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TEN 
GELEIDE

Beste lezers,
De lente is aangebroken, wat doet de zon veel goeds bij de 

mensen. Daar mogen we verwonderd zijn over de schepping van 
God. We zitten nog steeds in een moeilijke en onzekere periode. 
We leven in een tijd dat we dagelijks te maken hebben met het 
dragen van mondkapjes. In dit nummer gaat het over het gebruik 
en ervaringen met mondkapjes door verschillende doven. Verder 
zijn er mooie stukken te lezen zoals de meditatie, de preek en 

het Bijbelverhaal.
Mochten jullie interessante stukken/informatie hebben die 

te maken heeft met de dovenwereld, dan ontvang ik 
die graag.

Hartelijk groeten van Neeltje de Vos
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‘En indien Christus niet opgewekt is...’

1 Korinthe 15:17a

Indien niet

Iedere zondag belijden we met de 
kerk van alle eeuwen: ‘Ik geloof in 
Jezus Christus, Zijn eniggeboren 
Zoon, onze Heere..., ten derden 
dage wederom opgestaan van 

de doden’. Ook de dag des Heeren zelf 
bepaalt ons bij de opstanding van Christus 
uit de doden. Het was immers op de eerste 
dag van de week dat de blijde boodschap 
klonk: ‘Hij is niet dood, Hij leeft!’
Dit alles mochten wij weer overdenken in 
het heilsfeit van Pasen. Maar kennen wij nu 
persoonlijk het nut van de opstanding van 
Christus? Want wat is Pasen als het niet tot 
ons nut is?

De apostel Paulus heeft in 1 Korinthe 15  
uitvoerig geschreven over het nut van de 
opstanding van Christus. Het is een hoofd-
stuk vol van de echte gezonde logica, van 
verstand met goddelijk licht bestraald. 
Om de zaken zo duidelijk mogelijk te stel-
len, komt Paulus met een veronderstelling. 
Hij zegt: ‘Veronderstel nu eens dat Christus 
niet zou zijn opgewekt Wat dan? En indien 
Christus niet opgewekt is....’

Sta er eens bij stil: indien Christus in het 
graf was gebleven, indien het geen Pasen 
was geworden, wat dan? Dan is alles ver-
loren! De zaligheid is dan niet alleen onze-
ker, maar ook onmogelijk.

Het offer door Christus op Goede Vrijdag 
gebracht zou dan ongenoegzaam zijn 
gebleken. Zijn offer zou de Vader dan niet 
hebben behaagd en bevredigd. O, indien 
Christus niet opgewekt is... dan is Petrus 
verloren en ook Johannes en Paulus en 
al die martelaren die in de arena’s door 
de wilde dieren zijn verscheurd en op de 
brandstapels met Zijn Naam op hun lippen 
ten prooi vielen aan de vlammen.

Indien Christus niet opgewekt is... 
dan is er geen triomferende kerk in de 
hemel. Dan is er straks geen verloste schare 
die niemand tellen kan. Wat een vérstrek-
kend ‘indien niet’.

MEDITATIE

‘Veronderstel 
nu eens dat 

Christus niet zou 
zijn opgewekt 

Wat dan? 
En indien Christus 

niet opgewekt is....’
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Met ijzeren logica gaat Paulus doorrede-
neren. Indien Christus niet opgewekt is... 
dan is de prediking van het Evangelie ijdel. 
Ja, ijdel is ook uw geloof. Het zou alles 
onnut doelloos, leeg en onbeduidend zijn.

Immers, als de dood toch het laatste 
woord zou hebben, als de weldaden van 
Christus bij het graf zouden ophouden, als 
Christus de Zijnen niet door de dood tot 
het eeuwige leven kan brengen, omdat Hij 
Zelf niet is opgewekt, dan zijn degenen die 
in dit leven op Hem hopen de ellendigsten 
van alle mensen. Hoe ijdel zou hun hoop 
zijn. Er zou dan geen ongelukkiger volk zijn 
dan die mensen die met al hun schuld en 
verlorenheid op Hem leerden hopen.

‘Maar nu’, zo gaat Paulus verder, er komt 
een geweldige tegenstelling; ‘maar nu 
Christus opgewekt is uit de doden’, is 
alles anders. Hij is niet dood, Hij leeft! 
Er is gelukkig een vérstrekkend ‘maar nu’. 
Nu Hij is opgewekt, is er voor des doods 
schuldige zondaren een mogelijkheid van 
zalig worden. Nu is er in Zijn opstanding 
de verzekering dat Zijn offer de schuld der 
Zijnen heeft verzoend, dat Gods toorn en 

gramschap is geblust, dat genâ en waar-
heid elkaar blij hebben ontmoet. Nu is 
Petrus, Johannes en Paulus zelf niet verlo-
ren, maar behouden.

Nu zal er een triomferende kerk zijn. 
Nu zal het een schare worden die nie-
mand tellen kan. Hij is opgestaan, nu kan 
en zal Hij de gerechtigheid die Hij door 
Zijn dood verworven heeft ook deelach-
tig maken. In Zijn kracht zullen dode zon-
daren opgewekt worden tot een nieuw 
leven. Een leven waarin ze de dood meer 
en meer gaan ontdekken in zichzelf en het 
leven in Christus.

Zelfs mag Gods Kerk in Hem een zeker 
pand hebben van de zalige opstanding 
die wacht. Nee, het zijn niet de ellendig-
sten van alle mensen die in dit leven op 
Christus zijn hopende, het zijn de geluk-
kigsten van alle mensen. In zichzelf wel 
arm en ellendig, maar hun troost is: Jezus, 
de Levende, de Opgestane, denkt aan mij. 
Is dat ook onze troost in dit tijdelijke leven?

ds. W. Harinck, Utrecht
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Gemeente, de woorden 
van onze tekst waarbij 
we u met de hulp des 
Heeren bepalen, kunt u 
vinden in Openbaring 

1:17-18 “En toen ik Hem zag, viel ik als 
dood aan Zijn voeten; en Hij legde 
Zijn rechterhand op mij, zeggende 
tot mij: Vrees niet; Ik ben de Eerste 
en de Laatste; En Die leef, en Ik ben 
dood geweest; en zie, Ik ben levend in 
alle eeuwigheid. Amen. En Ik heb de 
sleutels der hel en des doods.”

De Levensvorst en Zijn bevreesde
dienaar
1. Hoe Hij Zich openbaart
2. Hoe Hij vertroost
3. Hoe Hij Zijn kracht vertoont 

1.  Hoe Hij Zich openbaart
Geliefden, in het laatste Bijbelboek 
vinden we een bevreesde dienaar. 
Het laatste Bijbelboek is de Open-
baring aan Johannes. Hier is de Le-
vensvorst Zich aan het vertonen. De 
Levensvorst is Zijn bevreesde dienaar 
gaan opzoeken. Hij is de opgestane 
Levensvorst. Onze kanttekenaren wij-
zen erop dat Hij Christus Jezus is. Hij 
is de Levensvorst voor Johannes op 
het eiland Patmos. Hij kende Hem. 
Johannes op Patmos is immers een 
van de discipelen van de Meester. Hij 
was een van de zonen van Zebedeus. 
Dan kan de vraag opkomen: Waar-

om is deze discipel op Patmos? Wat 
is daar de oorzaak van? Wat is daar 
dan de reden van? 
Het staat voor ons opgetekend: Om 
de naam en de zaak van zijn grote 
Meester. Johannes was in een ver-
banningsoord waar de ergste mis-
dadigers werden verbannen om hun  
tijd door te brengen. Onze verklaar-
ders wijzen erop dat er niet velen 
levend van teruggekeerd zijn. Maar 
als dit woord klinkt dan is daar geen 
zicht op. 
Johannes is op dat onherbergzame 
eiland. Johannes is daar op de dag 
des Heeren. Hij mocht de gemeente 
van Efeze dienen met de liefde van 
zijn hart. Maar nu is hij verbannen. Hij 
mocht opziener zijn in de gemeente 
van Efeze. Wat een gedachte is dat: 
Een verbannen ambtsdrager. Wat 
kunnen dan de gedachten verme-
nigvuldigen, ziende op allerlei om-
standigheden. Dan is de situatie voor 
Johannes moedeloos. Zo bevindt hij 
zich daar.

