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Het spoor van de Herder 
 

Ze wisten dat Hij was opgestaan, 

maar hoe moesten ze nu verder? 

Op Zijn bevel naar Jeruzalem gegaan, 

maar als schapen zonder herder. 

 

Ook wij weten dat Hij is opgestaan, 

maar het leven gaat gewoon verder. 

We willen wel achter Jezus aan, 

maar verliezen vaak het spoor van de herder. 

 

Ze bleven tezamen, één in gebed. 

verwachtende grote dingen, 

totdat ze in vuur en in vlam gezet, 

de Geest van hierboven ontvingen. 

 

Ook wij blijven samen, één in Zijn naam, 

verwachtende grote dingen, 

En sporen elkaar in liefde aan 

met beloften, die we ontvingen. 

 

Houd dan ook moed, en heb maar geduld, 

weet, dat Hij zeker zal komen. 

Het heden is vaak nog van pijn vervuld, 

maar straks vervult God al je dromen! 

 

Vergeet het verleden, strek je maar uit 

naar die parel van eeuwige waarde. 

Want eens komt Jezus, en zijn wij Zijn bruid, 

straks, op die nieuwe aarde. 

 
Overgenomen uit “Voor deze gelegenheid” van Ina van der Beek 
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Gods oogpunt 

Jaren geleden toen ik nog kort in de gemeente was, ging een groep 

vrouwen op een spirituele “Safari”. Drie vrouwen van een NG kerk in 

Randburg namen ons op reis om onszelf beter te leren kennen en iets 

over onze relatie tot God en geloof te ontdekken. 

Een oefening die we moesten doen was om te kiezen welk dier we 

zouden willen zijn. Dan moesten we zeggen waarom we dat specifieke 

dier gekozen hebben. Vele vrouwen kozen grote, sterke dieren zoals een 

olifant of een leeuw. Want grote, sterke dieren zijn niet weerloos en ze 

kunnen hun jongeren goed beschermen en verzorgen. 

Ik moest lang nadenken. Ik kon me niet helemaal identificeren met een 

dier. Ik koos toen een vogel, een albatros. Een zwarte vogel of een 

roofvogel gingen voor mij niet. Een witte vogel had meer een spiritueel 

gevoel. Zoals de witte duif die vaak gebruikt wordt als symbool van de 

heilige Geest.  

Ik koos de albatros omdat die van alle vogels de langste 

vleugelspanning heeft. Ik wist niet of het zo was dat ze daarom ook het 

hoogste kunnen vliegen, maar ik dacht van wel. Dat was het gevoel dat 

ik zocht. Om heel heel hoog boven de aarde te kunnen vliegen en 

vandaar te kunnen zien wat er allemaal aan de hand is hier beneden. 

In de spreektaal noemen we het: a bird’s eye view – hoe een vogel het 

ziet daar van boven. Het grotere beeld.  

In de narratologie, de wetenschap van hoe verhalen in elkaar zitten, 

noemt men het a god’s eye view – hoe de godheid het zou zien daar 
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van boven. Het meest omvattend beeld mogelijk van wat hier op de 

aarde gebeurt. 

Als Christenen noemen we het: door Gods ogen zien. 

Dat wilde ik: het grotere beeld zien. Hier beneden wordt men heel snel 

vast gevangen: in je eigen vrezen, je klein denken, in de situaties waaruit 

je niet kunt ontsnappen, waar de machten en krachten over je heersen, 

in relaties met mensen die met hun eigen onheelheid anderen schaden. 

Daar boven kan men ademhalen. Van daar kan men zien hoe de 

dingen hier beneden in elkaar passen. Groter zien helpt begrijpen. 

Begrijpen helpt men om vrede te vinden met de realiteiten van hier.  

Dan kan men zien zonder om vast gevangen te zijn, want er is een 

grotere realiteit. In een grotere realiteit kan men zich in vrijheid bewegen. 

Ademhalen. Zelfs ook hier beneden. 

Dan komt de geloofsdimensie daarbij. Niet alleen een bird’s eye view of 

een narratologische god’s eye view, maar Gods oogpunt. Het oogpunt 

van de God van het evangelie. De God van liefde. Die God van de 

andere wang en de vijand liefhebben. De God die de grootste kracht 

toont in weerloosheid.  

Hoe vreemd is het oogpunt van deze God. Lang niet altijd verstaanbaar. 

