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TEN 
GELEIDE

Terwijl ik dit stukje aan het schrijven ben, is het mooi weer 
buiten. Dat komt goed uit, in dit themanummer kunt u

onze ideeën lezen voor uitstapjes.
Verder staat er een mooie meditatie in, geschreven door onze 

dovenpastor M. Karens. Per juli neemt hij een afscheid
van onze stichting DovenZorg. 

Dominee M. Karens, we zijn u dankbaar wat u voor ons allemaal 
betekend heeft. We wensen u een goede tijd toe

samen met uw vrouw!

We wensen u en jou veel leesplezier toe
en graag zie ik reacties via de mail.

Hartelijk groeten, Neeltje de Vos
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 “En zij zongen een nieuw lied” 

Openbaring 5 : 9a

Een nieuw lied!

Over zingen in de kerkdiensten 
is in deze coronatijd veel te 
doen. Niet zingen, ingetogen 
zingen of een paar voorzan-
gers. Ieder maakt zijn afwe-

ging. In onze tekst is het anders!
De apostel Johannes krijgt een blik in de 
hemel. Hij ziet een zangkoor. Het bestaat 
uit vier dieren en vierentwintig ouderlin-
gen. Ze staan dichtbij de indrukwekkende 
troon van het Lam.
In de hand hebben ze harpen en gouden 
schalen vol met reukwerk.
Johannes hoort hun gezang. “En zij 
zongen….” De monden van dit hemelkoor 
gaan open. Wat zingen ze ? Een nieuw lied! 
Het is nieuw van inhoud. Nieuw van klank. 
Nog nooit is het zo heerlijk gezongen.
Ademloos luistert de eenzame balling op 
Patmos naar dit lied. Het is een verlossings-
lied op het Lam. Hij is de grote inhoud. Gij! 
Gij zijt waardig het boek te openen. Gij zijt 
geslacht. Gij hebt ons gekocht. Gij hebt ons 
gemaakt tot koningen en priesters.
Ze zingen over het Lam Gods dat Zich vrij-
willig overgaf ter slachting op Golgotha. 
De slachtwond door het offermes gemaakt 
was nog duidelijk zichtbaar als litteken. 
Ze zingen van het Lam Gods dat hen heeft 
gekocht. Dat de losprijs heeft betaald. 
Losgekocht uit de dood, uit de macht van 
de satan, de zonde en de wereld. Met de 

hoge prijs van Zijn hartenbloed. Zijn kost-
baar Lamsbloed!
Nee, niet alle mensen uit het geslacht van 
Adam zullen delen in de verlossing door 
het Lam Jezus Christus. En toch: Zijn uit-
verkoren koor is ontelbaar en ze zullen 
komen uit alle geslacht en taal en volk en 
natie (vs.9b).
De grote vraag is: Ken jij al de eerste tonen 
van dit nieuwe lied ? Of zing je nog steeds 
het oude liedje ? De gevallen mens zingt 
het loflied op zichzelf. Hij zingt het oude 
lied van de hoogmoed en de vijandschap 
tegen God. Hij zingt het rechtzinnig of licht-
zinnig, maar het draait alles om zichzelf.

MEDITATIE

Zijn uitverkoren 
koor is ontelbaar 

en ze zullen komen 
uit alle geslacht 
en taal en volk 

en natie.
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Welgelukzalig de zanger, die door de 
wederbarende genade van de Heilige 
Geest heeft geleerd de klaagzang over 
zijn ellende en schuld. Die leerde zingen in 
de eenzaamheid voor God de boetepsal-
men uit de diepten van zijn verlorenheid. 
‘Ik lig gekneld in banden van de dood ………’
Maar die ook als een verloren en doem-
schuldig mens een nieuw lied leerde zingen. 
Het lied van de verlossing. Toen de weg 
van de zaligheid in Jezus Christus werd 
geopenbaard in het schuldverslagen hart. 
Toen een strafwaardige zondaar door het 
geloof  mocht zien op het Lam Gods, dat 
de zonden der wereld wegneemt. ‘Mijn 
hart, vervuld met heilbespiegelingen, zal 
’t schoonste lied van ene Koning zingen; 
terwijl de Geest mijn gladde tonge drijft 
(Ps.45:1). Een lied over een beminnelijk 
Vorst, Wiens schoonheid hoog te loven 
is en al het schoon van de mensen ver te 
boven gaat.

Is onze tong zo al losgemaakt voor een 
nieuw lied: Gij….!
Dat kan geen dirigent je leren! Dat kan 
niemand je leren, dan alleen de Geest van 
Christus: Die zal Mij verheerlijken!
“En zij zongen een nieuw lied”. Het won-
derlijke is: dit lied is en blijft altijd nieuw! 
Hier op de aarde moet de inhoud worden 
geleerd. Bevindelijk geleerd! Hier blijft het 
wel onzuiver klinken. Hier misschien zingen 
zonder klanken, maar met het hart en met 
gebaren! Johannes hoorde het hemelkoor 
voor de troon. Zij zongen volmaakt tot lof 
en eer van het Lam.
Dat koor is nog niet vol. Er is nog plaats! Voor 
jong en oud. Voor een afgekeurde zanger.

ds. M. Karens  (Middelburg)
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Wij willen met elkaar 
nadenken over het 
Woord des Heeren 
in Openbaring 
7:13-15a “En een 

uit de ouderlingen antwoordde, zeg-
gende tot mij: Deze, die bekleed zijn 
met de lange witte klederen, wie 
zijn zij, en van waar zijn zij geko-
men? En ik sprak tot hem: Heere, gij 
weet het. En hij zeide tot mij: Dezen 
zijn het, die uit de grote verdrukking 
komen; en zij hebben hun lange kle-
deren gewassen, en hebben hun 
lange klederen wit gemaakt in het 
bloed des Lams. Daarom zijn zij voor 
den troon van God.”

De Kerk des Heeren voor de troon
1. Wie ze zijn
2. Van waar ze komen
3. Wat ze doen

1. Wie ze zijn
Geliefden, de tekst waar we samen 
over nadenken staat in de Open-
baring aan Johannes. Johannes 
is verbannen. Een boze koning op 
zijn troon wilde alle christenen weg 
hebben. Toen nam hij de ouderling 
die leiding gaf aan de gemeente 
weg. Toen kon hij niet meer spreken. 
Zijn mond werd dicht gedaan. De 
koning dacht dat zijn plan geslaagd 
was, maar de Koning der koningen, 
in de hemel op Zijn troon, dacht an-

ders. Hij opende de mond van deze 
ouderling op het eenzame eiland 
Patmos. Hij mocht van de Heere 
allemaal visioenen zien. Hij mocht 
eigenlijk een groot visioen met vijftig 
kleine onderdelen zien. In één van 
die visioenen mag Johannes in de 
open hemel zien. Eerst mocht Jo-
hannes zien op de aarde. Daar zag 
hij de Kerk des Heeren die werd ver-
drukt. Dat staat in vers 1-8 van ons 
hoofdstuk. 