Dan verschijnt de Levensvorst. Nee 
Johannes, het loopt Hem niet uit de 
hand. Hij regeert! Hij zal Zijn almacht 
tonen! Hij heeft gesproken: “En ziet, 
Ik ben met ulieden al de dagen tot 
de voleinding der wereld.” Alle dagen, 
dus ook in dagen van moedeloos-
heid, zorg, vertwijfeling of als het aan 
alle zijden donker wordt. Net zoals in 

onze dagen ziende op de omstan-
digheden. Maar het loopt Hem niet 
uit de hand. Hij regeert! Hij verschijnt 
aan Zijn bevreesde dienaar. Hij open-
baart Zich. 
Hoe openbaart Hij zich? Johannes 
heeft het opgetekend: “En toen ik 
Hem zag, viel ik als dood aan Zijn 
voeten;” Johannes ziet dus de Le-
vensvorst. Straks gaat Hij hem be-
moedigen, maar eerst is er de vrees 
aan alle zijden. 
Johannes mag hier de openbaring 
zien van de Levensvorst. Johannes 
weet wat het betekent om als dood 
aan Zijn voeten te liggen. Daar weet 
Johannes van in zijn leven. Als Gods 
lieve Geest ontdekkend gaat werken 
in mensen, dan komen we vanuit de 
ongerechtigheid of vanuit ons eigen 
bestaan aan de voeten des Heeren 
terecht. Als een zondaar, die geveld 
en gearresteerd is op de levensweg 
en smeekt: “Gena, o God! Is er voor 
zo een nog genade? Voor zo een met 

DOOR DS. A.J. DE WAARD

PREEK

DE LEVENSVORST EN ZIJN 
BEVREESDE DIENAAR

Hij is de 
Levensvorst 

voor Johannes 
op het eiland

Patmos.
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zoveel zonde en schuld tegenover 
een heilige en rechtvaardige God?” 
Geliefden, we mogen het elkaar vra-
gen: kennen dat in ons leven? Kennen 
we het dood aan Zijn voeten liggen? 
Kennen we dat geveld zijn? Kennen 
we die uitroep: Is er voor zo een nog 
genade?

Johannes heeft in zijn leven die har-
telijke keuze mogen maken. Hij heeft 
zijn Meester mogen leren kennen 
door die prediking van de Doper. Wat 
was het een krachtige prediking. Wat 
is de wet aangezet en de spiegel 
hem voorgehouden. 
Als we zien op die heilige God dan 
zien we dat we Zijn geboden hebben 
overtreden in gedachten, woorden 
en werken. Dan komen we als dood 
aan de voeten des Heeren terecht. 
Zullen we ons er eens aan spiegelen? 
Johannes heeft in die weg dat har-
telijk volgen geleerd. Zijn Meester is 
geopenbaard in de Schriften. Zijn 
oog is ontsloten bij de aanvang. Zijn 
oog is steeds meer en meer ontsloten 
in het zoeken en smeken. De weg zo 
verborgen, maar toch is er die lief-
destrekking. Want God is niet alleen 
heilig en rechtvaardig, maar Hij is ook 
zo’n goeddoend God, Die ons dage-
lijks nawandelt met Zijn Woord.

Jonge vrienden en ouderen, dat is 
niet vanzelfsprekend. Hij wil in de 
donkerheid van onze dagen met Zijn 
werk nog doorgaan. Of vervult het 
ons niet met vrees als we de krant 
openslaan? Maar het kan ook uitdrij-
ven naar de troon der genade. Gelief-
den, het komt aan op dat persoon-
lijke doorleefde. Dat mocht Johannes 
weten, hij was daar geen vreemde-
ling van. Hij kende het persoonlijk: 
zondaar worden voor God. De Le-
vensvorst sprak het immers: “Ik ben 
met ulieden.” Dat kerkvergaderend 
werk zal doorgaan zolang de zon en 
de maan er zijn. Dat werk gaat door 
van kind tot kind en van geslacht tot 
geslacht. Dat is een bemoediging 
voor ambtsdragers als ze het niet 
meer weten. Het kan tot troost zijn 

als zo’n discipel in moedeloosheid het 
niet meer weet en dan opgezocht en 
vertroost wordt.
Dat geeft moed voor onze kinderen 
en kleinkinderen. Hij zal doorgaan! 
Maar het komt er zo persoonlijk op 
aan. 

Als dood aan Zijn voeten. Daar ligt 
ook een ernstige les in. Want als dood 
aan Zijn voeten is een kenmerk van 
ontvangen genade. Het was recht 
geweest als een zondaar dood aan 
de voeten des Heeren terecht komt. 
We hebben ons de drievoudige dood 
ons waardig gemaakt. Als een men-
senkind dood aan de voeten des 
Heeren komt, zou het terecht zijn om 
weggevaagd te worden. 
Maar hoor nu eens. In het belijden 
van schuld wordt dat buigen aan de 
voeten des Heeren geboren. Dat valt 
altijd naar God toe. Hoe kan dat? Dat 
is de verborgen trekking bij God van-
daan. Daar wordt liefde gestort in het 
hart. Dan gaan ze het leren dat het 
recht zou zijn om de dood te sterven. 
Dat is een kenmerk geliefden.
Maar op de bodem van het hart ligt 
die liefde uitgestort. Waar de Geest 
een druppel liefde uitstort op de bo-
dem van het hart, daar springt het 
open. Dat trekt aan op die God. Jo-
hannes wist en kende dat. Waar zag 
die bevreesde dienaar naar uit? Naar 
Zijn spreken en naar Zijn komst. Wat 
had die dienaar zich waard gemaakt? 
Daar ligt hij bevreesd aan Zijn voeten. 
Maar Johannes heeft toch bemoedi-

gingen en genade ontvangen in het 
leven? Hij heeft er toch bij gestaan 
toen de Levensvorst is verschenen? 
Toen heeft hij een plaats gekre-
gen in Zijn gemeente. Maar toen Hij 
verscheen, lag hij als dood aan Zijn 
voeten, lezen we hier. Hoe vertoon-
de Hij zich? Hij vertoonde Zich in Zijn 
macht en majesteit. Hij verscheen in 
dat blinkende kleed met dat twee-
snijdend scherp zwaard. Dat had alle 
reden tot vrees. Maar de Levensvorst 
komt en Hij gaat vertroosten. 

2.  Hoe Hij vertroost
“En Hij legde Zijn rechterhand op mij, 
zeggende tot mij: Vrees niet; Ik ben 
de Eerste en de Laatste;” 
We gaan terug naar die zondag 
waar die bevreesde dienaar op het 
eiland Patmos is. Daar vertoont de 
Levensvorst Zich. Daar verschijnt de 
opgestane Levensvorst, Die Johan-
nes zo goed kende. Johannes heeft 
Hem lichamelijk gekend. Hij heeft 
een nauwe omgang gehad, maar 
hier - opgestaan uit de doden - hier 
ziet Johannes de opgestane Le-
vensvorst als in een gezicht, zeggen 
onze kanttekenaren. Hij verschijnt in 
een gedaante. Dat gaat vooraf aan 
onze tekstverzen. Hij verschijnt in een 
blinkende gestalte. Hij verschijnt in 
macht en majesteit. 

Daar wordt Hij getekend met het 
zwaard in Zijn hand. Het zwaard van 
het Woord is tweesnijdend en scherp. 
Hebben we dat persoonlijk al leren 
kennen? Wat is de betekenis van het 
tweesnijdend zwaard? Dat betekent 
dat het snijdt aan beide zijden. Dat 
is enerzijds tot ontdekking en ander-
zijds om af te brengen van wat geen 
rust is. 
Dat is anders dan wanneer we wel 
eens wat geraakt zijn door het Woord. 
Als Gods lieve Geest het Woord niet 
toepast, dan staan we weer op en 
gaan we verder. Dan proberen we die 
wond weer zo snel mogelijk te dich-
ten en hollen we verder. Maar dat 
tweesnijdende scherpe zwaard is 
onmisbaar en noodzakelijk in ons le-
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ven. Dat is het ontdekkende werk van 
Gods lieve Geest. Dan wordt alle rust 
opgezegd. Dan wordt het zo waar: 
Voer mij uit het leger, want ik ben do-
delijk verwond. Kom geliefden, is het 
al waar geworden? 