En toch ... als we onze focus veranderen van tegen alles hier aankijken, 

naar proberen om door Gods ogen te zien, kunnen we er iets van 

ervaren. Gelijk vloeit er een gevoel van vrede binnen. Je kunt diep 

ademen. Je kunt je lichaam in vrijheid bewegen. Het gevoel van klein, 

vast gevangen, verstikkend, valt van je af.  

De albatros kan weer vliegen en God is “the wind beneath my wings”.  

Toch jammer dat ik zo vaak vergeet van de albatros. Dat ik me eerst 

weer in de diepste moeras van hier beneden laat vast vangen voordat 

ik me weer herinner aan hoe het voelt om te vliegen.  

God dank dat het evangelie van de weerloze God en de eindeloze 

liefde me altijd weer herinnert aan the God’s eye view. Om dan opnieuw 

te beseffen: ik wíl vliegen; ik kán vliegen. 

Yolanda Dreyer 
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Van de diaconie 

Namens de Diaconie bedank ik u allen die weer zo royaal hebben 

bijgedragen aan schenkingen van voedsel / goederen / dekens en geld 

voor de Ondersteuningsraad tijdens de Dankdienst gehouden op 13 april 

2014.  

De Ondersteuningsraad stuurde het volgende berichtje: 

Onderwerp: voedselvoorraad 

‘n Ekstra dankie aan julle gemeente en alle betrokkenes, vir julle groot 

skenking. 

Baie dankie ook dat julle dit vir ons kom aflewer het. 

Ons sal gee waar die nood die grootste is. Julle maak ‘n verskil in hierdie 

mense se lewens. 

Vriendelike groete 

Mari Maritz 

Maatskaplike Werker 

Met vriendelijke groeten namens de diaconie, 

Joke de Jong 

 

  

 

 

 

 

 



Mare | Juni 2014 | 6  

Zolang wij ademhalen, schept Gij in ons de kracht, om zingend te vertalen, waartoe wij zijn gedacht 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dutch Winter Faire 

Nog maar een maand tot het Dutch Winter Faire  op 5 Juli.  Nasi, Patat, 

Haring, Boerenkool en Kroketten zijn op het menu, en voor het zoete tand 

kunt uw genieten van pannenkoeken, poffertjes en heerlijke koek, 

crêpes en gebakjes. Wat een feest! De bier tent wordt weer een 

gezellige plaats om met vrienden en familie te bezoeken en er is ook 

weer heerlijke glühwein en advocaat.  

Wij hebben deze jaar ook optreden door de kinderen van Het Oranje 

Park School die onder anderen het volkslied voor ons gaan zingen. In de 

zaal boven kunnen de kinderen de hele dag terecht met leuke 

activiteiten en spelletjes. 
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Wij hebben nog vraag naar prijzen voor het Rad van Avontuur en vragen 

dat die graag bij de kerk gebracht worden, zo ook items voor de classics 

en collectables, handwerk en boeken stallen.  

Wij zijn ook in gesprek met de buren van de Kerk om extra parkeer 

plaatsen te regelen dit jaar, en extra securiteit in het straat. 

Entree voor de Markt is R20 per persoon, en kinderen korter dan een 

meter mogen voor niets naar binnen. 

Op Sondag 7 Juni na de koffie drinken, vragen wij of alle mede werkers 

van de markt een vergadering in de zaal bij wonen om de regelingen 

van de dag te bespreken. Als u nog niet op de lijst staat als helper, kom 

gerust ook en wij vinden een plaats voor iedereen. Een kroket en nog 

wat lekkers zal geserveerd worden.  

Wij zien uit om iedereen te verwelkomen bij de 2014 Dutch Winter Faire! 

Voor meer informatie neemt a.u.b. contact op met een Comité lid of via 

email op dutchwinterfaire@gmail.com  

Met Vriendelijke Markt Groet! 

Ingrid Janbroers 

076 906 2224 

 

Letting Scripture Interrupt You 

When a verse or passage grabs your attention, don't be afraid to stop and 

ask why. 

Marilyn Chandler McEntyre's many books show a concern for fostering careful habits 

of reading and writing among Christians. In her new title, What's in a Phrase? Pausing 

Where Scripture Gives You Pause(Eerdmans), McEntyre, professor of English at 

Westmont College, offers brief meditations on biblical phrases that, for one reason or 

another, have stopped her short and occasioned further reflection. Laura Turner, 

a Her.meneutics contributor, spoke with McEntyre about the value of dwelling on 

passages of Scripture that grab our attention. 

