek kwam, verhaalde hij van de dominees die hij in zijn jeugdjaren
had gekend, van wie hij catechisatie kreeg, en die dienst deden in de tijd waarin hij lid was van
het kerkkoor dat onze gemeente toen rijk was. Ook las hij trouw de kerkbode, en luisterde hij
wel naar onze diensten. En steeds als we met elkaar in gesprek waren, kwam er wel een psalm
of een lied in hem boven, dat hij dan vaak in zijn geheel uit het hoofd opzegde. En zo moeten
velen hem ook in eerder jaren wel hebben gekend. Samen met wat vrienden zette Kees de
Haan allerlei bruiloften en partijen al zingend luister bij. Nog tot op hoge leeftijd wist hij ook wel
goed wat hij de mensen die hij voor zich kreeg, moest antwoorden. En zodoende was het
eigenlijk altijd wel aangenaam om met hem in gesprek te zijn.
Intussen is het ontzagwekkend, dat aan zijn lange leven op aarde met al zijn wisselende
taferelen nu een einde is gekomen. Toen ik hem eens vroeg of er ook een tekst was, die ons in
een dienst vanwege zijn overlijden zou mogen toespreken, noemde hij psalm 139, en hij zei
erbij: God weet alles! Op maandag 19 december hebben we in een rouwdienst in onze kerk
inderdaad naar woorden uit die psalm geluisterd: ‘HEERE, U doorgrondt en kent mij, U kent
mijn zitten en mijn opstaan, U begrijpt van verre mijn gedachten’ (vs 1). En wat is het toch een
diepe troost, dat God ons mensen door en door kent! Terwijl wij als mensen voor elkaar soms
vreemden blijven, niet altijd alles dúrven uitspreken, mogen we ons door de HEERE gekend
weten. En het wonder is: terwijl God alles van ons weet, houdt Hij ons niettemin genadig vast:
‘U legt Uw hand op mij’ (vs 5). In de Heere Jezus Christus heeft God Zijn hand genadig
uitgestrekt naar zondige mensen, om die van al hun zonden te ontslaan, en ze te behoeden en
te bewaren in eeuwigheid. Dat wil zeggen: als wij in Hem gelóven! Als wij ons in ootmoed,
eerbied en overgave in die genadige, uitgestrekte hand mogen neerleggen, door het werk van
Gods Geest in het hart. Is die Heilige Geest van God ons al te sterk geworden? Laat de Heilige
Geest ons dan mogen brengen, in verwondering en aanbidding, tot de Koning van het kruis,
Jezus Christus, de Verlosser. In Hem is er een volkomen behoud, voor ieder die zichzelf niet
redden kan!
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Intussen wensen we de nabestaanden van broeder Kees de Haan, zijn beide zoons met hun
kinderen en kleinkinderen, en ook de verdere familie, van harte veel vertroosting toe.

OVERLEDEN
Op 28 december kregen we opnieuw bericht van een overlijden. Die morgen was er een einde
gekomen aan het aardse leven van mevrouw Jaantje de Groot-Scherpenzeel. Haar overlijden
kwam uiteindelijk toch nog als een verrassing. Wel was haar conditie in het afgelopen najaar
aanzienlijk achteruit gegaan, maar toch heeft haar oude kracht haar ook steeds nog wat
opgericht. En wel was zij de laatste tijd wat meer aan haar stoel gebonden, maar toch was er in
haar hart ook nog wel wat lust om nog getuige te zijn van het leven. Ons menselijk leven is als
een bloem op aarde, en soms houdt de bloei lange tijd aan. Maar en dat is dan toch ook
onvermijdelijk waar: uiteindelijk steekt er dan toch een wind op die zo sterk is, dat de bloem het
hoofd moet neerleggen. En wat is er dan soms een verdriet!
Wie zuster de Groot wel eens heeft ontmoet, heeft ongetwijfeld direct onderkend dat zij geen
Groningse was. Hoewel ze inmiddels al vele jaren, en ook met vreugde, in onze provincie heeft
gewoond, kwam in haar spraak wel openbaar dat zij in Holland was geboren! En allicht als je
even bij haar aankwam, gingen de gedachten wel weer terug naar dat onvergetelijke goede
land, met zijn brede rivieren, zijn dijkdorpen en zijn altijd groene weiden en zomen. Niet dat
zuster de Groot veel heimwee had, want ze was haar man ook wel met overgave gevolgd, en
ze had hier een heel nieuw leven gekregen, met allerlei goede vrienden en kennissen. Maar wie
zal toch ooit vergeten onder welke wolkenhemel hij geboren is?
Ook een soort fragment uit een lang verleden tijd, was het paneel in haar woonkamer, naar het
schijnt nog afkomstig uit haar ouderlijk huis. Met daarop de woorden van het Lutherlied: Een
vaste Burcht is onze God! Heerlijke woorden, tot een lied gemaakt door die eenvoudige monnik,
die de heerlijke ontdekking deed, dat de rechtvaardige door het geloof zal leven! Dat God de
HEERE, in Zijn lieve Zoon de Heere Jezus Christus, als een vaste burcht wil zijn, waarin elke
zondaar die zijn hart in ootmoed uitstort, mag komen schuilen. Een boodschap die zuster de
Groot in haar leven heel vaak is verkondigd. En waaraan zij door genade tot aan het laatste van
haar leven toe, heeft mogen vasthouden. Waarom we er elkaar ook mee hebben mogen
troosten, in de rouwdienst, gehouden in onze kerk op 2 januari. Want God is ons een toevlucht
en een vesting, Hij is in hoge mate een hulp gebleken in benauwdheden! (Ps 46:2).
Graag wensen we de nabestaanden van zuster de Groot, in het bijzonder Arie die nu alleen is
achtergebleven in de bungalow, die ook zozeer de vesting was waar zij met al haar kracht en
ook met al haar liefde resideerde en nog altijd zorgend omzag naar haar dierbaren, maar niet
minder ook Maja en Harry met die bij hen horen, en die nu ook hun moeder, schoonmoeder en
oma moeten missen. De HEERE zij jullie allemaal goed en nabij!