Johannes wist daarvan in zijn leven. 
Nu is hij hier aan de voeten van Hem 
die zich vertoont als de Machtheb-
ber. “En Hij legde Zijn rechterhand op 
mij, zeggende tot mij: Vrees niet;” Het 
is zo wonderlijk dat we bij de verschij-
ningen voortdurend lezen: “Vreest 
niet.” Ook als die Levensvorst Zich 
aan de vrouwen gaat vertonen zegt 
Hij: “Vreest niet.” Als de engel gaat 
spreken zegt hij: “Vreest niet.” Jezus 
zegt tegen Zijn discipelen: “Vreest 
niet.” Ook tegen de Emmaüsgangers 
zegt Hij: “Vreest niet.” De vrees wordt 
weggenomen. 
Jonge vrienden, leerden we al eens 
vrezen? Leerden we vrezen in waar-
heid? Dan kennen we die bede: “Mijn 
ziele doorziet gij uw lot? Hoe zult gij 
rechtvaardig verschijnen voor God?” 
Dan hebben we alle reden tot vrees. 
Maar dan zijn we ook gebracht op 
de levensweg. Dan zijn we gebracht 
op de weg der genade met een vrees 
van binnen en van buiten. 

Dit beeld is geen vreemd beeld. Als 
een dienaar aan de voeten des Hee-
ren is, heeft hij alle reden tot vrees, 
ziende op zichzelf. Hij heeft ambtelij-
ke schuld. Hij is persoonlijk zo dwaas 
en blind. Dan word je meer en meer 
onbekeerd. Dan zou het recht zijn 
als de Levensvorst voorbij zou gaan, 
maar hoor eens – u die leerde vrezen: 
Vreest niet! “En Hij legde Zijn rechter-
hand op mij.” 
Johannes, u heeft toch aan de borst 
van uw lieve Meester gelegen? Jo-
hannes, u weet toch van genade? U 
weet toch geroepen te zijn? U weet 
toch een plaats gekregen te hebben? 
Er is een Kerk die het met de weten-
schap niet kan doen. Dan zeiden ze 
vroeger weleens: Er is terugleidende 
genade nodig. Terugleidende gena-
de, zodat Gods lieve Geest het weer 

eens laat zien. Dan moet de Heere 
Zelf er aan te pas komen. Dan is het 
uitzien: Ik heb het zelf uit Zijne mond 
gehoord. Dat is bij de aanvang zo’n 
uitzien. 

“En Hij legde Zijn rechterhand op mij.” 
Wat betekent dat? De rechterhand 
is het teken van kracht en macht. 
Hij legt Zijn rechterhand op Zijn be-
vreesde dienaar en vertroost hem: “Ik  
ben de Eerste en de Laatste.” Dat 
spreekt Hij. 
Hoor eens Johannes, de Eerste was Ik 
al voor dat er enige vijand was die het 
gemunt heeft op de ondergang van 
de Kerk. Ik ben de Eerste van eeuwig-
heid en de Laatste tot in alle eeuwig-
heid. Johannes, als straks de laatste 
vijand zal zijn weggedaan, ben Ik de 
Alfa en de Omega. Ik ben de Eerste 
en de Laatste. Hij regeert dwars door 
alles heen. Hij toont Zijn almacht aan 
een moedeloze ambtsdrager hier op 
Patmos. Het kan maar van één kant 
komen: Bij God vandaan. Het kan al-
leen bij Hem vandaan komen. Gods 
kinderen zijn moedeloos als ze zich-
zelf meer en meer gaan tegenvallen. 
Zij zijn moedeloos als na ontvangen 
genade die bron als maar op blijft 
borrelen. Ze zouden heilig moeten 
leven. De liefde trekt, maar alles te-
kort. Johannes hoor eens: “Ik ben de 
Eerste en de Laatste.” Dat werk gaat 
door en zal door gaan. Daar doet 
geen satan iets vanaf. Zijn werk gaat 
door! 

Kinderen, het is zo onmisbaar dat 
je een nieuw hartje hebt. Dat is no-
dig. Dat kan de Heere ook kinderen 
schenken. Dat is onmisbaar. Ouderen, 
we kunnen dat ontdekkend werk van 
Gods lieve Geest niet missen op reis 
naar de eeuwigheid. Die dat kennen 
zien uit naar Zijn spreken. Ik heb het 
zelf uit Zijnen mond gehoord. 
De Levensvorst spreekt hier: “Ik ben 
de Eerste en de Laatste.” Zijn opstan-
ding predikt tevens de toepassende 
kracht in zondaarsharten. Leven ver-
wervend en leven toepassend, omdat 
uit Zijn opstanding het leven geboren 

mag worden. In het midden van de 
donkerheid der dagen mag dat ge-
beuren. Doden kunnen in het natuur-
lijke leven niet meer tot leven komen. 
Maar in het geestelijke, door de op-
standingskracht van Hem, zullen do-
den gaan horen de stem van Zoon 
van God. Zij die deze stem gehoord 
hebben, zullen leven!

3.  Hoe Hij Zijn kracht vertoont
We denken na over de Levensvorst 
en Zijn bevreesde dienaar. We heb-
ben net gezien dat in die doorboorde 
handen de zaak van Zijn Kerk onwrik-
baar wordt vastgehouden. Daar ziet 
Johannes Hem met de zeven sterren 
in Zijn rechterhand als een beeld van 
de dienaren van de zeven gemeen-
ten. Hij wandelt tussen de gouden 
kandelaren. “En Die leef, en Ik ben 
dood geweest; en zie, Ik ben levend in 
alle eeuwigheid. Amen.” Hij vertoont 
Zijn kracht. In dat vertonen van Zijn 
kracht ligt tevens ook troost. 
Johannes zag Hem wandelen met 
de zeven sterren in Zijn rechterhand. 
Kinderen, wat is dat wandelen? Gaan 
we dan snel ergens langs zonder op 
of om te kijken? Nee, wandelen be-
tekent rustig alles overzien, rustig om 
ons heen kijkend. 

Nu wandelt Hij en ziet tot op de bo-
dem van het hart. Hij weet wat daar 
omgaat in de zeven gemeenten die 
in hoofdstuk 2 en 3 worden beschre-
ven. Hij weet hun werken. Hij wan-
delt en niets ontgaat Zijn alziend 
oog. Hij ziet wat in ons hart omgaat. 

Ouderen, 
we kunnen dat 

ontdekkend werk 
van Gods lieve

Geest niet missen 
op reis naar 

de eeuwigheid.
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Hij weet waar het ons om te doen is. 
Hij weet alles volmaakt. Hij ziet alle 
dingen. Niets is voor Hem verborgen. 
Dat is een troost voor Johannes. “En 
Die leef, en Ik ben dood geweest;” 
Dat wist Johannes, maar nu komt 
er terugleidende genade. Nu wordt 
hij nog eens teruggebracht. Wat is 
dat een troost. Weet u het, Johan-
nes: “Ik ben dood geweest.” Wat ligt 
in Zijn dood opgesloten? Het is vol-
bracht! “En zie, Ik ben levend in alle 
eeuwigheid.” Johannes, het is Pasen 
geweest. Johannes, Ik ben dood ge-
weest. De prijs is betaald. Er is geen 
penning onbetaald gebleven. Alles 
is betaald. De schuld is verzoend. De 
smet is weggenomen. Aan de wet is 
voldaan.

Het heeft op Paasmorgen geklonken 
dat Hij verrezen is uit de dood en de 
ganse prijs heeft betaald. Door Zijn 
dood en in Zijn verrijzenis ligt hier nu 
juist het volbrachte werk van Christus. 
Daardoor heeft Hij het leven verwor-
ven en het leven aan het licht ge-
bracht. Wat een troost is dat, want 
het wordt bekrachtigd met: “Amen.” 
Dat betekent: het is waar en zeker.
Is het ook in ons leven al ‘amen’ ge-
worden? Dan hebben we onze ver-
diende dood leren bilijken. Dat is 
waar en dat is zo verdiend. Dat is zo 
naar recht. Dan hebben we iets ge-
leerd met die moordenaar. Dan gaat 
de vinger niet van ons af, maar naar 
onszelf. Geliefden, hebben we daar 
al iets van geleerd? Is daar het hon-
geren en dorsten reeds geboren naar 
Zijn gerechtigheid? Omdat ik geleerd 
heb dat het bij mijzelf een brok onge-
rechtigheid is. Daar is geen leven te 
verwachten.

Maar Ik leef! Daar is de Levensbron! 
Hoor eens Johannes: Ik leef, amen! 
“En Ik heb de sleutels der hel en des 
doods.” We hebben gezien hoe Hij 
Zijn kracht vertoont. Dat ligt ook op-
gesloten in dat laatste stukje over de 
sleutels. In het Oude Testament was 
dat een bekend beeld. In de konink-
lijke hoven waren sleuteldragers. We 

zouden zeggen ambtenaren met een 
bijzondere opdracht. Die hadden de 
macht om deuren te openen en om 
te sluiten. Onze kanttekeningen ver-
wijzen naar koning Hizkia en Eljakim. 
Maar deze woorden worden temeer 
toegepast op Christus. Er waren Oud 
Testamentische sleuteldragers die de 
deur openden of op slot deden. Maar 
nu de lijn naar de grote Sleuteldrager. 
Hij heeft alle macht. Hij draagt geen 
sleutels van een aards paleis, maar hij 
draagt de sleutels van hel en dood. 
Dus als Hij sluit, wie zal dan openen? 
Maar als Hij opent, wie zal dan slui-
ten? 