Vanaf vers 9 mag Johannes Gods 
Kerk voor de troon in de hemel zien. 
Hij hoort ze zingen. Ze roepen met 
een grote stem, zeggende: “Amen. 
De lof, en de heerlijkheid, en de wijs-
heid, en de dankzegging, en de eer, 
en de kracht, en de sterkte zij onzen 
God in alle eeuwigheid. Amen.” Dan 
gaat een van de ouderlingen een 
vraag stellen aan Johannes: “Deze, 
die bekleed zijn met de lange witte 
klederen, wie zijn zij?” Hij stelt nog 
een vraag: “En van waar zijn zij ge-
komen?” Johannes weet het niet. Hij 
zegt tegen de engel: “Gij weet het.” 
Eigenlijk vraagt Johannes of het ge-
openbaard mag worden. Hij vraagt 
of hij onderwezen mag worden in 
dat wat hij niet weet en begrijpt. 
Dan geeft die ouderling uit de hemel 
onderwijs. Die ouderling zegt vooral 
van waar ze komen. Wij gaan eerst 
nadenken wie ze zijn. 

“Deze, die bekleed zijn met de 
lange witte klederen, wie zijn zij?” 
Johannes heeft ze gezien uit alle 
geslachten, talen en volken. Wie zijn 
zij? Johannes ziet in die open hemel 
allemaal kinderen van Adam. Dat is 
een wonder, want de kinderen van 
Adam hebben God verlaten. Die 
hadden eigenlijk de dood, de buiten-
ste duisternis en de hel verdiend. Nu 
ziet Johannes ze voor de troon in de 
hemel. Wat is dat een wonder. Voor 
die troon staan niet alleen engelen, 
maar ook kinderen van Adam. Dat 
wijst op het wonder van Gods eeu-
wige liefde. Hij heeft kinderen van 
Adam eeuwig liefgehad. Nu mogen 
er kinderen van Adam staan voor de 
troon, vanwege die eeuwige liefde 
van God. Dat wijst op Goddelijke 
genade. Het is Gods genade om 
kinderen van Adam te trekken uit de 
duisternis van de zonden. Daarom 
kan het ook vandaag nog voor men-

GEHOUDEN OP 20 SEPTEMBER 2014 SCHERPENZEEL
DOOR DS. A. VERSCHUURE

PREEK

DE KERK DES HEEREN 
VOOR DE TROON

Hij opende 
de mond van 

deze ouderling
op het eenzame 
eiland Patmos. 
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sen met een boos hart, die de eeuwi-
ge dood verdienen. Door het wonder 
van God kan het zelfs voor de groot-
ste van de zondaren. 
Wie ziet Johannes voor de troon? 
Hij ziet een Rachab de hoer en een 
Manasse, een grote zondaar. Hij ziet 
Paulus, die een vijand was van God, 
in de hemel. Johannes ziet voor die 
troon in de hemel alleen maar grote 
zondaren staan. Dat wordt het won-
der tot in alle eeuwigheid. Een zon-
daar mag uit genade voor de troon 
staan.

2. Van waar ze komen
We lezen in de Bijbel: “Deze, die be-
kleed zijn met de lange witte klede-
ren (…) van waar zijn zij gekomen? En 
ik sprak tot hem: Heere, gij weet het. 
En hij zeide tot mij: Dezen zijn het, 
die uit de grote verdrukking komen;” 
Dat is heel belangrijk. Ze komen uit 
de grote verdrukking. Alle kinderen 
van Adam hebben verdrukking. Dat 
komt door onze zonden. Je kan niet 
zeggen: ‘Ik heb verdrukking, dus ik 
kom straks in de hemel’, want de ver-
drukkingen hebben we allemaal als 
de gevolgen van onze zonden. Maar 
het is wel zo dat al Gods kinderen op 
deze aarde verdrukkingen hebben. 
Welke verdrukkingen? Mag ik er eens 
een paar noemen? Leg dan je hart 
er maar naast of u ook die verdruk-
kingen als een vrucht van het wonder 
van de wedergeboorte in uw hart 
mag kennen. 
Er zijn verdrukkingen naar het li-
chaam. Die kennen ook kinderen van 
Adam die niet zijn wedergeboren. 
Ook Gods kinderen hebben ver-
drukkingen naar het lichaam. Soms 
hebben ze een zwakke gezondheid. 
Soms hebben ze verdriet. Soms be-
gaan ze wegen die ze niet begrijpen. 
Ze hebben een kruis op de schouder. 
Of je hebt een doorn in je vlees.
 
Maar bij verdrukkingen gaat het 
vooral over de verdrukkingen in het 
hart. Het gaat vooral over die ver-
drukkingen van de wereld, de satan 
en ons eigen boze ik. Als de Heere 

door de Heilige Geest en Zijn Woord 
in mijn hart werkt dan krijg ik verdriet 
over mijn zonden en mijn boze hart. 
Dan ga ik de grote kloof zien tussen 
God en mijn hart. Dat is een verdruk-
king. Daar ga ik onder gebogen. 

Zulk een last van zond’ en plagen, 
Niet te dragen, 
Drukt mijn schouders naar beneên.

Het is een zoete verdrukking als ik 
mag leren wenen over mijn zonden. 
Het is een zoete verdrukking als ik 
mag leren wenen over het missen 
van de Heere. Kent u met uw hart 
die verdrukking? 
Er is nog een verdrukking: Een ver-
drukking van de wereld. Dan kan ik 
niet meer met de wereld mee. Ik kan 
niet meer wandelen in de wegen van 
de wereld. Toch trekt de wereld aan 
mij en dat wordt me een verdruk-
king. Paulus zegt: “Als ik het goede 
wil doen, ligt het kwade mij bij.” 
Er is ook een verdrukking van de sa-
tan met zijn scherpe pijlen. 
Maar de grootste verdrukking is de 
verdrukking van mijn eigen vlees. Ik 
kan nooit de Heere volmaakt lief-
hebben. Nooit kunnen we de Heere 
volkomen dienen. Altijd is daar weer 
dat boze hart met die oude mens in 
strijd met die nieuwe mens.

“Dezen zijn het, die uit de grote ver-
drukking komen;” De derde verdruk-
king is de druk van het heilig recht 
van God dat zegt: Volkomen betalen. 
En ik heb niet één klein dingetje om 

te betalen. Dan is het verloren. Dan is 
het kwijt. Dan heb ik rechtvaardig de 
dood verdiend. 

Er staat in de Bijbel: “Dezen zijn het, 
die uit de grote verdrukking komen;” 
Ze zijn er allemaal uit gekomen. Ze 
zijn eruit getrokken. Er is er niet één 
in die verdrukking omgekomen. “De-
zen zijn het, die uit de grote verdruk-
king komen;” Dat is een zalige troost 
voor de Kerk des Heeren. Dat is een 
zalige troost voor een arme zondaar, 
die smart heeft over zijn zonden en 
nooit God bedoelen kan. De Heere 
God zegt als het ware: Houd moed in 
de verdrukking! Ze zullen er allemaal 
uitkomen! 
Waarom? In vers 14 staat dat ze 
komen uit de grote verdrukking om 
het bloed des Lams. Het komt niet 
van de mens, niet hun bidden, niet 
hun zuchten, niet hun tranen en niet 
hun eigen gerechtigheden. Maar het 
komt door het bloed des Lams. Het 
is op grond van genade! Daarom is 
het zo’n belangrijke vraag: Kent u 
iets met uw hart van dat bloed des 
Lams? Al de kinderen van God ken-
nen in dit leven iets van dat dierbare 
bloed des Lams. 