MEDELEVEN
Broeder H.J. Kruiger mocht na een geslaagde operatie aan de slokdarm weer thuiskomen uit
het ziekenhuis. Alle berichten van de artsen die hem behandelen zijn nadien ook alleen maar
goed geweest. Daarom vervult een diepe dankbaarheid het hart! We mogen geloven dat de
HEERE naar het gebed van velen heeft willen luisteren. Tegelijkertijd met een deel van de
slokdarm is ook een deel van zijn maag weggenomen. Daardoor is de maag verkleind en is het
nu zoeken naar een goed ritme en een goede balans in de voeding. En ook is onze broeder
door dit gebeuren nog heel moe. Het is geen kleinigheid. Graag bevelen wij hem en zijn vrouw
en kinderen in uw voorbede aan.
Bij broeder E. Kiekebeld houdt de spanning aan. Onlangs werd hij opgenomen in het
ziekenhuis, doordat een hevige koorts hem overkwam en zijn conditie ernstig aantastte. Was dit
een neveneffect van zijn medicijn? Intussen mocht hij ook weer thuiskomen, en heeft hij ook al
opnieuw een kuur ondergaan. Hoe zal het allemaal gaan? Het is niet gemakkelijk om zo lange
tijd ziek te zijn. Al lijkt het medicijn zijn werk anderzijds toch ook wel te doen, en zijn er zeker
goede dagen. We dragen onze broeder en zijn vrouw en (klein-)kinderen in onze gebeden op
aan de troon van de genade. God zij u nabij!
Ook voor zuster A. Holtman-Prins zijn de afgelopen weken heel anders verlopen dan zij had
gedacht. Door een ongelukkige val brak zij haar heup, en werd een operatie met opname in het
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ziekenhuis noodzakelijk. Kort voor de kerstdagen kon zij worden overgebracht naar de
revalidatieafdeling van het Zonnehuis in Zuidhorn, alwaar zij inmiddels gelukkig goed mag
opknappen. Wie haar even opzoekt, treft in haar gelaat al spoedig weer de oude verklaarde
glimlach. En het duurt dan vaak niet lang of het gesprek gaat richting de hoop die onze zuster
mag oefenen, op de God van de Bijbel. Hij zij u nabij! Uiteraard zal het fijn zijn, wanneer onze
zuster ook wat medeleven van onze kant zou ontvangen.
Ook voor zuster F. de Groot-Renkema zijn de afgelopen weken moeilijk geweest. Aanhoudende
jicht, die door de combinatie van medicijnen die zij al tot zich moet nemen niet goed kan worden
bestreden, levert haar veel moeite op. Al hoor ik haar dan direct zeggen: het gaat al beter, hoor!
Onze zuster is onverbeterlijk sterk van geest. Toch is haar situatie er één van kwetsbaarheid.
Daarom is het heel goed wanneer wij in onze gebeden aan haar zullen denken. In ons gebed
betrekken we dan ook haar dochter Douwina, die samen met haar zussen en de thuiszorg zo
veel naar haar moeder mag omzien. We hopen en bidden van harte dat jullie daarvoor steeds
de kracht en de liefde mogen ontvangen. En we weten dat dat ook jullie ervaring is. Want iedere
keer brengt de HEERE wel weer één van de ‘liefelijkheden’ uit Zijn ‘rechterhand’ (Ps 16:11). De
HEERE vergeet de Zijnen niet!

JARIG
In de komende weken hopen de volgende leden van onze gemeente jarig te zijn:
5 febr.
mw. A. Holtman-Prins
18 febr.
mw. G.M. Grashuis-Bouwman
23 febr.
mw. J. Kok-Paalman
We wensen u met allen die bij u horen een goede dag en de zegen van de HEERE toe.