De sleutels der hel en des doods. 
Dat is nu juist de plaats waar een 
mensenkind waardig is dat hij daar 
zal zijn tot in alle eeuwigheid. Daar 
draagt Hij de sleutels van. Welgeluk-
zalig is degene als door genade die 
plaats vergrendeld mag worden. Hoe 
kan dat dan? Geliefden, omdat Hij 
die Sleuteldrager in de diepste diep-
ten is afgedaald, nedergedaald ter 
helle. Met als doel ze te rukken uit de 
klauwen van die vorst der duisternis. 
Daar zal nooit een van de Zijnen ko-
men. Hij draagt de sleutels. Hij heeft 
alle macht in hemel en op aarde. 
Hij draagt de sleutels , omdat Hij in 
die weg van de dood door de hof 
van Gethsémané gekropen is. Ook 
is Hij gehangen aan de kruispaal en 
moest het roepen: “Mijn God, Mijn 
God waarom hebt Gij Mij verlaten?” 
Om godverlaters weer terug te bren-
gen. Om die plaats te sluiten voor de 
Zijnen. Hij is in de diepste diepten 
geweest, omdat Hij aan het recht 
Gods heeft voldaan. Daarom kunnen 

onrechtvaardigen weer bekleed met 
Zijn gerechtigheid aan de Vader wor-
den voorgesteld. 

Johannes, “En Die leef, en Ik ben dood 
geweest; en zie, Ik ben levend in alle 
eeuwigheid. Amen.” Dat is waar en 
dat is zeker. Hoe donker de tijden ook 
zijn. Zullen we daar niet aan vertwij-
felen? Hij zal doorgaan met Zijn werk. 
Dan klinkt het wel eens: We leven nu 
in zo’n donkere tijd; er worden geen 
mensen meer bekeerd. Dat is godde-
loos en verschrikkelijk! Dat is in tegen-
spraak met Zijn woorden: “En ziet, Ik 
ben met ulieden al de dagen tot de 
voleinding der wereld. Amen.” Hij zal 
doorgaan met Zijn werk totdat de 
laatste zal zijn toegebracht. Behoren 
wij al bij die Kerk? Kennen wij Hem al? 
Kennen wij de enige Verlosser die de 
sleutels heeft? Zijn we al een levend 
lidmaat? Dat is onmisbaar, want al-
leen de wetenschap dat Hij doorgaat 
is tekort. Haast u dan met spoed, 
om uws levens wil! Waar is het om te 
doen? Daar is toch een volk dat het 
om God te doen is. Die kunnen het 
niet doen met allerlei spreken, maar 
die hebben geleerd bij de aanvang: 
Spreek Gij tot mijn ziel.

Dat we door de tralies van het Woord 
ook iets van Zijn Persoon mogen ken-
nen. Daar kan toch geen rust zijn 
zonder Hem? Het is alles groot, maar 
Hem te kennen is het beste. Maar 
daar hoort ook bij dat vervolgen te 
kennen. Want wat predikt Zijn op-
standing? Dat predikt dat er toch een 
volk in Zijn volkomen offer begrepen 
is. Zij zijn bekleed met Zijn gerechtig-
heid. Dat heeft alleen bestaansgrond. 
Dan zijn er soms harde lessen nodig 
om alles af te snijden en af te breken, 
opdat die ene Naam in het middel-
punt mag staan. Dan mogen we Hem 
kennen en vervolgen te kennen om 
in die weg met Zijn gerechtigheid 
bekleed te zijn. Dan mogen we Hem 
alle eer toekennen. Dat is werkelijk tot 
Gods eer en tot zaligheid der ziel. 

Amen.

Door Zijn dood 
en in Zijn verrijzenis

ligt hier nu juist 
het volbrachte 

werk van Christus.
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Onze zieken

Ina de Vries, Hartmanplein  2681 TJ 
Monster heeft een onderzoek onder-
gaan aan haar pols.
De chirurg acht een operatie niet 
nodig. Vooraleerst krijgt ze therapie. 
Over enkele maanden wordt ze weer 
in het ziekenhuis verwacht voor con-
trole. We wensen haar, samen met 
Harm, de nabijheid van de Heere toe.

Huwelijksjubileum (1)

D.V. zondag 11 april 2021 zijn Anco 
en Joke Steenks-Broere 25 jaar ge-
trouwd.J. Speelmanweg 8a, 2215 SB 
Voorhout.)

FINANCIEEL OVERZICHT
VAN DE MAANDEN

JANUARI EN FEBRUARI 2021

Bijdrage Ger.Gem. te :.
Wolphaartsdijk   € 200,00
Dinteloord € 50,00
Woerden € 100,00
Opheusden € 500,00 
Scherpenisse  € 150,00
Krabbendijke € 20,00
Ede € 100,00
Hoedekenskerke € 50,00
Klaaswaal € 100,00
Rijssen € 500,00
Oostburg € 100,00
? € 750,00

Overigen:
Vrouwenvereniging 
Dinteloord(GG) € 50,00

Giften:
Overbetalingen en giften € 689,70

Kerkenraden, vrouwenvereniging 
uit Dinteloord en gevers willen wij 
hartelijk danken voor de bijdragen die 
Dovenzorg mag ontvangen. 

Verder wil ik een ieder vriendelijk 
verzoeken die nog geen 
abonnementsgeld heeft overgemaakt 
dit zo snel mogelijk te doen.  Het 
aanmanen en het uitzoeken daarvan 
kost Dovenzorg geld! 

Met vriendelijke groeten, M.F. Vroon

Financiën

Een gedenkwaardige dag, die ze sa-
men met hun kinderen mogen ge-
denken.Dat ze mogen inzien dat de 
Heere hen al die tijd goed en nabij 
is geweest.Van harte Zijn onmisbare 
zegen voor de toekomst.

Huwelijksjubileum (2)

D.V. zondag 11 april 2021 is ons be-
stuurslid Ria van Dam- Saly en haar 
man  Albert 30 jaar getrouwd. (Wa-
terhoen 52, 3972 RC  Driebergen-Rij-
senburg.) Al deze jaren heeft de Hee-
re naar hen beiden omgezien. Dat dit 
tot verwondering mag zijn. Dat het in 
hun hart mag leven: Eben Haëzer: Tot 
hier toe heeft de Heere geholpen.
Ook Albert en Ria wensen we Gods 
onmisbare zegen toe.

Nieuwe abonnees

Mevr. Agteresch-Mostert uit Rijssen
6 nieuwe abonnees

ALLERLEIDOVENDIENSTEN
Za 17/4 Leerdam 15:00 uur: ds. M. Karens 
 Openbare Belijdenis van Mariska Mulder,  

Geraldine van Panhuis en Dorieke van Panhuis

Za 15/5  Er zal deze dag geen ontmoetingsdag gehouden worden in 
verband met de regels rondom corona.

 Deze dag zal verschoven naar DV zaterdag 11 december.

Wo 9/6  Utrecht 19:30 uur ds. W. Harinck

Zo 27/6  Oudemirdum 9:30 uur en 19:00 uur ds. M. Karens

Ook dit dovenweekend in Oudemirdum is nog vanwege corona 
onder voorbehoud.
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INTERVIEW

Mariska: Op mijn 
werk houden ze 
gelukkig goed reke-
ning met mijn doof-
heid. Ik werk op 

een vaste huiskamer met een zelfde 
groep bewoners en een vaste groep 
van collega’s, dat is fijn want hier-
door hoef ik niet elke keer te vragen 
om mondkapje af te doen als ze iets 
willen zeggen. Als een collega iets 
zegt tegen mij doen ze vaak hun 
mondkapje al naar beneden.  Ook 
de familie van de bewoners doen dit 
al automatisch als ik aan het werk 
ben. 1 op 1 gaat het communiceren 
wel goed. In een groepje is dat wel 
lastiger, omdat ze dan vergeten om 
het mondkapje af te doen. En in 
groepsverband durft ik niet zo snel 
te vragen of ze hun mondkapje af 
willen doen zodat ik het beter kan 
volgen. Ook de anderhalve meter 
afstand is erg lastig, hierdoor zitten 
collega’s tijdens de maaltijd bijvoor-
beeld een heel eind weg. Liplezen 
wordt zo ook moeilijker omdat het te 
ver is. Gelukkig hebben de bewoners 

MONDKAPJE 
OP DE WERKVLOER

‘HET VOELT ALS EEN SOORT STRAF OM NIET MEER TE 
KUNNEN LIPLEZEN DOOR DE MONDKAPJESPLICHT’

WIJ ZIJN DORIEKE VAN PANHUIS EN MARISKA MULDER. WIJ WERKEN ALLEBEI IN DE ZORG. 
MARISKA WERKT IN ZWIJNDRECHT EN DORIEKE WERKT IN LEERDAM. 