Ik denk aan de kinderen in Egypte 
tijdens de tiende plaag in de nacht. 
Alle oudste kinderen moeten sterven. 
Dan is het een wonder dat Mozes 
van de Heere mag wijzen op het 
bloed van het Lam. Dat bloed wordt 
gestreken aan de bovendorpel en 
aan de zijposten van de deur. De 
Heere gaat door Zijn Woord en Geest 
het bloed des Lams openbaren aan 
een ziel die geleerd heeft de dood 
verdiend te hebben. In ons hoofdstuk 
staat: “Dezen zijn het, die uit de gro-
te verdrukking komen; en zij hebben 
hun lange klederen gewassen, en 
hebben hun lange klederen wit ge-
maakt in het bloed des Lams.” 
Wat betekent wassen in het bloed 
des Lams? Soms hebben wij op onze 
hand een vies plekje. Als we eten dan 
kunnen we wel eens morsen en dan 
komt er een vlekje op onze jas. Dan 

Het is een 
zoete verdrukking
als ik mag leren

wenen over 
het missen 

van de Heere. 
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hebben we een doek nodig waar-
mee we dat vieze plekje wegvegen. 
Maar zo is het niet met ons hart. Wij 
hebben niet één vies vlekje of twee 
vieze vlekjes, maar zijn bevlekt van 
het hoofd tot de voeten. We zijn to-
taal melaats. 

Nu mogen de kinderen des Heeren 
ontvangen dat ze gewassen worden. 
Ze worden niet met een doek een 
beetje gewassen, maar ze worden 
helemaal gewassen. Ze worden hele-
maal schoon gewassen in dat bloed 
des Lams. Dat is een wonder. Dat is 
een eeuwig wonder. Dat is eigenlijk 
de zaligheid. Dan zullen ze nooit 
meer zondigen. Ze zijn helemaal 
gewassen in het bloed des Lams. 
Heeft dat bloed voor jou al waarde 
gekregen? Honger en dorst je als een 
kind van Adam al naar dat bloed des 
Lams? Zijn al uw werken, uw bidden, 
uw tranen en uw zoeken al de dood 
geworden? Kreeg toen dat dierbare 

bloed des Lams waarde voor je ziel? 
Straks komt die ganse Kerk uit de 
grote verdrukking en mogen ze met 
lange witte klederen in eeuwigheid 
voor de troon staan. Dat witte kleed 
zullen ze nooit meer zwart maken. 
Wat doen ze voor de troon? 

3. Wat ze doen
“Daarom zijn zij voor den troon van 
God.” Er zijn ook engelen die rondom 
de troon staan. Dat is een beetje 
verder weg. In de kerk zit je vaak 
rondom de preekstoel. Dat is een 
beetje verder weg. Maar als je vlak 
voor de preekstoel komt staan, dan 
ben je dichtbij. Zo is het ook met de 
kinderen des Heeren. Ze staan niet 
rondom de troon, wat verder weg, 
maar Gods kinderen mogen vlak voor 
de troon staan. Ze staan heel dicht 
bij hun Zaligmaker. Dat is eigenlijk de 
hemel. Dat is de zaligheid. Dan ben 
je dicht bij God de Vader, de Heere 
Jezus en bij de Heilige Geest. Dat is 

de hemel, zoals het paradijs op de 
aarde was. Alle kinderen des Heeren 
verlangen naar de gemeenschap, 
naar het dicht bij de Heere zijn. 

Wat ze daar doen? Ze dienen God 
eeuwig voor de troon. In dienen zit 
iets van buigen. Dat is niet werken 
voor mezelf, maar God dienen in 
kleinheid, ootmoed en aanbidding 
bij dag en bij nacht. In de hemel is 
geen nacht, maar dag en nacht be-
tekent voor eeuwig. Dat is dus voor 
altijd Hem dienen, eren, lieven, loven, 
grootmaken en aanbidden. Dan zin-
gen zij: Ere aan God de Vader, Ere 
aan God de Zoon en Ere aan God de 
Heilige Geest. Wat een wonder! 

Wie zijn ze? Ze zijn kinderen van 
Adam. In de Bijbel staat het zo ge-
schreven dat er nog steeds komen 
uit die grote verdrukking. Het getal 
is nog niet vol. Er moeten er nog toe-
gedaan worden. Ze komen nog aan 
door het Goddelijk licht geleid. Bent 
u nog een mens met een boos hart? 
Dan kan het nog! Dan mag u nog 
smeken: Heere trek ook mij uit de 
duisternis en breng me tot Uw won-
derbaar licht. 

Kind des Heeren, misschien bent u 
bestreden of bevreesd. Ze komen 
allemaal uit de grote verdrukking, 
maar ze komen er ook allemaal uit! 
Dat is de troost en zaligheid, want 
dan mag je altijd bij de Heere zijn. 
Bent u bestreden? Bent u bevreesd? 
Gaat u gebukt onder die verdruk-
kingen van de zonden van uw vlees? 
Gaat u gebukt onder de satan en 
de wereld? Hier staat het: Ze komen 
allemaal thuis. Waarom? Dat is ge-
nade! Om het bloed des Lams alleen. 

Amen.
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Rouw

Op 4 mei kwam er rouw bij ons be-
stuurslid M. van Belzen en zijn gezin.  
Zijn vader, schoonvader en opa 
kwam plotseling te overlijden op 75 
jarige leeftijd.
Het mag tot grote troost zijn, bij alle 
verdriet en gemis, dat hij iets mocht
kennen van wat er boven de rouw-
kaart vermeld staat: “en de bedelaar 
stierf.”

Met ontroering hebben we kennis 
genomen van het overlijden van me-
vrouw Larooij in de hoge leeftijd van 
93 jaar. Vele jaren was zij sterk be-
trokken bij het werk van Dovenzorg. 
Als moeder van twee dove dochters, 
Dini en Lydia (in liefdevolle herinne-
ring), kende zij de omstandigheden 
van doven van heel dichtbij. Ook 
heeft zij haar man altijd hartelijk 
gesteund in het werk dat hij als se-
cretaris vele jaren voor Dovenzorg 
heeft verricht. Tijdens dovendien-
sten, dovenweekenden, bezoeken 
aan doven thuis, voorlichtingsavon-
den enz. was zij de stille kracht op de 
achtergrond. Velen zullen haar har-
telijkheid en belangstellend mede-
leven herinneren. Met dankbaarheid 
denken we terug aan het vele werk 

dat zij op haar bescheiden manier, 
aan de zijde van haar, heeft mogen 
doen. 

Het overlijden van haar man in 2006 
was een zware slag in haar leven. In 
2018 volgde opnieuw een zware slag 
door het overlijden van Lydia.
Ons medeleven gaat uit naar Dini, 
Kees en Nelleke met hun kinderen 
en kleinkinderen en de verdere fami-
liekring. Gedenke de Heere hen in al 
hun rouw en gemis. 