HUWELIJK
Op 10 februari hopen Paul Zuidema en Gea Rijskamp een bijzondere dag te beleven. Zij hopen
dan namelijk in het huwelijk te treden! Graag willen we hen hiermee van harte gelukwensen!
Het is altijd bijzonder wanneer twee mensen elkaar ontmoeten op zo’n manier dat er een diepe
band uit ontstaat. En het is ronduit een gave van God, wanneer we in onszelf en bij de ander
een diepe en heuse liefde mogen gewaar worden, voor elkaar. Ook is het voor jullie allebei heel
bijzonder dat je elkaar zo vinden mocht, nadat je allebei ook verdrietige tijden hebt
doorgemaakt. Maar door het leven getekend, mag je elkaar juist soms zo goed verstaan. En nu
helpt het ook zo geweldig dat jullie allebei een leven mogen kennen voor het aangezicht van de
HEERE, Die jullie God en Vader is en Die je leven leidt. En Die nabij zal zijn, om je te helpen in
alles. En dan is het geloof, hoop en liefde, ja dan is het Godzelf, Die je meer nog aan elkaar
verbindt dan wat ook maar! En als je zo biddend begint, dan mag je ook een goed vertrouwen
hebben voor het vervolg. Een vertrouwen in de HEERE, ‘Die voor eeuwig de trouw bewaart’ (Ps
146:6c)!
Intussen vinden wij het wel jammer dat Paul ons door deze hem zeer gegunde stap in zijn leven
zal gaan verlaten, doordat jullie je gaan vestigen in Delfzijl. Graag willen we Paul ook in deze
regels bedanken voor alles wat hij onder ons is geweest en heeft gedaan, concreet vooral in de
rommelmarkt-cie en ook in de commissie van bijstand en advies. Maar het ga jullie goed. Weer
een nieuwe tijd, waarin je mag genieten, samen. En waarin het ook wel weer wennen zal zijn.
Maar het motto dat je hebt gekozen, geeft moed: Jeremia 29:11 ‘Ik ken de gedachten die Ik
over u koester, het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en
hoop te geven’. Toekomst en hoop. Daarover zal het ook gaan in jullie trouwdienst, die
gehouden wordt in Noordhorns oude kerk, om 19.00 uur ’s avonds. Ik mag heel de gemeente
wel oproepen om met liefde en warmte en ook met gebed en geloof getuige te worden van deze
bijzondere verbintenis. Wees welkom!

WELKOM
Onlangs hebben we in onze morgendiensten een hartelijk welkom toegeroepen aan broeder
Hijlko Feitsma en zijn zoon Diderik. Al geruime tijd was broeder Feitsma in ons midden te
vinden, in onze diensten op zondag en ook op de Bijbelkring. Hij hoorde er eigenlijk al zo
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helemaal bij. Daarom was het heel fijn te vernemen, dat hij nu ook ten volle lid wilde worden van
onze gemeente. En natuurlijk is het dan ook wel heel mooi dat ook Diderik gelijk wilde
meekomen! Graag heten we jullie ook in deze regels heel hartelijk welkom in onze gemeente.
We hopen en bidden dat jullie allebei rijk gezegende jaren tegemoet mogen gaan. En
gemeente, zullen wij ons best doen om ook deze nieuwkomers weer in ons hart te sluiten, en ze
te betrekken bij de dingen die in onze gemeente gaande zijn? Het voelt gewoon goed wanneer
je soms aan kleine dingen kunt merken, dat je wordt ópgenomen!

VERKONDIGING
In onze morgendiensten hebben we onlangs een begin gemaakt met de behandeling van de
Bergrede van de Heere Jezus, volgens Mattheüs 5. We zetten in met de zaligspreking van de
armen van geest, en daarna van de barmhartigen, de reinen van hart en de vredestichters.
Leerzame diensten waren het. Ik denk dat we op zondag 19 februari zullen vervolgen met de
woorden over het zout van de aarde, en het je licht te laten schijnen voor de mensen, Mattheüs
5:13-16. En of daar een missionaire spits in zit!
Onze avonddiensten waren gewijd aan de woorden van de profeet Habakuk. We overdachten
diens worsteling met alle onrecht die hij ervoer, en we vernamen al iets van het spreken
waarmee God op zijn zuchten antwoordde: ‘Maar de rechtvaardige zal door zijn geloof leven’
(Hab 2:4)! Voor de avonddiensten op zondag 12 en 19 februari resteert ons nog de behandeling
van het derde hoofdstuk uit deze profetie. In dit hoofdstuk vinden we eerst een gebed van de
profeet, daarna dat wonderlijke loflied op het einde: ‘Al zal de vijgeboom niet in bloei staan,
nochtans….’ (Hab 3:17-19). Woorden die trouwens ook zijn gevat in begrippen uit het
agrarische leven! Ik hoop van harte dat wij er allen, door het werk van Gods Geest in het
verborgene, toe worden gebracht om dit wonderlijke lied van de blijdschap in de HEERE
ondanks alles, met Habakuk mee te zingen. Dan zijn we werkelijk vrij, in de HEERE!

CATECHESE
Met de catechisanten van de jongste groep komen we in ons Bijbels ABC toe aan de begrippen
dankbaarheid en ellende. Zijn de jongelui ook wel eens dankbaar over wat zij allemaal hebben
en zijn? En zo ja, hoe kunnen we onze dankbaarheid richting de HEERE uiten? En dan ellende,
wat betekent dat woord eigenlijk? Voelen de jongelui zich wel eens ‘ellendig’? Wat betekent het
woord in Bijbels licht? Ik moet denken aan de woorden van die dichter: ‘Ik ben wel ellendig en
arm, maar de HEERE denkt aan mij!’ (Ps 40:18)
In de tweede groep hebben we inmiddels nagedacht over het vijfde gebod, dat ging over
respect voor oudere mensen, en nader toegespitst: voor je ouders. Daarna komen het zesde en
het zevende gebod in beeld. Rondom het zesde gebod is er altijd wel een link naar de
actualiteit. Wat betekent het feit dat het leven van onszelf en van andere mensen heilig is, voor
de beschermwaardigheid ervan? Bijvoorbeeld als het gaat om het begin van het leven, in onze
cultuur die veel kindertjes al in de moederschoot het leven beneemt. En bijvoorbeeld als het
gaat om het einde, waarbij steeds meer mensen (onder wie recent ook mr. Pieter van
Vollenhoven) aangeven daar graag zelf over te beschikken. Hoe moeten wij al deze dingen zien
in het licht van de Bijbel?
Met de belijdeniscatechisanten ging het recent over de ‘strijd tegen de zonde en de duivel’ en
zal het de komende tijd gaan over ‘Uw Heiland te volgen in leven en sterven’ en ook over ‘Hem
te belijden voor de mensen, en met blijdschap te arbeiden in Zijn Koninkrijk’. De dag van het
belijdenisdoen komt zo langzamerhand wat dichterbij. Wilt u die dit leest in uw gebeden ook aan
onze jongeren denken?
NB: vanwege de voorjaarsvakantie hopen wij op dinsdag 21 februari géén catechisatie te
hebben. Op dinsdag 28 februari gaan we dan weer verder.