 

How should we react when a Scripture passage gives us pause? 

For me, it is rooted in lectio divina, the practice that Benedict taught his 

monks in the fifth century. It's slow reading of very short passages of 

Scripture, listening for the word or phrase that addresses you. You're 

mailto:dutchwinterfaire@gmail.com
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listening for something that invites the Spirit to open doors of association, 

memory, and feeling. 

Say you encounter a phrase like "is my shepherd." On the second reading 

you might ask, "What is this about? Where I am being summoned? Why 

did this touch me in some way?" Then you could give those thoughts 

some silence. On the third reading, you can open up further and ask 

what the invitation might be, and how this might be giving you specific 

direction. 

You talk about memories that arise while pondering a phrase in Scripture. 

Is there power in re-examining them? 

Allowing a phrase to work as a trigger can create little moments of 

summoning. Those moments say, "Just walk through this door and see 

what comes up." 

We all have a repository of memories that we can unearth and put to 

new purposes as life continues. Flannery O'Connor said that if you've 

lived through eighth grade, you have got enough writing material to last 

a lifetime. Our memories provide a personal foundation, and as a poet 

friend of mine put it, the past keeps changing. Or, as William Faulkner 

said, "The past isn't dead. It isn't even past." 

Can certain phrases offer a kind of sustenance we can return to time and 

again? 

Jesus uses the image of scattering seed. I think about what happens to 

seed, how even some of the seed that fell on rocky ground may have 

been washed by the rain into the ground. Storytelling, like Jesus' parables 

or accounts of Israel's history, offers a way of gathering seed for later use. 

Stories are not mere propositions. They invite ongoing interpretation. So 

much of the gospel is story material that you can keep revisiting and 

opening up in new ways. Instead of providing the closure of a rulebook, 

it invites you into a process and into a way, and you need to keep 

coming back and looking again. To ask, "What is this saying now? How 

am I being spoken to?" 

What broader philosophy of reading should we bring to Scripture? 

I hope to contribute to the long conversation about what it means that 

Scripture is the living Word and, by extension, a living tradition. I'm 
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troubled when people take possession of Scripture and read it with 

hardcore theological agendas. This tends to ignore Scripture's subtlety, 

its malleability, and the way it summons you into encounter, which is how 

Jesus was. He met people at very different moments in their lives, with 

different needs. 

Scripture invites us to imagine. When it comes to the story of the rich 

young ruler, who went away sorrowing because he couldn't sell all his 

possessions, you get the feeling that this isn't the end of the story. It's the 

same way with the Prodigal Son: there's more to the story than meets the 

eye, and the passage allows us to imagine our way into it. 

This kind of reading is not necessarily about being faithful to the plot line 

of a particular story. It's about being faithful to the way the Spirit works, 

which is that you drop your nets and follow its leading. In so many of the 

Gospel stories, Jesus allows himself to be interrupted, like by the 

diseased woman who touches the hem of his garment. He's on his way 

to the house of a synagogue leader, and she touches him, and he just 

stops and says, "Who touched me?" 

I take that as a model for reading Scripture—to read until you find 

you've been touched, and say, "Who touched me? What was that 

about? Let me stop here, and not feel compelled to go on." 

Interview by Laura Turner/ MAY 27, 2014 

http://www.christianitytoday.com/ct/2014/may/  

 

Geld: Goede vriend of slechte meester? 

Toen ik in een kerkdienst het bekende lied ‘Neem mijn leven, laat het 

Heer’ liet zingen, zei na afloop een bezoeker: “dat ‘Neem mijn zilver en 

mijn goud…’ krijg ik niet over mijn lippen. Als je naar onze levensstijl kijkt, 

zingen we als huichelaars.” 

Na bovenstaand voorval voel ik steeds aarzeling als ik overweeg dit vers 

te laten zingen. En via dit lied komen we zo bij de vraag hoe wij, 

christenen, ons verhouden tot geld en rijkdom. Een paar Bijbel 

theologische gedachten daarover. 

Pas op met de Bijbel 
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Valt er vanuit de Bijbel iets te zeggen over rijkdom en geld? Zeker, de 

Bijbel heeft het daar vaak over. Maar de wereld van de Bijbel is totaal 

anders dan de onze. Geld en rijkdom zijn in onze tijd van een heel andere 

orde dan in de tijd van bijvoorbeeld Abraham. Voorzichtigheid is 

geboden om met de Bijbel in de hand een beoordeling te geven over 

onze omgang met geld en rijkdom. 