Zo klinkt er binnen de kring van Do-
venzorg opnieuw een roepstem: be-
reidt uw huis want gij zult sterven! 
Alleen in Christus is er behoudenis. In 
Hem is het leven en de zaligheid voor 
arme zondaren.

Wie heeft lust den HEER te vrezen,
‘t Allerhoogst en eeuwig goed?
God zal Zelf zijn Leidsman wezen;
Leren, hoe hij wand’len moet.
‘t Goed, dat nimmermeer vergaat,
Zal hij ongestoord verwerven,
En zijn Godgeheiligd zaad
Zal ‘t gezegend aard’rijk erven.   
(Psalm 25:6)

Namens het Bestuur van Dovenzorg,
Ds W. Harinck, voorzitter

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

Za 3/7  Middelharnis, Landbouwweg 2  15:00 uur ds. M. Karens

Za 21/8  Ds. H. van Zetten zal om 15.00 uur in Capelle-West (Moriakerk) 
een dovendienst houden.

Vanwege de maatregelen rondom corona, ondanks enige 
versoepelingen, gaat het dovenweekend zondag 27 juni in 
Oudemirdum helaas niet door.

Het dagje uit, welke staat voor zaterdag 3 juli, komt ook dit jaar te vervallen.
Wel blijft de dovendienst op deze dag staan, in Middelharnis waarin ds. M. Karens 
hoopt voor te gaan. Wij nodigen alle dove vrienden van harte uit deze dienst te 
bezoeken. Heeft u het voornemen gehad mee te gaan met het dagje uit, dan hopen 
wij dat u nu deze dag vrij houdt om naar Middelharnis te komen. Welkom!

Huwelijk

27 mei j.l. mocht ons redactielid  
Peternel Noordzij in het huwelijk tre-
den met Arjan van der Heiden. Wij 
wensen hen beiden van harte Gods 
onmisbare zegen over hun huwelijk.
Het adres van Peternel en Arjan is 
Spuiweg 3, 3265 AG Piershil.

28 mei j.l. mocht Bertine Evertse, lei-
dinggevende van de Roepstem, in 
het huwelijk te treden met Jasper 
van der Wel. Dat de Heere met hen 
beiden optrekke de onbekende toe-
komst in.
Het adres van Bertine en Jasper 
is Berkelseweg 104, 2661 AK Berg-
schenhoek.

Oproep voor een kaartje

Julia de Looff is op 7 mei geopereerd 
aan haar oren en er is een botschroef 
geplaatst voor haar hoortoestel 
(Baha). En op woensdag 19 mei was 
Julia jarig geweest en zij is 9 jaar ge-
worden.
Het zou voor haar erg leuk zijn als zij 
veel kaartjes krijgt, want daar wordt 
zij altijd zo blij van.
Het adres van Julia is Elstarstraat 91, 
4421 DV Kapelle.

Bruidspaar Arjan & Peternel
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Willemijn 
Boer,

een tolk
gebarentaal 

Door Hanneke Brand

EVEN VOORSTELLEN

Mijn naam is Willemijn Boer en ik ben combi-tolk 
(schrijftolk en tolk NGT). Ik werkte 3 jaar in een 
ziekenhuis apotheek voordat ik in aanraking 
kwam met gebarentaal. In onze kerk kwam een 
gebarentolk en hierdoor ontstond mijn interes-
se voor de gebarentaal. Toen ik 24 jaar was ben 
ik begonnen met de schrijftolk opleiding, ik heb 
deze opleiding in 2 jaar afgerond. Ik ging elke dag 
naar school en in de vakanties werkte ik in een 
apotheek.
Toen ik mijn diploma had voor het schrijftolken, 
wilde ik ook graag verder leren voor tolk NGT. 
Tijdens de opleiding schrijftolk kregen we ook 
modules gebarentaal, waardoor ik kon doorstro-
men naar de opleiding NGT.
Vanwege de combinatie schrijftolk en tolk NGT 
heb ik nu een leuke en gevarieerde baan. Ik werk 
veel in het onderwijs, van lagere school tot uni-
versitair onderwijs. Daarnaast tolk ik kerkdien-
sten op zondagen en kerkelijke feestdagen. In 
het onderwijs vragen klanten mij voornamelijk 
als schrijftolk. Tijdens kerkdiensten gebruik ik 
meestal gebarentaal. Afgelopen jaar heb ik veel 
tolkopdrachten via internet gedaan. Het thuis 
werken vond ik goed gaan, als je als klant en ik 
een goede internet verbinding hebt, werkt het 
prima. Zowel het schrijftolken als NGT tolken 
via internet wordt door de klanten gewaardeerd 
omdat zij op deze manier met hun activiteiten 
door kunnen gaan. 
Gelukkig kan ik nu met de klant steeds vaker op 
de locatie zelf aanwezig zijn. Leerlingen mogen 
weer vaker naar school en bij kerkdiensten zijn 
ook steeds meer mensen aanwezig. 
Ik vind mijn werk als tolk erg leuk en uitdagend. 
Je moet zelf de tolkopdrachten regelen om vol-
doende werk te houden, en het fijnste is om 
langer tijd met dezelfde klant samen te werken. 

Daarnaast is de afwisseling in werkomgeving 
erg plezierig. Je leert zelf ook van de lessen die 
de klant volgt. Ik tolkte bijvoorbeeld op de bak-
kersopleiding , maar ook op de universitaire op-
leiding tot tandarts. 
Ik heb geen echte voorkeur, alle situaties zijn in-
teressant om wat van te leren. Voorbereiding is 
wel belangrijk, want niet alle gebaren leer je op 
de opleiding tot tolk NGT. 
Naast mijn werk heb ik ook nog hobby’s. Sinds 
vorig jaar woon ik in Oud – Beijerland en ik vond 
het leuk om met de inrichting van mijn huis be-
zig te zijn.  Door veel tijdschriften te bekijken 
en op internet te zoeken kreeg ik nieuwe idee-
en om alles naar mijn  smaak in te richten.  Nu 
mijn huis af is, houd ik me meer bezig met koken 
en bakken. Daarnaast ga ik elke week naar de 
markt voor een mooie bos bloemen om mijn huis 
vrolijk te houden. 

Misschien tot ziens bij een tolkopdracht! 
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Psalm 74 : 12

Psalm 74 : 12 

 

      Gij             evenwel,           Gij                  blijft                  Dezelfd’ ,    o          Heer’, 

  

 

 

 

         

         Gij         zijt      vanouds                  mijn                          Toe-             verlaat, 

 

             mijn                                Koning, 
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Financiën
ALLERLEI

 

Die uitkomst              gaaft     en uit       Uw                      hemel-                   woning 

 

 

       voor                   ieders                oog                     Uw              haat’ren gingt te keer. 