BIJBELKRING
Op donderdag 16 februari en op woensdag 1 maart hopen we weer Bijbelkring te houden.
We kunnen dan de hoofdstukken 7 en 8 behandelen, die gaan over Habakuk 2 en Habakuk 3:115. Heel aardig vind ik het, die verbinding tussen Bijbelkring en prediking. De Bijbelkring doet zo
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wat dienst als een soort levend klankbord. Met elkaar zie je méér. Heel fijn zo, broeders. En wilt
u dit ook een keer meemaken? Kom ook! We beginnen steeds om 20.00 uur, in de Wegwijzer.

KERK EN ISRAËL
Op woensdag 8 februari zal er in Zuidhorn opnieuw een Kerk&Israël-avond worden gehouden.
Deze keer is mw. ds. Spijker-van Engelenhoven uit Garrelsweer onze spreker. Het thema dat zij
deze avond aan de orde wil stellen, is: Velen zullen aanliggen, naar aanleiding van Mattheüs
8:11. Het komt wat mij betreft goed uit, dat het juist het evangelie van Mattheüs is, en raakt aan
de relatie tussen de Heere Jezus, Israël en de volken, zoals we die in de afgelopen weken juist
ook op het spoor zijn gekomen! We zullen ongetwijfeld belangrijke en goede dingen horen. De
avond wordt gehouden in de Gasthorn te Zuidhorn, en begint om 19.45 uur. Wees allemaal
hartelijk welkom!

LAYOUT
Zoals u allemaal hebt kunnen zien, is dit nummer van Kerkneis voorzien van een prachtige
nieuwe voorpagina. Deze is ontworpen door Josien Buijze, de dochter van Job en Addie. Wat
een talent, vindt u niet? Graag willen we Josien in deze regels heel hartelijk bedanken voor haar
spontane bereidwilligheid om tot dit ontwerp te komen. Het voelt wat mij betreft als helemaal
2017. En dat is geweldig!
Intussen kwam bij de redactie de vraag op hoe lang de oude voorpagina eigenlijk al meeging?
Op die vraag is een samengesteld antwoord nodig. Gedurende de eerste jaren van uitgave (van
1979 tot september 1984) werd ons kerkblad getooid met een mooie tekening van de kerk van
Noordhorn (illustratie hieronder), van de hand van dhr. H.J.E. van den Berg. Dit was in de jaren
dat het kerkblad alleen op Noordhorn was gericht. Omdat er sinds
september 1981 ook berichten werden opgenomen voor de
gemeenten van Niezijl en Saaksum, werd er in oktober 1984 besloten
een nieuwe voorpagina te gebruiken, die was ontworpen door dhr. N.
Mechielsen. Het was een tekening van de beide kerken van
Noordhorn en Saaksum, en aanvankelijk ook van Niezijl. Toen de
gemeente van Niezijl zich in januari 1991 uit de combinatie van
gemeenten losmaakte, werd voor één keer teruggegrepen op de
tekening van de beginjaren. In februari 1991 verscheen opnieuw het
ontwerp van de heer Mechielsen, maar dan dus: zonder Niezijl. Deze
tekening van de kerken van Noordhorn en Saaksum heeft sindsdien
steeds de voorzijde van ons kerkblad versierd.
Alles overziende mag ik dan wel de hoop uitspreken, dat onze beide
gemeenten nog lang mogen bestaan en ook steeds meer en meer
met elkaar worden verbonden. En dan kan de huidige kaft wat mij betreft weer vele jaren mee!

’T HIJGEND HERT
Bijzondere weken zijn het geworden, rondom Kerst en Oud en Nieuw. Het was voor ons
predikanten een gunstig jaar, met de feestdagen op zondag, dat mag van mij wel elk jaar zo.
Van u ook? Op wat rustige momenten, die er tussen de bedrijven door gelukkig ook waren, had
ik schik met het aardige nieuwe boek van Geert Mak, ‘De levens van Jan Six’. Je doet weer veel
kennis op, over de ontstaanstijd van de grachtengordel met name. Maar ook over het hijgend
hert der jacht ontkomen! De familie Six blijkt namelijk gelieerd aan mevrouw Lucretia van
Merken (1721-1789) die verantwoordelijk is voor wat misschien wel de meest geliefde verzen
zijn uit de psalmbundel van 1773, de verzen van psalm 42. Het is heel aardig om de mevrouw
die deze bekende verzen op rijm heeft gezet, eens uit het stof van de geschiedenis te zien
verrijzen. Mevrouw blijkt trouwens ook wel politieke gedachten te hebben gekoesterd, zij was
een groot voorstander van de Amerikaanse onafhankelijkheidsoorlog!
Wie had dat ooit gedacht? Toch zal hiermee de diepte van bijvoorbeeld het vijfde vers van onze
rijmpsalm niet zomaar vergaan: ‘k Zal Zijn lof, zelfs in de nacht, zingen daar ik Hem verwacht,
en mijn hart, wat mij moge treffen, tot de God mijns levens heffen!
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Want, grachtengordel of rijtjeshuis, politiek geëngageerd of eenvoudigweg betrokken in je eigen
goddelijke beroep, waar het hart met al zijn zorgen wordt opgeheven tot de HEERE, mag een
zoeken soms ook een vinden worden. En dan gaat het hart uit tot God, en dan zingt het hart zijn
stille en ook zijn luide lied en dan is er hoop, zelfs blijdschap door de moeilijkste momenten
heen. Die blijdschap en hoop wensen wij iedereen van harte toe!
Met een hartelijke groet, ook van Gerdine en de meisjes,
MK