HET WERK IS NU MOEILIJKER GEWORDEN DOOR CORONA. ER ZIJN NU MONDKAPJES VERPLICHT.
DAT MAAKT VERSTAAN EN BEGRIJPEN LASTIGER.

Door Hanneke Brand

Mariska 
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geen mondkapjes op heel de dag. 
Het geeft soms wel frustratie dat we 
het nu verplicht zijn om mondkapje 
te dragen, en communiceren kost 
nu meer moeite/energie. Het voelt 
als een soort straf om niet meer te 
kunnen liplezen door de mondkapjes 
plicht. Het dragen van een mond-
kapje vind ik ook niet prettig zitten. 
Ik draag een bril, en rechts CI erbij en 
dan nog een mondkapje, dat is echt 
niet altijd handig.

Dorieke: Mijn werkbegeleider heeft  
in begin direct gezegd dat ik 
geen mondkapje hoeft te dragen. 
Wel moet ik een face shield dragen 
op doen om te laten zien dat ik 
andere wil beschermen. De collega 
waarmee ik samenwerkt, draagt ook 
een face shield, zodat ik kan liplezen 
wat er gezegd wordt. Als ik bij een 
groepje collega’s zit met mondkap-
jes kan ik helaas niet alles volgen  en 
moet ik extra opletten of luisteren 
wat er gezegd wordt. 1 op 1 gaat 
dat wel goed. Dan doet mijn collega 
even haar mondkapje af om iets te 

zeggen. Mijn leidinggevende is nu 
niet blij dat ik een face shield draagt. 
Ze vindt het niet goed beschermd. 
Van de overheid mogen we officieel 
zonder mondkapje werken, maar in 
de zorg blijkt dat wel heel moeilijk 
te zijn, wij hopen dat de mondkapje 
snel niet meer worden verplicht

Bijdrage (juf ;-)) Marjolein als naaste 
collega van Mariska.
Marjolein: Omdat Mariska op een 
andere huiskamer werkzaam is op 
de verpleegafdeling in Nebo werk ik 
geregeld samen met haar. Het is voor 
Mariska een hele uitdaging om alles 
gesproken taal te volgen om haar 
heen met de verplichte mondkapjes. 
We werken met kwetsbare mensen 
en daarom is het verplicht om medi-
sche mondkapjes te dragen. In de 
omgang probeer ik zoveel als moge-
lijk is duidelijk en rustig te praten met 
Mariska en waar kan het mondkapje 
af te doen. 
Pas geleden maakte we een incident 
samen mee, achteraf besef ik me 
dan dat ik Mariska er misschien te 

weinig in heb kunnen betrekken ter-
wijl dat juist enorme mooie leermo-
menten zijn. Omdat er nauw contact 
nodig was met de bewoner kon ik 
mijn mondkapje niet afdoen en was 
ik bezig met lichamelijk onderzoek. 
Dan is het jammer dat het mond-
kapje niet af kan omdat ik tijdens 
het handelen Mariska graag wat 
dingen had willen vertellen waar en 
waarom ik dat controleer bij iemand. 
Een leermoment die ik nu moest 
laten gaan omdat het mondkapje 
verplicht is, dat vind ik niet leuk voor 
Mariska. Over het algemeen wordt er 
goed rekening mee gehouden door 
collega’s. 

Bedankt Dorieke, Mariska en Mar-
jolein voor jullie bijdrage! Heel veel 
succes met jullie werk in de zorg! 
We hopen ook dat de mondkap-
jesplicht snel voorbij is.

Dorieke

Marjolein en Mariska
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»»»»»
Menno 

Zetzema,
een tolk

gebarentaal 
Door Hanneke Brand

EVEN VOORSTELLEN

Mijn naam is Menno Zetzema en ik ben 36 jaar. Ik 
ben getrouwd met Marjanneke en samen hebben 
we een dochter. Zij heet Dieuwke en is 10 jaar. We 
wonen in Lienden, dit is een klein dorp midden 
in het mooie Betuwe!
Sinds 2006 ben in Tolk Nederlandse Gebarentaal. 
Al op jonge leeftijd kwam ik in contact met doven 
en de gebarentaal en ging in mee naar Doven-
diensten. Ik was erg geïnteresseerd in de Geba-
rentaal en werd aangespoord om tolk te worden 
en inmiddels doe ik dit werk alweer 15 jaar met 
veel plezier! Het werken in allerlei situaties vind 
ik uitdagend en afwisselend om te doen. Op 
school, een vergadering of naar het ziekenhuis: 
elke dag is anders. Bijna elke zondag tolk ik een 
kerkdienst, dit vind ik altijd een van de mooiste 
opdrachten van de week. Ook ga ik regelmatig op 

reis met een groep dove mensen. Dit combineert 
erg goed met mijn liefde voor reizen en het ont-
dekken van mooie plekken en landen. Kortom, ik 
heb een hele afwisselende baan!
Naast mijn werk als tolk ben ik ook actief als vrij-
williger bij stichting Hulp Oost Europa. Ik reis 
meerdere keren per jaar naar Roemenië om daar 
contacten te begeleiden bij projecten. Ik noem 
Roemenië altijd mijn “tweede thuis” omdat ik er-
van geniet om daar te zijn! Ik ben dankbaar voor 
de mooie dingen die er gebeuren en de fijne con-
tacten die we daar hebben. Sinds kort zijn we ge-
start met een project voor ouderen in Roemenië. 
We proberen ouderen te koppelen aan mensen 
in Roemenië zodat je al het ware een opa of oma 
adopteert. Ik vind het belangrijk en waardevol 
werk om klaar te staan voor mijn naaste. 
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»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

»»»»»»»»»»»»»»»

NEELTJE

GERJANNE

Hoi Gerjanne,

Zoals ik beloofd had bij de vorige keer zou ik vertellen over het gebruik 

maken van een mondkapje op de werkvloer. We hebben cliënten die er 

moeite mee hebben met tijdens communicatie i.v.m. hun gehoorbeperkin-

gen. In het begin reageerden de cliënten fel als we een mondkapje of een 

doorzichtige spatscherm om deden. Door steeds uit te leggen waarom we 

dat deden, gingen de cliënten het steeds beter begrijpen. We begrijpen 

de frustraties van de cliënten ook heel goed, het is gewoon zo vervelend 

om niet gewoon ontspannend een praatje te kunnen maken. We hebben 

nu meer van, als we de medicijnen rondbrengen, of samen rijden in 1 auto 

of in een noodsituatie dragen we een mondkapje of een doorzichtige 

spatscherm. Op andere momenten dragen we geen mondkapje, maar 

houden we afstand. Door veel de handen te ontsmetten en afstand te 

houden, redden we aardig goed. Wel missen we de fysieke contacten bij 

de vergadering of bij de cursus, die worden nog steeds online gehouden.

De cliënten hebben een paar dove begeleiders. Dat is een groot voorbeeld 

voor de cliënten. Ze kijken ons aan hoe we de mondkapjes in de openbare 

ruimte gebruiken. We geven de cliënten steeds de uitleg waarom we dit 

en dat doen. En hoe we het in een lastige situatie kunnen oplossen. Een 

simpel voorbeeld, bij de supermarkt kan men bij miscommunicatie wat op 

papier schrijven.

Verder is wel triest in deze moeilijk periode. Veel cliënten bij ons krijgen 

nauwelijks bezoek. Hun wereld werd zo klein en ze worden er vaak somber 

van. We proberen ons best te doen om hun in deze positie anders te laten 

denken. Nu de lente aankomt, zijn we al blij mee, dan kunnen we meer 

naar buiten gaan en hopelijk kunnen we buiten met een groepje koffie 

drinken. 

Hartelijk groeten van Neeltje!

Hoi Neeltje!