 

 

FINANCIEEL OVERZICHT
VAN DE MAANDEN

MAART EN APRIL 2021

Collecte dovendienst te :
Woerden  € 306,20
Uddel (6/3)  € 110,00

Bijdrage Ger.Gem. te :.
Kootwijkerbroek € 500,00
Emmeloord € 150,00
Borssele  € 697,57

Goudswaard € 75,00 
Krabbendijke € 250,00
Poortugaal € 150,00
Uddel € 250,00
Oosterland € 25,00
Goes € 250,00
Zwolle € 50,00
Kampen € 250,00
Middelburg-Zuid € 250,00
? € 25,00

Overigen:
OGG ? (2x) € 200,00
GGiN ? € 50,00

Giften:
Overbetalingen en giften € 3.425,72

Van mevrouw de Rijke uit Stavenisse 
ontvingen wij € 345. Dit betreft de 
opbrengst van de kaartenverkoop. 
Hartelijk dank voor uw inspanningen 
voor Dovenzorg.
Kerkenraden en gevers willen wij 
na de Heere hartelijk danken voor 
de bijdragen die Dovenzorg mag 
ontvangen. 

Met vriendelijke groeten, M.F. Vroon
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ACTIVITEITEN

I 
n de Paleistuin en bij de stal-
len staan Vertelpodia: op het 
Stallenplein vertellen we alles 
over paarden, rijtuigen, auto’s 
en het bijzondere gebouw. 

In de tuinen hoor je van alles over de 
tuin: hoe Willem III en Mary met hun 
gasten door de tuin flaneerden en 
zelfs spelletjes deden, welke bijzon-
dere beelden en fonteinen in de tuin 
staan en hoeveel werk het is om de 
tuin zo mooi te houden.

Ondersteuning in Nederlandse 
Gebarentaal
Elke laatste zaterdag van de maand 
wordt er getolkt in Nederlandse 
Gebarentaal (NGT) bij de vertelpodia:
• 29 mei
• 26 juni
• 31 juli
• 28 augustus
• 25 september

Starttijden tolk Gebarentaal
• 11:00 en 14:00 uur: 
 Vertelpodium Tuin
• 12.30 en 15.30 uur: 
 Vertelpodium Stallen

Het is niet nodig om apart te reserve-
ren voor de tolk. Een e-ticket voor de 
betreffende dag is voldoende.

Kijk voor meer informatie op de 
website van Paleis Het Loo.

VERTELPODIA
 PALEIS HET LOO

MET TOLK GEBARENTAAL

PALEIS HET LOO IS EEN PLEK VOOR IEDEREEN. ER WORDEN DAAROM DIVERSE ACTIVITEITEN 
GETOLKT IN NEDERLANDSE GEBARENTAAL (NGT). ZO IS ER ELKE LAATSTE ZATERDAG VAN DE MAAND

EEN TOLK AANWEZIG BIJ DE VERTELPODIA IN DE STALLEN EN TUINEN. 
VOOR JONG EN WAT OUDER EEN ECHTE AANRADER. LEUKE WEETJES EN MOOIE VERHALEN!

Door Hanneke Brand en Greetje Stevens
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Bezoekerscentrum De Hoep
In het Noordhollands Duinreservaat 
bij Castricum bevindt zich een water-
wingebied van PWN. Het toekomstige 
drinkwater wordt er gefilterd door het 
duinzand. In bezoekerscentrum van 
PWN – De Hoep – komen kinderen 
alles te weten over het zuiveren van 
water en de Noord-Hollandse duinen. 
Er is een leuke interactieve tentoon-
stelling, een winkeltje met spulle-
tjes waar je hebberig van wordt en 
een filmzaal. Aan de achterkant van 
het mooie gebouw ligt een mooie 
(vlinder)tuin.
Vanuit Bezoekerscentrum De Hoep 
kan je verschillende wandelingen 
maken die speciaal geschikt zijn voor 
kinderen. Als kabouters of hulpbos-
wachters gaan ze op pad met een 
rugzakje vol spullen en opdrachten 
(8 euro, max. 4 kinderen). Kijk voor 
meer informatie op de website van 
PWN/Bezoekerscentrum De Hoep.

Huttenbouwbos + Johanna’s Hof
Willen je kinderen na het bezoek 
aan De Hoep nog even lekker spelen, 
steek dan de parkeerplaats schuin 
naar links over. Daar vind je het 
huttenbouwbos. Dit afgebakende 
stuk bos is speciaal bedoeld om te 
bouwen met boomstammen. Waar-
schijnlijk staat er al een aantal (bijna) 
afgebouwde tipi-achtige bouwsels, 
maar die mag je gewoon afbreken 
om op een andere plek iets nieuws 
neer te zetten. Ook leuk voor bouw-
lustige ouders.

Bosspeeltuin in het Maximapark 
in Utrecht
De bosspeeltuin is dagelijks geo-
pend van 8.30 uur tot 19.00 uur en 
te vinden aan de Uilenboslaan 2, 
3451 GB in Vleuten. Kom je met de 
auto, dan kun je het beste parkeren 
op de parkeerplaats van het Maxi-
mapark aan de Utrechtseweg 4a te 
Vleuten. Gezien de mooie locatie is 
het zeker aan te raden om lekker met 
de fiets te komen en hier is dan ook 
meer dan voldoende parkeergele-
genheid voor.
De Bosspeeltuin is gratis toegankelijk 
en wordt beheerd door de gemeente 
Utrecht. Meer weten? Bezoek dan de 
website van de bosspeeltuin.
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»»»»» »»»»»
A.Vogel tuinen: 
een natuurlijke verrassing
A.Vogel tuinen ’t Harde 
Verscholen in de Veluwse bossen van 
Landgoed Zwaluwenburg liggen de 
A. Vogel tuinen met talloze heilzame 
kruiden en planten. Het is dé plek 
voor een gezellig en gezond dagje 
uit midden in de natuur. Laat je zin-
tuigen tot leven komen!

Wat is er te doen? 
Interactieve luistertour (gratis) 
Blotevoetenpad (gratis)
Pluk- en smultuin (gratis)
Insectentuin (gratis)
Speeldernis (gratis)
Puzzeltocht (gratis) 
Wandelen 

De Vosselhoeve in Epe 
Een dag vol boederij beleving 
Bij Vosselhoeve kun je terecht voor 
een leuk familie, -groepsuitje 

Wat is er te doen?
Boerengolf
Klootschieten 
Balluh Kuln 

Tevens bieden zij de mogelijkheid 
voor een lunch, BBQ en verschillende 
buffetten, ideaal natuurlijk voor een 
familiedag! 

Wandelroute Nationaal Park 
Dwingelderveld
Nationaal Park Dwingelderveld staat 
vooral bekend vanwege de grote, 
stille heide. Het centrale deel van 
het park is zelfs het grootste aan-
gesloten natte heidegebied dat nog 
over is in West-Europa. Tijdens deze 
gevarieerde en kindvriendelijke wan-
deling heb je kans op ontmoetingen 
met graafwespen, de schaapskudde 
van Ruinen en diverse vlinders, vogels 
en insecten. Paaltjes met rode pijlen 
geven de route aan. 

Bezoekerscentrum Dwingelderveld
Benderse 22
7963 RA Ruinen (DR)
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»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

»»»»»»»»»»»»»»»

NEELTJE

GERJANNE

Hoi Gerjanne,

Ja, vanavond (28 mei) was er weer een persconferentie over de corona- 

maatregelen. Ja, ik ben er ook blij met de versoepelingen, maar toch 

moeten we nog alert blijven. In de zorg is er nog steeds een hoge werk-

druk. De anderhalvemetermaatregel blijft, voor dove mensen/kinderen is 

het eigenlijk niet echt een probleem. Ze kunnen goed communiceren in de 

gebaren op afstand.