VAN DE KERKENRAAD

COLLECTEN EN BERICHTEN VAN DE DIACONIE
27 november
4 december
11 december
18 december
25 december
26 december
31 december
1 januari
8 januari
15 januari
22 januari
Totaal

€
€
€
€
€
€

169,90
119,30
232,02
200,20
222,00
119,80

Zendingsorganisatie GlobalRize
Gehandicapte kinderen in Pakistan
Collecte van de Zondagsschool ”Delen in overvloed”
Predikantsplaats
Predikantsplaats

€ 134,50
€ 122,00
€ 127,70
€ 1.447,42

Namens de diaconie hartelijk dank, K. den Besten, penningmeester

Toelichting diaconiecollecte:
Op 5 februari is de diaconiecollecte bestemd voor het werelddiaconaat van Project 10 27, het
diaconale programma van de GZB. Deze collecte is bestemd voor noodhulp voor Syrische
vluchtelingen. Miljoenen Syriërs zijn op de vlucht. Maar ook voor hen die achterblijven is de
situatie dramatisch. Waar mogelijk probeert Project 10 27 te helpen met onderdak, medicijnen
en onderwijs.
Op 5 maart is de diaconiecollecte bestemd voor het werelddiaconaat van Project 10 27. Deze
collecte is bestemd voor de hulp aan leprapatiënten in Nepal. Nepal is een van de armste
landen ter wereld. Steun vanuit de overheid is er nauwelijks en zieken en beperkten krijgen
vaak te maken met discriminatie en uitsluiting. In Surkhet, West-Nepal, is een christelijk
gespecialiseerd lepracentrum van International Nepal Fellowship (INF) waar leprapatiënten
worden onderzocht, getest, behandeld of opgenomen. En daarnaast ook worden geholpen om
hun leven weer op te pakken met de nodige aanpassingen. Een goede bestemming van de
collecte.
Een hartelijke groet van de diaconie
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COLLECTEN EN BERICHTEN VAN DE KERKVOOGDIJ
4 december
11 december
18 december
25 december
31 december
Totaal

€ 236,70
€ 293,05
€ 293,20
€ 331,90
€ 596,23
€ 1.751,08

1 januari
8 januari
15 januari
22 januari
29 januari
Totaal

€ 430,45
€ 265,70
€ 238,95
€ 546,29
€ 533,05
€ 2.014,44

Via diaken Tempel is een gift van € 10,00 ontvangen voor Kerkneis.
Hartelijk dank, college van Kerkrentmeesters

Collectebonnen:
Op veler verzoek kunt u in het vervolg de collectebonnen ook digitaal bestellen. Dit kan via het
email adres: collectebonnen@ziggo.nl
Bestellingen in het weekend, worden in de daarop volgende week geleverd.
Telefonisch bestellen blijft ook mogelijk op telefoonnummer 0594-504674 van maandag tot en
met donderdag.

UIT DE GEMEENTE
PANNENKOEKEN-RESTAURANT VOOR “DELEN IN OVERVLOED”
Beste mensen,
Op D.V. zaterdag 11 maart, en nièt op 25 februari zoals
eerder vermeld, willen we een gezellige avond houden voor
ons diaconaal project “Delen in overvloed’’ van de HGJB. We
willen de Wegwijzer omtoveren tot een pannenkoekenrestaurant.
U kunt dan heerlijke pannenkoeken bestellen waarvan de
opbrengst uiteraard naar ons goede doel gaat. Het restaurant
is geopend vanaf half 6 tot half 10. Het is wel de bedoeling dat
u zich opgeeft met hoeveel personen u wenst te komen en
hoe laat.
U kunt kiezen tussen de volgende tijden:
 Van half 6 tot half 8
 Van half 8 tot half 10
U mag zelf weten met wie u komt: opa’s, oma’s, broers, zussen, vaders, moeders, vrienden,
kennissen of buren, kortom iedereen is welkom!! We hopen op een leuke en gezellige avond.
U kunt zich opgeven bij Petra Telintel: wimtelintel@gmail.com of 0594-853020 / 06-33176034

GEZELLIGE MIDDAG OUDEREN
We hopen de gezellige middag voor de ouderen te houden op donderdag 2 maart om 14.00
uur in de “Wegwijzer” te Noordhorn. Allemaal van harte uitgenodigd hiervoor. We drinken
thee/koffie met elkaar, Ds. M. Kreuk houdt een korte meditatie en Dhr. A. Riepma zal ons een
film laten zien. U kunt zich opgeven bij mevr. A. Kiekebeld, tel. 0594-507012.
De damesbezoekgroep