Mijn collega’s doen goed hun best om rekening te houden met mij. Dus 
tijdens communicatie doen we vaak de mondkapjes af zodat ik het ge-
sprek goed kan volgen of worden dingen opgeschreven. Ik deel echt de 
visie die jij hebt: ik ben niet zielig omdat ik doof ben. En ik kan alles doen, 
maar soms moeten we iets creatiever zijn door bijvoorbeeld dingen op te 
schrijven of door een e-mail te sturen.
Jij vroeg of ik ervaringen heb met het inzetten van een tolk. Vroeger ge-
bruikte ik heel vaak een tolk, bijvoorbeeld bij de colleges op de universi-
teit. Nu gebruik ik vooral een tolk bij mijn hockeytrainingen. Iedereen in 
mijn team is horend, dus het is heel handig om een tolk te hebben die de 
gesprekken van mijn teamgenoten vertaalt. En ook na de training of wed-
strijd is het fijn dat de tolk er is zodat ik alle gesprekken goed kan volgen. 
Ondanks dat ik een tolk heel handig vind voor de communicatie, vind ik het 
ook leuk om dingen zelf te doen. Soms merk ik dat mensen het lastiger vin-
den om met mij te praten als er een tolk bij is; omdat dat toch iets nieuws 
en onbekends is. Dus soms kies ik ervoor om geen tolk in te zetten. Maak jij 
vaak gebruik van een tolk of niet?
Fijn dat het weer lente is geworden, hè! Ik word altijd zo blij van de zon en 
de blauwe lucht. Ik krijg ook direct zin om op vakantie te gaan maar dat is 
een beetje lastig om nu te plannen. Houd jij ook zo van de lente?Groetjes!

PENVRIENDINNEN

GEBAAR ‘WERK’

EEN DOORZICHTIG 
SPATSCHERM

GEBAAR ‘MONDKAPJE’

149783 DovenContact nr. 2 april 2021 v4.indd   13149783 DovenContact nr. 2 april 2021 v4.indd   13 14-04-21   15:3614-04-21   15:36



14

Psalm 96 : 1 
 

                          
          Zingt,                       zingt          een   nieuw         gezang           den        HEERE, 

    
        Zing,                    aarde,                 zing          dien           God                   ter ere, 

 
          Looft         ’s         HEEREN          Naam             met                 hart     en   mond, 

 
  Vermeldt              Zijn                      heil                          op              ’t      wereldrond, 

 
    Dat                dag        aan    dag                  Zijn                        roem               vermeere. 

Psalm 96 : 1
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Vanaf 1 december moet iedereen 
verplicht een mondkapje dragen 
in openbare gebouwen. Bijvoor-
beeld in winkels, stations, luchtha-
vens of de bibliotheek. Dit geldt in 
principe ook voor mensen met een 
ziekte of beperking. Maar wat als die 
niet in staat zijn een mondkapje te 
dragen of op te zetten? Wat bete-
kent dat voor de cliënt zelf en voor 
diens zorgprofessionals?

Let op: Vilans en de samenwerkende 
cliëntenorganisaties kunnen geen ver-
klaring afgeven of iemand tot de uit-
zondering behoort. 
Voor mensen die vanwege een zicht-
bare of onzichtbare beperking niet 
in staat zijn om een mondkapje te 
dragen, bestaan er uitzonderingen op 
de verplichting. Op de website van de 
Rijksoverheid staat: ‘De verplichting 
tot het dragen van een mondkapje 
geldt niet voor mensen die vanwege 
een beperking of ziekte geen mond-
kapje kunnen dragen of opzetten. 
De politie en boa’s kunnen mensen 
vragen zelf aannemelijk te maken dat 
deze uitzondering voor hen geldt.’

Uitzonderingen
Bij uitzonderingen valt te denken aan 
mensen met een ernstige longaan-
doening. Of mensen die niet in staat 
zijn een mondkapje te dragen of op 
te zetten, bijvoorbeeld door een aan-
doening in het gezicht. Of wanneer 
iemand erg in de war raakt door het 
dragen van een mondkapje. Bijvoor-
beeld wegens een verstandelijke 
beperking of psychische aandoening. 

Kunnen aantonen
De politie, boa’s en het personeel van 
een winkel, bus of trein kan natuurlijk 
vragen waarom iemand geen mond-
kapje draagt. De per-
soon in kwestie moet dan 
kunnen laten zien dat 
de regel niet voor hem of 
haar geldt vanwege een 
aandoening of beper-
king. Dat kan op diverse 
manieren, bijvoorbeeld 
door een bewijs waarop 
staat dat iemand in 
behandeling is bij een 
(huis)arts, behandelaar 
of zorgorganisatie. Denk 

aan een verwijsbrief die diegene al 
in zijn bezit heeft. Of het tonen van 
medicatie en hulpmiddelen of op een 
andere passende wijze, bijvoorbeeld 
een bewijs van een afspraak bij een 
arts. Update: Het gaat niet om een 
officiële medische verklaring. Die mag 
een arts niet over zijn patiënt afgeven.
Het kan ook door het tonen van een 
kaartje waardoor duidelijk wordt dat 
de drager een uitzondering is. Voor 
dat laatste heeft de overheid samen 
met cliëntenorganisaties als hulp-
middel een kaartje gemaakt. Daarop 
staat dat iemand onder de uitzonde-
ring van de mondkapjesplicht valt.

Uitzonderingkaart

Bron:
https://www.vilans.nl/artikelen/uitzonderingen-mondkapjesplicht-voor-mensen-met-beperking-of-ziekte

UITZONDERING MONDKAPJES 
 

Er geldt een uitzondering op de 
mondkapjesplicht voor mensen die vanwege  

een beperking of ziekte geen mondkapje  
kunnen opzetten of dragen. 

 
 
 
 
 
 

Ik val onder die uitzondering.  
Meer informatie: rijksoverheid.nl/mondkapjes

Hoe gebruik ik dit kaartje?  
 
1. Print deze pagina uit  
2. Knip het kaartje uit  
3. Neem het kaartje mee als u de deur uit 

gaat  
4. Toon het kaartje als u wordt gevraagd 

naar uw mondkapje 
 
De ruimte om eigen informatie toe te 
voegen kunt u gebruiken om bijvoorbeeld 
een naam en telefoonnummer van uw 
behandelaar of een naaste op te schrijven  
of om een stempel of sticker van uw 
zorginstelling te laten plaatsen. 

Ruimte om eigen informatie toe te voegen

Bron: https://www.rijnmond.nl/
nieuws/200449/Doven-en-slechthorenden- 
missen-mimiek-en-liplezen-door-mondkapje

Diverse
mondkapjes
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Beste puzzelaars,

Ow ow, wat een bezorgde 
kinderen allemaal dit keer.
Jullie waren bang dat de 
puzzel te laat bij mij binnen 
zou zijn, maar dat klopt niet hoor. 
Ik had 20 maart moeten neerzetten 
en niet 20 februari, dom he? Excuus voor de 
verwarring, maar al de ingestuurde oplossingen heb 
ik gewoon nagekeken en jullie hebben allemaal een 
punt gekregen.
Het was een wat moeilijkere puzzel dit keer. Ik probeer 
moeilijke en wat eenvoudigere puzzels af te wisselen 
omdat het leeftijdsverschil groot is.

Oplossing vorige puzzel
De naam die overbleef was David. Ik kreeg heel veel 
verschillende uitspraken te zien, knap dat jullie er 
zoveel hebben gevonden!

Voor alle duidelijkheid wil ik weer even de spelregels 
herhalen voor het meedoen met de puzzel:
-  Vanaf het moment dat je kunt lezen en schrijven 

mag je meedoen.(groep 3 dus)
-  Je mag meedoen tot je 12 jaar bent en een boe-

kenbon verdient. Voor de slechthorende en doven 
puzzelaars maak ik een uitzondering, zij mogen 
meedoen tot ze 15 jaar zijn.

-  Op elk antwoordbriefje staat je naam + achter-
naam. (evt. je geboortedatum) en bij meerdere 
kinderen uit 1 gezin zie ik graag van iedereen een 
apart briefje.

-  Doe je voor het eerst mee, schijf dit dan op je 
briefje. Vermeld daarbij je naam, achternaam, je 
volledige adres en je geboortedatum.

-  Te laat ingestuurde briefjes tel ik niet mee, onder 
iedere puzzel staat de uiterste inzenddatum dui-
delijk vermeld, houden jullie je er weer aan?

-  Bij iedere 5 punten ontvang je een boekenbon.

Blijf trouw je antwoor-
den sturen. Stuur je 5x 

geen antwoord op dan 
vervallen je punten en dan is 

erg jammer!