Je vroeg of ik mijn CI afdoe om even geen geluiden te horen. Nee, dat 

doe ik niet zo gauw. Ik hou mijn CI aan totdat ik op bed lig. In de ochtend 

als ik vrij heb en genoeg te doen heb in het huishouden, dan doe ik de 

CI weleens later pas aan. Zo kon ik ff lekker in stilte doorwerken. In het 

verleden heb ik meegemaakt, toen ik ziek was, had ik mijn CI paar dagen 

niet aan. Nadat ik wat beter voelde, sloot ik mijn CI weer aan en wat was 

het een schok voor mij dat ik de geluiden opeens hard hoorde en dat was 

niet aangenaam en sindsdien heb ik hem daarom bijna altijd om. 

We hebben geen plannen gemaakt voor de zomervakantie. We gaan niet 

op vakantie, het is zo onzeker met alles en we hebben nu niet echt zin in 

om iets te gaan ondernemen. En jij? 

Verder ben ik heel benieuwd. Als men aan jou vraagt of je iets wil vertellen 

over de dovencultuur, wat zou je allemaal willen vertellen?

Groetjes van Neeltje en tot schrijfs!

Hoi Neeltje!

Hoe gaat het met je? Gaat alles goed thuis en op het werk? Ik ben blij dat 
er versoepelingen zijn gekomen, want nu kan ik weer gaan klimmen in de 
klimhal. Bij de klimhal waar ik dat altijd doe, kon je wel buiten klimmen 
maar de binnenhal was gesloten. Buiten klimmen is in de zomer erg leuk, 
maar in de afgelopen wintermaanden was het toch wel erg koud. Dus ik 
ben blij dat we nu ook weer binnen kunnen klimmen. Ik doe dat altijd met 
een doof klimmaatje, dus dat maakt het extra leuk omdat de communi-
catie dan geen moeite kost.
Ik ben wel benieuwd of jij ook wel eens je CI afdoet om even geen geluiden 
te horen? Ik zelf doe best vaak mijn hoortoestellen uit wanneer ik thuis ben. 
Vooral als ik een lange dienst heb gewerkt vind ik het heerlijk om daarna 
mijn oren en hoofd rust te geven door mijn hoortoestellen uit te doen. Doe 
jij dat ook wel eens of eigenlijk nooit?
Heb jij nog plannen gemaakt voor de zomervakantie?
Groetjes en tot schrijfs!

PENVRIENDINNEN

GEBAAR ‘RUST’

GEBAAR ‘CULTUUR’
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Beste puzzelaars,

Wat heb ik veel reacties 
gekregen van mensen 
om mij heen, die het 
Dovencontact lazen en 
het stukje over het ver-
plicht dragen van de 
mondkapjes hadden gele-
zen. Voor velen was het een 
eyeopener omdat ze er nog 
nooit over nagedacht hadden 
wat het voor een doof/slechtho-
rend iemand betekent om niet meer 
te kunnen liplezen. Een waardevol stukje 
wat mij betreft.
Een aantal weken geleden zijn we naar de dovendienst 
(belijdenisdienst) geweest in Leerdam en namen wij voor 
het eerst Renske mee naar de kerk. Wat heeft ze het 
goed gedaan die middag. Al die mensen in de kerk, alle 
dames een hoedje op, een dominee in een zwart pak en 
niet te vergeten het grote orgel, ze was er helemaal van 
onder de indruk. Renske zingt heel graag en dat doen 
we (zover als het lukt) dagelijks met elkaar na het eten, 
maar ook op andere momenten van de dag. Renske 
kent inmiddels al ruim 20 Psalmversjes en die laat ze ook 
buiten op de trampoline horen. Wat is klein zijn toch mooi 
en puur, zonder schroom Psalmen zingen, zoveel je maar 
wilt. Willard is inmiddels enorm aan het ontwikkelen in 
zijn spraak. Hij zegt allerlei woordjes na en elke dag leert 
hij er weer meer bij, heel mooi om hem van heel dichtbij 
te zien ontwikkelen.
Nog een leuke kleine anekdote; wanneer jullie inzen-
dingen allemaal binnenkomen heeft de postbode het 
maar druk. Pas stond ik buiten en kwam de postbode 
aan. Heel voorzichtig wilde ze weten of ik ziek was. 
Ze vond het zo mooi dat er steeds zoveel kaarten/brie-
ven waren voor ene “Juf Marjolein”. Ik heb haar toen 
maar even uitgelegd dat ik gelukkig niet ziek ben en 
allemaal beterschapskaarten heb ontvangen, maar dat 
het jullie inzendingen zijn. Van het Dovencontact had ze 
nog nooit gehoord, maar wie weet heeft ze het ‘s avonds 
thuis toch opgezocht.
Omdat de vorige keer de inzenddatum verkeerd in het 
Dovencontact stond hebben verschillende kinderen hun 
oplossingen niet meer opgestuurd omdat ze dachten al 
te laat te zijn. Voor die kinderen die dat aan mij geschre-
ven hebben heb ik alsnog een punt meegerekend van de 
vorige puzzel.

Justin Riemens: Van 
harte welkom Justin, wat 
leuk dat je mee gaat 
puzzelen! Dat word echt 
een hele diepe hut zeg, 

heel leuk! Oh, maar dat is 
wel heel mooi zeg…. varen 

op het Veerse Meer! Hope-
lijk krijgen we een lange en 

mooie zomer, zodat jij lekker veel 
kunt varen.

Judith en Rosalie Sturm: Ai, ai Rosalie, 
dat is niet zo best. En ook heel vervelend dat 

je precies je schrijfarm breekt. Is je arm inmiddels al weer 
uit het gips?
Hoe gaat het met jou Judith? Als ik dit schrijf heb je als het 
goed is voorjaarsvakantie, heb je nog iets leuks gedaan?
Niels de Jongh: Wat stuur jij altijd netjes en trouw de 
inzendingen in zeg, echt heel fijn! Hoe is het met je? 
Heb je veel thuis les gekregen of mocht je geregeld naar 
school? Wat een moeilijke en onrustige tijd is het met 
die Corona.
Marijke …?...: Omdat ik geen Marijke van 11 jaar in mijn 
bestand heb staan denk ik dat jouw punten verloren zijn 
gegaan, omdat je meer dan 5x niet hebt meegedaan. 
Wat is je achternaam, adres en geboortedatum?

Er zijn dit keer 11 nieuwe puzzelaars, een hartelijk 
welkom aan:
Niek Baaij, Sarah Driessen, Monica Ligtenberg, Leah 
van der Meer, Thijs van Moolenbroek, Emma-Lynn Muijt, 
Rosalie van Reenen, Robert-Jan van Reenen, Justin Rie-
mens, Anne-Wil van Werkhoven, Marijke …?...

De volgende kinderen hebben 5 punten en daarmee 
een boekenbon verdiend:
Ralph van den Bosse, Mariska van den Bosse, Margreet 
van Dijk, Adwin van Dijk, Teunieke Egas, Alexandra Griffi-
oen, Maik Hoogerland, Rosalie Izelaar, Annelot van Luijk, 
Hannah van der Meer, Martha Meijers, Rebekka Nouwen, 
Henriette van Rijssel, Christiaan van Rijssel, Alinde 
Roodenburg, Aron Snoei, Justin Snoei, Eloise Versprille.