BERICHTEN VAN DE VROUWENVERENIGING ’IN LIEFDE DIENENDE’
-1- Deelname aan themabijeenkomst Hervormde Vrouwenbond
De Hervormde Vrouwenbond organiseert een themadag in Sebaldeburen op dinsdag 7 maart,
van 10.15-14.30 uur. Het thema is: “Toeval bestaat niet! Gods leiding en onze verantwoordelijkheid.” Een predikant (Ds. A. Schroten uit Leerdam) en een spreekster uit het
maatschappelijke veld (Mw. M. de Wit-Bakker uit Urk) zullen voor ons het thema inleiden. De
bijeenkomst vindt plaats in dorpshuis ‘t Spectrum, Kerkweg 5, Sebaldeburen. Aan deelname zijn
geen kosten verbonden, wel wordt er een collecte gehouden voor de onkosten en de “Voor
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Elkaar” vakantieweken. Tijdens de middagpauze wordt er voor koffie/thee gezorgd. Wilt u zelf
uw lunchpakket meenemen? Ook vrouwen die geen lid zijn van de vrouwenvereniging zijn
van harte welkom.
We vertrekken om kwart voor 10 vanaf de Wegwijzer. Wilt u zich vóór 1 maart aanmelden bij
Gerdine Kreuk (per email of tel. 528891), ook graag aangeven of u over vervoer beschikt.
We hopen dat velen van ons deze dag zullen bijwonen. Komt u ook om toegerust te worden?

-2- Kreatieve middag: patchwork met de naaimachine
Op donderdagmiddag 16 februari willen we een patchwork
kussenovertrek of tas gaan maken met de naaimachine.
Alle belangstellenden zijn hierbij van harte welkom. Aanvang om
half 2 in de Wegwijzer. Indien het mogelijk is dan graag meebrengen:
een naaimachine met zigzag-steek, schaar, knopspelden, potlood en
lineaal, naaigaren en lapjes (niet doorschijnend, 3 verschillende van
plm 50x50 cm). We hopen velen van u/jullie te ontmoeten!
Voor verdere inlichtingen of opgave voor vervoer, kunt u bellen naar
Maria van Waarde (505276)

STICHTING RADOEKA VIERT MUZIKAAL JUBILEUM
In 2017 viert Stichting Radoeka haar 2e lustrum! De stichting heeft de afgelopen 10 jaar veel
bereikt en wil iedereen die hier een steentje aan heeft bijgedragen bedanken door een sing-in te
organiseren. Stichting Radoeka ('regenboog') ondersteunt kindertehuis Radoeka in Rechytsa
(Wit- Rusland). Hier worden kinderen opgevangen die om verschillende redenen niet meer thuis
kunnen wonen. De stichting is dankbaar dat ze al 10 jaar lang het kindertehuis kunnen steunen
met o.a. toiletartikelen, medicijnen, wasmiddelen, kleding, speelgoed en nog veel meer. Dankzij
vele sponsoren kon de stichting de kozijnen met dubbelglas, badkamer en toiletten laten
vernieuwen en slapen de kinderen op nieuwe bedden én nieuwe matrassen.
Bent u benieuwd naar een terugblik van de afgelopen 10 jaar? Draagt u stichting Radoeka een
warm hart toe? U bent op zaterdag 25 februari a.s. van harte welkom op onze sing-in in De
Rank, Westergast 8 te Zuidhorn. De avond begint om 19.00 uur. Er wordt een collecte
gehouden die geheel ten goede komt aan Stichting Radoeka.

POTGRONDACTIE 2017
Het Christelijk Mannenkoor Laudate Dominum houdt dit jaar weer een potgrondactie. Van 8
maart t/m 11 maart wordt uw bestelling gratis bij u thuis bezorgd. Hebt u geen bezoek gehad of
was u niet thuis, maar wilt u toch graag potgrond, dan kunt u dat telefonisch doorgeven. De
prijzen zijn onveranderd, namelijk 1 zak van 20 liter kost € 2,00 en drie zakken voor € 5,00. We
zijn blij met uw bestelling. Belt u met Klaas Tempel: 0594505108, of Jan Kamminga:
0594503139.

Voor alle onderstaande roosters geldt: als u niet kunt, wilt u dan onderling ruilen?

BLOEMENGROET
5 febr.
12 febr.
19 febr.
26 febr.
5 maart
8 maart

mevr. H. IJbema
mevr. A. Kiekebeld
mevr. H. Koopman
mevr. T. Meindertsma
mevr. P. Telintel

AUTODIENST
500981
507012
591410
699776
853020

dhr. A. van Waarde
dhr. S. Hooijenga
dhr. E. Kiekebeld
dhr. E. Kooi
dhr. R. Noorman
dhr. E. Meindertsma
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505276
504808
507012
213019
548350
699776

OPPAS 1
5 febr.
12 febr.
19 febr.
26 febr.
5 maart

OPPAS 2
mevr. M. Meijndert
mevr. N. Noorman
mevr. G. v. Gosliga
mevr. G. Kreuk
mevr. N. Noorman