Hannah van der Meer: Je 
bezorgdheid was niet nodig hoor over 

het op tijd inzenden, je was als een van de 
eerste. Hartelijk dank voor de snoepjes en de stic-
kers. De kinderen hebben ervan gesmuld en Renske 
heeft de stickers allemaal al opgeplakt (bij elke plasje 
op het potje mocht ze er 1 uitkiezen en op plakken) 
wat was ze blij me al die paardjes! Nog 1 puzzel en je 
hebt een boekenbon verdiend, fijn als je weer trouw 
mee puzzelt.
Lois de Knegt: De oplossing is goed aangekomen 
gelukkig en natuurlijk tel ik hem mee! Hoe is het verder 
met je? En op school?
Minke van der Bij: Wat leuk dat je meedoet met 
de puzzels Minke! Je hebt je eerste boekenbon ver-
diend, koop er maar een mooi boek van. Hoe zijn de 
CITO’s op school gegaan? Hopelijk waren ze niet al 
te moeilijk!

Er zijn dit keer 2 nieuwe puzzelaars, een hartelijk 
welkom aan:
Andries - woonachtig op Urk (Andries, wat is je achter-
naam, adres en geboortedatum?)
Deborah van der Linden.

De volgende kinderen hebben 5 punten en daarmee 
een boekenbon verdiend:
Leon Baaij, Jack Baaij, Mathilde Bakker, Minke van 
der Bij, Gerjette de Heer, Masja Joosse, Joanne Kolk, 
Mylene van Leeuwen, Sanne de Vries.

De volgende kinderen hebben hun laatste boeken-
bon verdiend:
Femke Veldhoen en Roderick Weijers.

Beste
puzzelaars

Door juf Marjolein

Beste puzzelaars,    
 
Ow ow, wat een bezorgde kinderen allemaal dit keer.  
Jullie waren bang dat de puzzel te laat bij mij binnen zou zijn, maar 
dat klopt niet hoor. Ik had 20 maart moeten neerzetten en niet 20 
februari, dom he? Excuus voor de verwarring, maar al de ingestuurde 
oplossingen heb ik gewoon nagekeken en jullie hebben allemaal een 
punt gekregen.  
Het was een wat moeilijkere puzzel dit keer. Ik probeer moeilijke en 
wat eenvoudigere puzzels af te wisselen omdat het leeftijdsverschil 
groot is.  
 
Oplossing vorige puzzel 
De naam die overbleef was David. Ik kreeg heel veel verschillende uitspraken te zien, knap dat jullie 
er zoveel hebben gevonden!   
 
Voor alle duidelijkheid wil ik weer even de spelregels herhalen voor het meedoen met de puzzel: 

- Vanaf het moment dat je kunt lezen en schrijven mag je meedoen.(groep 3 dus) 
- Je mag meedoen tot je 12 jaar bent en een boekenbon verdient. Voor de slechthorende en 

doven puzzelaars maak ik een uitzondering, zij mogen meedoen tot ze 15 jaar zijn.  
- Op elk antwoordbriefje staat je naam + achternaam. (evt. je geboortedatum) en bij meerdere 

kinderen uit 1 gezin zie ik graag van iedereen een apart briefje. 
- Doe je voor het eerst mee, schijf dit dan op je briefje. Vermeld daarbij je naam, achternaam, 

je volledige adres en je geboortedatum.  
- Te laat ingestuurde briefjes tel ik niet mee, onder iedere puzzel staat de uiterste 

inzenddatum duidelijk vermeld, houden jullie je er weer aan? 
- Bij iedere 5 punten ontvang je een boekenbon.  

Blijf trouw je antwoorden sturen. Stuur je 5x geen antwoord op dan vervallen je punten en dan is erg 
jammer!  
 
Hannah van der Meer: Je bezorgdheid was niet nodig hoor over het op tijd inzenden, je was als een 
van de eerste. Hartelijk dank voor de snoepjes en de stickers. De kinderen hebben ervan gesmuld en 
Renske heeft de stickers allemaal al opgeplakt (bij elke plasje op het potje mocht ze er 1 uitkiezen en 
op plakken) wat was ze blij me al die paardjes! Nog 1 puzzel en je hebt een boekenbon verdiend, fijn 
als je weer trouw mee puzzelt. 
Lois de Knegt: De oplossing is goed aangekomen gelukkig en natuurlijk tel ik hem mee! Hoe is het 
verder met je? En op school? 
Minke van der Bij: Wat leuk dat je meedoet met de puzzels Minke! Je hebt je eerste boekenbon 
verdiend, koop er maar een mooi boek van. Hoe zijn de CITO’s op school gegaan? Hopelijk waren ze 
niet al te moeilijk!  
 
Er zijn dit keer 2 nieuwe puzzelaars, een hartelijk welkom aan: 
Andries - woonachtig op Urk (Andries, wat is je achternaam, adres en geboortedatum?) 
Deborah van der Linden.  
 
De volgende kinderen hebben 5 punten en daarmee een boekenbon verdiend:  
Leon Baaij, Jack Baaij, Mathilde Bakker, Minke van der Bij, Gerjette de Heer, Masja Joosse, Joanne 
Kolk, Mylene van Leeuwen, Sanne de Vries. 
 
De volgende kinderen hebben hun laatste boekenbon verdiend: 
Femke Veldhoen en Roderick Weijers.  
 

PUZZEL
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Beantwoord de vragen 1-14. Achter iedere zin staat het getal van de letter die je uit je antwoord op moet 

schrijven. Wanneer je alle letters juist heb opgeschreven lees je van boven naar beneden een woord.

 

1.  Wie was de vader van Jakobus en Johannes? (3)

2.  Op welke berg rustte de ark nadat de zondvloed over de aarde was geweest? (5)

3.  Wat betekent Genesis? (3)

4.  Wie versloeg een heel leger met een ezelskinnebak? (3)

5.  Welk muziekinstrument bespeelde David? (1)

6.  Naar welk eiland werd Johannes verbannen? (2)

7.  Aan welke beek kreeg Elia eten van de raven? (2)

8.  Hoeveel dagen na de opstanding is de Heere Jezus opgevaren naar de hemel? (5)

9.  Bij welke plaag stierven de eerstgeborenen? Bij de ……………. plaag. (2)

10.  Hoeveel Bijbelboeken heeft het Oude Testament? (13)

11.  Wie was de oudste mens? (4)

12.  Wie was de vrouw van Zacharias? (7)

13.  Hoe heette de zilversmid uit Éfeze? (7)

14.  Voor hoeveel zilverlingen werd de Heere Jezus verraden? (1)

Welk woord blijft er over? Kun je in je eigen woorden uitleggen wat dat betekent?

DE NIEUWE PUZZEL

STUUR DE OPLOSSING VAN DE PUZZEL VOOR 20 MEI 
IN EEN VOLDOENDE GEFRANKEERDE ENVELOP OP NAAR:

JUF MARJOLEIN, HARINGBAND 10, 3371 JA HARDINXVELD-GIESSENDAM
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Op de Olijfberg
Weet je wat een berg is? Een berg is 
een hoogte. In de Bijbel lees je veel 
namen van bergen. Je leest over de 
berg Ararat. Je leest over de bergen 
Ebal, Hermon en Sinaï. Je leest ook 
over de Olijfberg. Daar denken we 
aan in deze vertelling.

Naar de Olijfberg
De Heere Jezus gaat naar de Olijf-
berg. Zijn discipelen gaan mee. 
De discipelen hebben de Heere 
Jezus lief. Die liefde hebben ze van 
de Heere Jezus gekregen. Het is 
Zijn liefde die nooit meer weggaat. 
De discipelen zijn graag dicht bij de 
Heere Jezus om van Hem te leren.

Wat leert de Heere Jezus?
De Heere Jezus leert altijd over Zijn 
werk. Hij leert over het werk van 
Zijn Vader en van de Heilige Geest. 
Dat kan jij ook leren als je in de Bijbel 

leest. Of als je naar het Bijbellezen 
luistert. En als je Bijbelvertellingen 
leest of luistert naar het voorlezen.
Noem nog eens andere plaatsen op 
waar je ook kunt leren over de Heere 
Jezus en Zijn werk.