De volgende kinderen hebben hun laatste boeken-
bon verdiend:
Anna Arends, Jorbert Nap.

Beste
puzzelaars

Door juf Marjolein

PUZZEL

151368 DovenContact nr. 3 juni 2021 V2.indd   16151368 DovenContact nr. 3 juni 2021 V2.indd   16 09-06-2021   13:4909-06-2021   13:49



17

De onderstaande tekst kun je vinden in Psalm 37. Als je de tekst hebt gevonden schrijf je deze zo mooi 
mogelijk op. Maak er een schilderij van, een ansichtkaart of... Er kwamen al verschillende vragen om 
een handletteropdracht, nou dames... bij deze kunnen jullie je creativiteit helemaal kwijt. De mooiste 
inzending krijgt van mij 1 punt extra.

Om je te helpen heb ik het alfabet hieronder neergezet.

DE NIEUWE PUZZEL

STUUR DE TEKST VOOR 17 JULI IN EEN VOLDOENDE GEFRANKEERDE ENVELOP OP NAAR:
JUF MARJOLEIN, HARINGBAND 10, 3371 JA HARDINXVELD-GIESSENDAM

De volgende kinderen hebben 5 punten en daarmee een boekenbon verdiend:  
Ralph van den Bosse, Mariska van den Bosse, Margreet van Dijk, Adwin van Dijk, Teunieke Egas, 
Alexandra Griffioen, Maik Hoogerland, Rosalie Izelaar, Annelot van Luijk, Hannah van der Meer, 
Martha Meijers, Rebekka Nouwen, Henriette van Rijssel, Christiaan van Rijssel, Alinde Roodenburg, 
Aron Snoei, Justin Snoei, Eloise Versprille. 
 
De volgende kinderen hebben hun laatste boekenbon verdiend: 
Anna Arends, Jorbert Nap. 
 
 
De nieuwe puzzel 
 
De onderstaande tekst kun je vinden in Psalm 37. Als je de tekst hebt gevonden schrijf je deze zo 
mooi mogelijk op. Maak er een schilderij van, een ansichtkaart of ….  Er kwamen al verschillende 
vragen om een handletteropdracht, nou dames…. bij deze kunnen jullie je creativiteit helemaal kwijt. 
De mooiste inzending krijgt van mij 1 punt extra.  
 

Wentel uw weg op 
den Heere, en 
vertrouw op Hem; 
Hij zal het 
maken. 

 
 Om je te helpen heb ik het alfabet hieronder neergezet. 
 

Abcdefghijklmnop 
 a    b    c    d  e     f     g   h    i     j     k   l     m    n   o    p 

Qrstuvwxyz 
  q     r    s     t    u    v    w    x      y     z  
 
 
Stuur de tekst voor 17 juli in een voldoende gefrankeerde envelop op naar: 
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Aron Snoei, Justin Snoei, Eloise Versprille. 
 
De volgende kinderen hebben hun laatste boekenbon verdiend: 
Anna Arends, Jorbert Nap. 
 
 
De nieuwe puzzel 
 
De onderstaande tekst kun je vinden in Psalm 37. Als je de tekst hebt gevonden schrijf je deze zo 
mooi mogelijk op. Maak er een schilderij van, een ansichtkaart of ….  Er kwamen al verschillende 
vragen om een handletteropdracht, nou dames…. bij deze kunnen jullie je creativiteit helemaal kwijt. 
De mooiste inzending krijgt van mij 1 punt extra.  
 

Wentel uw weg op 
den Heere, en 
vertrouw op Hem; 
Hij zal het 
maken. 

 
 Om je te helpen heb ik het alfabet hieronder neergezet. 
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Stuur de tekst voor 17 juli in een voldoende gefrankeerde envelop op naar: 
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Een jood en een heiden
Petrus is een apostel. Hij moet aan 
de joden en aan de heidenen over de 
Heere Jezus vertellen. Petrus denkt 
dat hij alleen aan de joden moet 
vertellen en niet aan de heidenen. 
De joden horen bij het volk Israël. 
Daar hoort Petrus ook bij. De heide-
nen kennen de God van Israël niet. 
Dat is een ander volk.
De Heere gaat Petrus leren dat Hij 
wil dat ook de heidenen over Jezus 
moeten horen. Dat leert Petrus door 
het onderwijs dat Hij van de Heere 
krijgt. Daar gaan we over nadenken 
in deze vertelling.

Cornelius
Wie is Cornelius? Cornelius is de baas 
over honderd soldaten. Een hoofd-
man over honderd, staat er in de 
Bijbel. Cornelius is een heiden. 
Hij is uit een ander land gekomen. 
Nu woont hij in Cesaréa. Een stad in 
het land Israël.
Cornelius hoort over de God van 
Israël vertellen. Hij kent God niet. 
Cornelius heeft geleerd om tot de 
afgoden te bidden. Dat doet hij ook.
In Cesaréa hoort Cornelius veel over 
de God van Israël. Cornelius vraagt: 
God van Israël, mag ik U ook leren 
kennen? Cornelius praat ook met 
zijn familie over de God van Israël. 

Hij doet veel goede dingen. Hij geeft 
geld aan arme mensen. Cornelius is 
aardig voor zijn knechten. Cornelius 
heeft het druk. Maar hij heeft toch 
tijd om te bidden. Hij wil graag meer 
weten over de God van Israël.

Cornelius en een engel
Op een dag schrikt Cornelius heel 
erg. Waarom schrikt hij? Er komt 
een engel bij hem. De engel zegt: 
Cornelius. Cornelius zegt: Wat is het, 
Heere? De engel zegt: De Heere 
heeft gezien dat u geld aan arme 
mensen gegeven hebt. De Heere 
heeft uw gebeden verhoord. Stuur 
mannen naar Joppe. Vraag naar 
Simon, die ook Petrus genoemd 
wordt. Petrus logeert bij Simon de 
lederbereider. (=beroep) Petrus zal 
zeggen wat u moet doen. De engel 
gaat weer weg.
Cornelius roept twee huisknech-
ten en een soldaat die de Heere 
vreest. Cornelius zegt: Gaan jullie 
Petrus roepen. Hij logeert bij Simon 
de lederbereider. Zijn huis staat 
in Joppe, bij de zee. De knechten 
gaan op reis.

Petrus
Wat doet Petrus? Petrus klimt op 
het platte dak van het huis om te 
bidden. Beneden wordt het eten 

klaargemaakt. Petrus heeft honger. 
Plotseling gebeurt er iets wat Petrus 
nog nooit gezien heeft. Hij is ver-
baasd. De hemel gaat open. Petrus 
ziet een laken met dieren erin naar 
beneden komen. Het laken is aan 
vier hoeken vastgebonden. In het 
laken zitten wilde dieren, kruipende 
dieren en vogels. Petrus hoort een 
stem. De stem zegt: Sta op Petrus, 
slacht en eet.
Petrus begrijpt er niets van. Er zitten 
dieren in het laken die Petrus niet 
mag eten. Het zijn onreine dieren. 
In de wet van Mozes staat dat 
Petrus geen onreine dieren mag 
eten. Petrus wil gehoorzaam zijn 
aan de wet van Mozes. De Heere 
wil Petrus iets leren wat hij nog 
niet begrijpt
Petrus zegt: Nee, Heere, ik slacht 
deze onreine dieren niet. Ik heb nog 
nooit iets gegeten wat onrein was.