507468
548350
050-4032038
528891
548350

DEURDIENST
5 febr.
12 febr.
19 febr.
26 febr.
5 maart
8 maart

mevr. D. Hofman
mevr. C. den Besten
mevr. G. Allersma
mevr. A. Geertsema
mevr. F. Verbree
mevr. A. Kiekebeld

Lydian Kleefman
Tim Noorman
Francis Kleefman
Benedicte Kreuk
Tim Noorman

0595-438946
548350
0595-438946
528891
548350

EHBO
213717
505035
505739
505529
506075
507012

mevr. F. Verbree
mevr. M. Meijndert
dhr. S. Hooijenga
mevr. W. Schaap
mevr. F. Verbree
mevr. M. Meijndert

506075
507468
504808
502276
506075
507468

AGENDA EN ACTIVITEITEN IN FEBRUARI 2017
(Deze vinden plaats in de ‘Wegwijzer’, tenzij anders aangegeven)
dinsdag
7 febr.
19.00 uur
Catechese 12- en 13-jarigen
19.45 uur
Catechese 14-jarigen en ouder
19.45 uur
Vrouwenvereniging, Bijbelstudie 7 (dec. 2016)
woensdag
8 febr.
9.30 uur
Ochtendvrouwenkring bij mevr. M. Bolt, Kikkerstraat 6,
Zuidhorn (H2)
19.45 uur
Kerk&Israël-avond in de Gasthorn te Zuidhorn. Spreker:
mw. ds. Spijker-van Engelenhoven uit Garrelsweer
19.15 uur
donderdag
9 febr.
Jeugdclub 12+
dinsdag
14 febr.
19.00 uur
Catechese 12- en 13-jarigen
19.45 uur
Catechese 14-jarigen en ouder
donderdag
16 febr.
13.30 uur
Kreamiddag (patchwork op de naaimachine)
vrouwenvereniging en belangstellenden.
20.00 uur
Bijbelkring (Hfdst. 7)
maandag
20 febr.
20.00 uur
Gesprekskring bij mevr. J. Bosgraaf, Frankrijkerlaan 4,
Zuidhorn (H2)
donderdag
23 febr.
20.00 uur
Kerkenraadsvergadering
zaterdag
25 febr.
19.00 uur
Sing-in voor Stichting Radoeka in de Rank, Westergast,
Zuidhorn
zondag
26 febr.
20.30 uur
Gebedskring in de kerk na de avonddienst
dinsdag
28 febr.
19.00 uur
Catechese 12- en 13-jarigen
19.45 uur
Catechese 14-jarigen en ouder
19.45 uur
Vrouwenvereniging, Bijbelstudie 8 (jan. 2017)
woensdag
1 maart
20.00 uur
Bijbelkring (Hfdst. 8)
donderdag
2 maart
14.00 uur
Gezellige middag ouderen Noordhorn en Saaksum
19.15 uur
Jeugdclub 12+

VOLGENDE NUMMER VAN KERKNEIS:
De sluitingsdatum voor het Maart-nummer van Kerkneis is Zaterdag 25 februai 2017, uiterlijk
18.00 uur. U kunt kopij inleveren bij de familie A. van Waarde, Boslaan 62, 9801 HH Zuidhorn
(Email: mariavanwaarde@gmail.com).
Bijdragen na genoemde sluitingsdatum ontvangen, komen in een later nummer van Kerkneis.
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Saaksum
KERKDIENSTEN SAAKSUM
5 febr.
12 febr.
19 febr.
26 febr.
5 maart

9.30 uur
9.30 uur
9.30 uur
9.30 uur
11.00 uur

Dhr. A. Lowijs (Noordscheschut)
Ds. M. Kreuk
Prop. T.J. Lucas (IJsselmuiden)
Ds. A. van Herk (Hasselt)
Dhr. M. van Heijningen (Dorkwerd)

BESTEMMING COLLECTEN
Op de volgende dagen heeft de collecte een speciale bestemming:
5 febr.
Diaconiecollecte voor Werelddiaconaat: noodhulp Syrische vluchtelingen
5 maart
Diaconiecollecte voor Werelddiaconaat: leprapatiënten in Nepal

MEDELEVEN
Ons medeleven gaat uit naar onze broeder R. Wierenga. Het ziekzijn heeft bij hem de laatste
tijd wat meer toegeslagen. Wel ondergaat hij nog kuren. Dit om de tumoren in bedwang te
houden en mogelijk wat te verkleinen, zodat de pijn ook kan worden bestreden. Het is een
moeilijke tijd met goede en met minder goede dagen. Het gaat ons allen aan het hart dat onze
geliefde broeder hiermee in aanraking komt. En natuurlijk denken we ook aan zuster Wierenga,
die zich zozeer met haar man verbonden weet. Hoe moeilijk is het om te zien dat je beminde
echtgenoot dit overkomt. Graag wensen we u beide van harte veel kracht naar kruis, en de
nabijheid van de HEERE door Zijn Geest in het hart! Zullen we als gemeenteleden ook veel
bidden dat de medicijnen hun werk zullen doen? En dat het oog maar steeds op de Heere
Jezus mag zijn, de Man van Smarten.

JARIGEN
Op 26 februari hoopt zr. G. Drijfhout-Roffel jarig te zijn. Graag wensen we u met allen die bij u
horen een fijne dag en een gezegend nieuw levensjaar toe!