Werk van de Heere Jezus
In de Bijbel kunnen we lezen waar 
de Heere Jezus geboren is en wat Hij 
gedaan heeft toen Hij op aarde was.
We kunnen in de Bijbel lezen dat de 
Heere Jezus gestorven en begraven 
is. Maar Hij is ook weer opgestaan 
uit het graf. Al deze dingen horen bij 
het werk van de Heere Jezus. Hij kan 
verlossen van de zonde en het groot-
ste geluk geven. Er staat ook in de 
Bijbel dat we het werk van de Heere 
Jezus nodig hebben om gelukkig te 
worden. Ons boos hart moet nieuw 
worden. Dat kan de Heere Jezus, Hij 
alleen. Als de Heere Jezus dat werk 
kan doen, moeten we bij Hem zijn 
om te vragen: Heere Jezus, doe als-
tublieft Uw werk in mijn hart en leer 
me meer en meer over U.

Ik ga naar de hemel
Op een keer zegt de Heere Jezus 
tegen Zijn discipelen: Ik ga naar de 
hemel, naar Mijn Vader. In het huis 
van Mijn Vader zijn veel plaatsen.
Ik maak ook plaats voor jullie.

Wees niet verdrietig bij het afscheid, 
want Ik kom nog een keer terug.
Jullie moeten naar de stad Jeru-
zalem gaan. Ik ga naar de hemel, 
maar er komt een andere Trooster, 
de Heilige Geest. Daar moeten jullie 
op wachten in Jeruzalem.
De discipelen begrijpen de Heere 
Jezus niet. Ze denken dat de Heere 
Jezus Koning op aarde wordt. 
De discipelen denken dat er een 
nieuwe hemel en een nieuwe aarde 
komt waar Jezus Koning zal zijn. 
Er komt wel een nieuwe hemel en 
een nieuwe aarde, maar nu nog niet.
De Heere Jezus zegt: Niemand weet 
wanneer er een nieuwe hemel en 
een nieuwe aarde komt, alleen Mijn 
Vader in de hemel weet het.

Werk voor de discipelen
De Heere Jezus zegt tegen Zijn 
discipelen: Jullie moeten in de hele 
wereld gaan vertellen over Mij en 
Mijn Koninkrijk. Vertel in Jeruzalem.
Vertel in Samaria. Vertel in de 
hele wereld. Alle mensen moeten 
horen dat er een levende God in de 
hemel woont. Alle mensen moeten 
horen dat ze tegen God gezon-
digd hebben. Alle mensen moeten 
horen dat er een Zaligmaker is, 
Die zondige mensen kan verlossen 
van de zonde.

NAAR JERUZALEM
Door mevr. R. Quist

» KIDS «
Bijbelverhaal

De discipelen
hebben de 

Heere Jezus lief.
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De discipelen krijgen werk van de 
Heere Jezus. De discipelen zijn straks 
geen leerlingen meer, maar aposte-
len, leermeesters. De discipelen krij-
gen de Heilige Geest in hun hart om 
hun werk te doen. 
Een wonder op de Olijfberg
Als de Heere Jezus met Zijn discipe-
len gesproken heeft gebeurt er een 
wonder op de Olijfberg. De Heere 
Jezus gaat langzaam omhoog. Nie-
mand tilt Hem op; de Heere Jezus 
gaat in Zijn eigen kracht omhoog. 
Dat kan omdat Hij God is. De dis-
cipelen zien dat de Heere Jezus 
omhoog gaat. Hij gaat al hoger en 
hoger in de lucht. De Heere Jezus 
gaat naar de hemel.

Plotseling komt er een wolk voor 
Hem. Nu zien de discipelen de Heere 
Jezus niet meer. De discipelen zien 
niet wat er achter de wolk gebeurt.
De Heere Jezus gaat door de wol-
kenhemel, de sterrenhemel naar de 
derde hemel. Daar woont Zijn Vader 
met de engelen.

De hemel gaat open
De hemeldeur gaat open. De Heere 
Jezus komt binnen. Hij heeft Zijn 
werk op aarde gedaan. De Heere 
Jezus heeft de toorn van God gedra-
gen tegen de zonde en Zijn volk 
verlost van de zonde. Hij heeft al Zijn 
kinderen gekocht met Zijn bloed. 
Die kinderen zijn nu allemaal kinde-
ren van God. Al de kinderen van God 
mogen ook in de hemel komen, bij 
de Heere Jezus.
Als de Heere Jezus in de hemel 
komt, zingen de engelen. Ze zingen 
het mooiste lied voor Koning Jezus. 
Er is grote blijdschap in de hemel. 
De Heere Jezus krijgt de belangrijk-
ste plaats in de hemel. Hij mag aan 
de rechterhand van Zijn Vader zitten. 
Op die plaats denkt de Heere Jezus 
altijd aan Zijn kinderen die op de 
aarde wonen. Hij vergeet hen nooit.
Hij ziet wat ze nodig hebben en Hij 
helpt hen.

Denk ook aan de dag van de weder-
komst. Dat is de dag dat de Heere 
Jezus terug komt op de wolken.
Dan zullen wij Hem allemaal zien.
Alle mensen uit de hele wereld.
Dan zullen we allemaal voor de 
Heere Jezus staan. Op die dag geeft 
de Heere Jezus iedereen een plaats.
Het staat in de Bijbel. De kinderen 
van de Heere mogen aan Zijn rech-
terhand staan. Iedereen die een 
nieuw hart gekregen heeft, mag 
voor eeuwig bij Koning Jezus wonen. 
Ze zullen zingen: U hebt ons gekocht 
met Uw bloed.
Iedereen die geen nieuw hart heeft, 
moet aan de linkerhand van de 
Heere Jezus staan. Dan zegt de 
Heere Jezus: Ga weg van Mij.
Jullie wilden nooit voor Mij buigen.
Jullie wilden niet dat Ik Koning was 
in je hart. Ga weg. Jullie plaats is bij 
de duivel. Dat is erg.

Nu krijgen we nog de tijd om de 
Heere te zoeken. Deze tijd heet: 
Genadetijd. Laat de genadetijd niet 
voorbijgaan. De Heere gaat nog 
door met Zijn werk om kinderen, 
jongeren en oudere mensen zalig 
te maken. Dat werk doet de Heere 
Jezus tot de laatste dag is, dus 
vraag aan de Heere of het vandaag 
de dag van je bekering mag zijn.
Vraag maar Wie Jezus is. 

De Heere Jezus 
komt terug
De discipelen blijven 
op de Olijfberg staan 
en kijken omhoog. 
Ze zien de Heere Jezus 
niet meer. Plotseling 
staan er twee mannen 
bij in witte kleren. 
Het zijn twee engelen. 
De engelen zeggen: 
Mannen, wat staan 
jullie naar de hemel 
te kijken?
Deze Jezus, Die van 
jullie opgenomen is 
in de hemel met een 
wolk, komt ook een keer 
terug op de wolken. Wanneer komt 
de Heere Jezus terug? Dat weten 
de engelen niet. Dat weet alleen de 
Vader in de hemel.

Ik vergeet jullie niet
Nu de Heere Jezus in de hemel 
is, stuurt Hij gelijk twee engelen 
naar beneden. De Heere Jezus 
laat zien dat Hij de discipelen niet 
vergeet. Hij is niet meer bij hen op 
aarde maar Hij vergeet hen nooit. 
Straks komt er een andere Troos-
ter, de Heilige Geest. Daar moeten 
de discipelen op wachten in de 
stad Jeruzalem.

Naar Jeruzalem
De discipelen gaan naar Jeruzalem.
Daar wachten ze op de Heilige 
Geest. Ze wachten en bidden.
Zijn ze verdrietig? Nee. Ze zijn niet 
verdrietig, want de Heere Jezus is 
toch heel dicht bij hen, in hun hart.
Dat hoort ook bij Zijn werk.

Hemelvaart en Wederkomst
Over deze twee dagen gaat het in 
de vertelling. We denken er samen 
aan. Denk eerst aan de hemelvaart 
van de Heere Jezus. Dat is de dag 
dat de Heere Jezus naar de hemel 
gegaan is. Alleen de discipelen 
hebben Hem toen gezien.
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In Roemenië zijn weinig 
voorzieningen voor doven en 
slechthorenden, waardoor ze in een 
sociaal isolement dreigen te raken. 
Daarom geeft ds. Csaba Korodi 
wekelijks Bijbels onderwijs aan 
ongeveer 35 dove en slechthorende 
kinderen. Zijn lessen over Bijbelse 
thema’s worden in gebarentaal 
vertaald en met veel inzet gevolgd.

Helpt u mee?
Voor € 25,- kan een gebarentolk een 
bijeenkomst vertalen!

IBAN: NL52 INGB 0000 3074 47
o.v.v. Dovenpastoraat Roemenië

Dovenpastoraat 
in roemenië

Helpt u  doven in  roemenië  te  bereiken met het  evangelie?
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