Petrus hoort voor de tweede keer 
een stem: Wat God gereinigd 
heeft zult gij niet gemeen maken. 
Het betekent: Als de Heere een 
opdracht geeft mag jij die niet 
afwijzen. Jij moet gehoorzaam zijn. 
Petrus ziet het laken met de dieren 
drie keer. Dan wordt het opgenomen 
in de hemel. Petrus denkt er over na. 
Wat wil de Heere hem leren?

PETRUS EN CORNELIS
Door mevr. R. Quist

» KIDS «
Bijbelverhaal
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De les voor Petrus
De Heere leert Petrus door een voor-
beeld. Het voorbeeld van het laken 
met de onreine dieren. Onreine 
dieren mag Petrus niet eten, want 
hij is een jood. Er is nog meer wat 
een jood niet mag. Een jood mag 
ook niet in het huis van een heiden 
komen. Dat staat ook in de wet van 
Mozes. Maar door het werk van de 
Heere Jezus is alles anders gewor-
den. De Heere Jezus heeft Zelf 
gezegd tegen Zijn discipelen: Gaat 
dan heen, onderwijst al de volken. 
Het betekent: Leer alle mensen over 
Mij, discipelen. Leer joden en heide-
nen. Als jullie zelf gaan leren, heten 
jullie apostelen.
God maakt geen verschil tussen 
joden en heidenen. Het gaat er niet 
om of je een jood of een heiden bent. 
Het gaat er om of je bij de Heere 
Jezus hoort. Hij alleen kan zalig 
maken van de zonden. We hebben 
Hem nodig voor ons hart. De les voor 
Petrus is: De zaligheid is ook voor de 
heidenen. Wees gehoorzaam aan de 
opdracht die de Heere aan jou geeft.

Petrus is gehoorzaam
Als Petrus over alles nadenkt, klop-
pen de knechten van Cornelius 
beneden aan de deur. Ze vragen 
aan iemand: Logeert Petrus hier? 
De Heere zegt in het hart van Petrus: 
Zie, drie mannen zoeken u. Sta op, 
ga met die mannen mee. Twijfel niet. 
Ik heb die mannen gestuurd.
Petrus gaat naar beneden. Hij zegt 
tegen de mannen: Ik ben het die 
jullie zoeken. Waarom zoeken 
jullie mij?

heeft op aarde gewoond. Hij heeft 
veel zieke mensen gezond gemaakt. 
Wij hebben het gezien. Wij hebben 
ook gezien dat de joden de Heere 
Jezus gedood hebben. Wij hebben 
ook gezien dat de Heere Jezus 
na Zijn dood opgestaan is uit het 
graf. Wij hebben met Jezus gege-
ten en gedronken. De Heere Jezus 
heeft tegen ons gezegd dat we 
over Hem moeten vertellen. Wie in 
Jezus gelooft krijgt vergeving van 
zijn zonden.

Een wonder
In het huis van Cornelius gebeurt een 
wonder. De mensen die naar Petrus 
luisteren krijgen de Heilige Geest in 
hun hart. De vrienden van Petrus zijn 
verwonderd. Ze horen dat de heide-
nen God groot maken. Dat kan door 
het werk van de Heilige Geest.
Dat kan omdat de Heere Jezus door 
Zijn werk de zaligheid verdiend heeft 
voor joden en heidenen zoveel als 
de Heere er roept. Cornelius en zijn 
familie worden gedoopt in de Naam 
van de Heere. Het werk van de Heere 
wordt gehoord en gezien. Het werk 
van de Heere gaat door. Ook onder 
de heidenen.

Zendingswerk
De Heere trekt ook heidenen uit de 
duisternis van de zonde tot het Licht 
van de wereld. De Heere Jezus zegt: 
Ik ben het Licht van de wereld. 
Weet je wie er nu naar de heidenen 
gaan? Zendelingen. Zendelingen 
vertellen aan heidenen over de 
Heere Jezus en Zijn werk Ze worden 
geholpen door zendingszusters en 
andere zendingswerkers. De Heere 
heeft beloofd dat Hij uit alle landen 
mensen zal roepen en gelukkig 
maken. Dat is een wonder. Vraag 
aan de Heere of er in jouw hart ook 
een wonder mag gebeuren.

Heere, bekeer mij tot U!
Heere, trek mij tot U!
Heere, leer mij van U!

De mannen zeggen: Onze hoofdman 
Cornelius heeft een engel gezien. 
De engel zei: Roep Petrus. Petrus 
zal woorden van zaligheid spreken. 
Hij zal over Jezus leren. Onze hoofd-
man is een godvrezend man.
De mannen gaan naar binnen. 
Ze blijven tot de volgende dag in 
het huis. Dan gaan ze samen op reis. 
Er gaan ook nog 6 vrienden mee. 
Ze komen in de stad Cesaréa. Cor-
nelius met zijn vrienden en familie 
zitten te wachten.

Petrus geeft onderwijs
Als Cornelius Petrus ziet loopt hij er 
heen en valt aan zijn voeten. Cor-
nelius wil Petrus aanbidden. Petrus 
zegt: Sta op, ik ben zelf ook een 
mens. U moet niet buigen voor mij. 
Petrus gaat mee naar binnen. Er zijn 
veel mensen in huis. Petrus zegt: 
Ik ben een jood. Eigenlijk mag een 
jood niet in het huis van een heiden 
komen. Maar de Heere heeft mij 
geleerd met een voorbeeld dat de 
zaligheid ook voor de heidenen is.
De Heere maakt geen verschil tussen 
joden en heidenen. Ik mag ook geen 
verschil maken. Ik moet gehoorzaam 
doen wat de Heere zegt. Daarom 
ben ik zonder tegenspreken geko-
men. Mag ik vragen: Waarom hebt u 
mij geroepen?
Cornelius zegt: Een engel heeft 
tegen mij gezegd dat ik u moest 
laten roepen. Ik heb gelijk 3 mannen 
naar Joppe gestuurd. Ik ben blij dat 
u gekomen bent. We zijn hier alle-
maal bij elkaar om te luisteren wat 
God tegen u gezegd heeft.

Woorden van God
Petrus zegt: Ik merk op dat God niet 
alleen joden roept tot de zaligheid 
maar ook heidenen. De Heere Jezus 
is niet alleen gekomen voor de joden 
maar ook voor de heidenen. Ik mag 
vertellen dat u vrede met God kunt 
krijgen door het werk van de Heere 
Jezus. Het geloof in Zijn Naam 
maakt u gelukkig. De Heere Jezus 

De zaligheid 
is ook voor 

de heidenen. 
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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?

151368 DovenContact nr. 3 juni 2021 V2.indd   20151368 DovenContact nr. 3 juni 2021 V2.indd   20 09-06-2021   13:4909-06-2021   13:49