SNEEUW
Het was een klein gezelschap dat we aantroffen in de kerk op zondagmorgen 15 januari. Velen
van onze trouwe leden waren ziek. Ook waren de wegen glad en daarom gevaarlijk voor wie
niet meer zo goed ter been is. Toch mochten we een dienst houden, en mochten we samen de
lofzang zingen op Gods Naam. God doet Zijn Naam eer aan, door het zenden van Zijn Zoon. En
God doet Zijn beloften gestand. Zijn waarheid zal altijd blijven bestaan. En die waarheid zal
zondaren vrij maken, door het geloof in de Heere Jezus Christus alleen!
Het ging die morgen over de eerste zaligspreking uit de Bergrede, Mattheüs 5:3. Op zondag 12
februari denk ik eraan de tweede preek over de zaligsprekingen te houden, waarin het gaat om
de barmhartigen, de reinen van hart, en de vredestichters.
Hoe het weer die morgen zal zijn, weten we nu nog niet. Gaat u er maar van uit, dat uw
kerkenraad er zeker zal zijn. Zo lang we de middelen hebben, zullen we blijven proberen het
aloude Woord uit te roepen, ook in het kerkje op de wierde. Op hoop van zegen!

COLLECTEN SAAKSUM VAN DE DIACONIE
27 november
4 december
11 december
18 december
25 december

€
€
€
€
€

27,60
36,87
25,22
27,50
23,00

Avondmaalscollecte voor Het Pand in Groningen
Zendingsorganisatie GlobalRize
Gehandicapte kinderen in Pakistan
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1 januari
8 januari
15 januari
22 januari
Totaal

Predikantsplaats
€ 23,58
€ 5,26
€ 19,70
€ 188,73

17 december zangavond: € 159,35 voor de Kerkvoogdij.
Namens de diaconie hartelijk dank, K. den Besten, penningmeester

COLLECTEN SAAKSUM VAN DE KERKVOOGDIJ
4 december
11 december
18 december
25 december

€
€
€
€

63,80
56,00
67,40
48,60

1 januari
8 januari
15 januari
22 januari
29 januari
Totaal
€ 235,80
Totaal
Een gift ontvangen van € 20,00 voor Kerkneis.
Hartelijk dank, college van Kerkrentmeesters

€ 40,20
€ 67,20
€ 36,50
€ 46,40
€ 67,32
€ 257,62

GROET
Ontvangt allen een hartelijke groet van uw kerkenraad

BIJBELLEESROOSTER FEBRUARI 2017
wo 1
do 2
vr 3
za 4
zo 5
ma 6
di 7
wo 8
do 9
vr 10
za 11
zo 12
ma 13
di 14
wo 15
do 16
vr 17
za 18
zo 19
ma 20
di 21
wo 22
do 23
vr 24
za 25
zo 26
ma 27
di 28

Matteüs 5:38-48
Psalm 48
2 Kronieken 3:1-14
2 Kronieken 3:15–4:10
2 Kronieken 4:11–5:1
Spreuken 10:1-10
Spreuken 10:11-21
Spreuken 10:22-32
2 Kronieken 5:2-14
2 Kronieken 6:1–11
2 Kronieken 6:12-21
2 Kronieken 6:22-31
2 Kronieken 6:32-42
2 Kronieken 7:1-10
2 Kronieken 7:11-22
Spreuken 11:1-11
Spreuken 11:12-21
Spreuken 11:22-31
Psalm 83
2 Kronieken 8:1-11
2 Kronieken 8:12-18
2 Kronieken 9:1-12
2 Kronieken 9:13-31
1 Korintiërs 3:1-9a
1 Korintiërs 3:9b-23
Psalm 62
1 Korintiërs 4:1-13
1 Korintiërs 4:14-21

Meer geven dan gevraagd
Stad op een berg
Werk in uitvoering
Zuilen van naam
Inrichting
Kracht-termen
Spreken is modder, zwijgen is goud
Tegen-stellingen
De ark op de juiste plaats
Zo moest het gaan
Luistervraag
Als/dan-vragen
Gebed met reikwijdte
Liefdevuur
Antwoord
Goed of slecht
Positief of negatief
Geven
Strijdlied
Versterking
Geregelde offers
Koninklijk bezoek
Alles goud wat er blinkt
Samenwerking
Bouwkunde
Rustgevend
Oordeel niet
Geen woorden, maar daden
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Jeugdneis

Februari 2017

Dag jongens en meisjes,
Puzzel je weer mee? Leuk! Om de puzzel te kunnen maken is het handig om Mattheüs 5 er bij
te pakken. Je leest daar dat de Heere Jezus de berg beklimt en de mensen toespreekt. Hij
vertelt welke mensen er zalig, gelukkig zijn. Wat vind jij de mooiste zaligspreking? Wanneer je
de puzzel inlevert, krijg je een punt. Heb je tien punten verdiend, dan krijg je een boekenbon.
Doe je best!
Gerdine Kreuk
1. Hoe wordt Mattheüs 5 ook wel genoemd?
2. Wie zullen God zien?
3. Wie zullen Gods kinderen genoemd worden?
4. Wie zullen vertroost worden?
5. Aan wie zal barmhartigheid worden bewezen?
6. Waarover mag je je verblijden?
In de Bijbel staat:

‘Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken
zien en uw Vader, Die in de hemelen is verheerlijken.’

Weet jij waar deze tekst staat?
Zoek nog twee Bijbelgedeelten op die gaan over licht.
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Jezus zegt dat Hij hier van ons verwacht, dat wij zijn als kaarsjes,
brandend in de nacht!
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