Toch stuurt de Bijbel ons niet richtingloos het bos van de financiën in. Die 

richting moeten we niet zozeer zoeken in normen als ‘doe dit, laat dat’, 

maar in de waarden die achter de teksten schuilgaan. Belangrijke 

waarden zoals het behoeden van recht, opkomen voor gerechtigheid, 

delen van goed en macht, voorkomen van inhumane onderlinge 

afhankelijkheid, het bevorderen van vrijheid. Zeker, grote begrippen. En 

het is verre van simpel die om te zetten in concrete spelregels. Maar we 

hebben er wel ‘goud’ mee in onze handen. Uitgangspunt voor alle 

denken en praten over rijkdom is: als een van deze waarden bij het 

werven en bewaken van bezit in het gedrang komt, nadert men de kring 

van het kwaad. Dan barst de profetische kritiek los (Ez. 22:12; 27:31) en 

laten de wijzen zich horen (Spr. 1:8-19; 6:35; 17:3; 28;16; Sirach 26:29-

27:30). 

Rijkdom smaakt goed 

Wij zetten vandaag grote vraagtekens bij rijkdom en het geld dat daarin 

zijn werk doet. Vooral sinds enkele jaren zijn de bedenkingen 

toegenomen. Er is ontzettend veel misgegaan in de financiële sector. 

Maar zonder de schouders op te halen over dat wantrouwen tegenover 

rijkdom, durf ik deze stelling aan: rijkdom smaakt goed, met rijkdom is 

niets mis. Ik vind me daarin gesteund door de Bijbel. 

In de eerste plaats ontvouwen de verhalen van aartsvaders, koningen 

en profeten dat rijkdom niet vanzelf ontstaat. Er is een samenhang met 

zegen. Rijkdom is het gevolg van zegen. Een van de uitingen van de 

hemelse zegen is welvaart, die zichtbaar wordt in grote veestapels, 

welige wijngaarden en goede oogsten. Die zegen valt op mensen neer 

als zij er een leefwijze op na houden die is ingegeven door de Eeuwige. 

Vaak begint die levenswijze met de werkwoorden ‘sta op’ en ‘ga’. Een 

Stem die roept om op weg te gaan en het roer om te gooien. Zo ontstaat 
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er gezegend leven, zichtbaar in rijkdom. Hét prototype is Abraham. Hij 

hoort de Stem, staat op en gaat. Uit die stap vloeit uiteindelijk rijkdom 

voort. 

Nee, dat is niet vanzelfsprekend. Niet altijd vloeit het een voort uit het 

ander. Op voorhand weet je dat niet. 

Leven van de geef 

In de tweede plaats tonen de Bijbelse verhalen dat rijkdom niet alleen 

uit ‘iets’ voortkomt, maar ook tot ‘iets’ leidt. Rijkdom leidt tot 

dankbaarheid naar en afhankelijkheid van God. De rijke die zich bewust 

is van de juiste verhoudingen, weet dat hij ten diepste leeft van de geef. 

Zijn leven met alles wat het voortbrengt, is een geschenk. Hij is met niets 

op de wereld gekomen en zal zonder iets de wereld verlaten. Alles wat 

hij opbouwt en bezit is in wezen geleend goed. Dat stemt hem 

dankbaar. Tegelijkertijd beseft hij dat hij afhankelijk is van de gever van 

alle dingen, ook al heeft hij er zelf hard voor gewerkt. 

Dankbaarheid en afhankelijkheid zullen bij de rijke de wil om te delen 

versterken. Nooit is iemand de enige op de wereld, in zijn land, stad of 

dorp. Je bent altijd deel van een groter geheel. Het inzicht dat rijkdom 

geleend goed is, is nodig om de rijke bewust te maken van de roeping 

om te delen. Want er zijn ook mensen en groepen die geen deel hebben 

aan rijkdom. Zij missen primaire levensbehoeften en -mogelijkheden. Zij 

hebben recht op menselijkheid. Rijken, zeggen de profeten, zullen de 

mens met tekort helpen, maar zonder hem onmenswaardig afhankelijk 

te maken. 

Geld ruikt lekker 

Tegenover het volksgezegde dat ‘geld stinkt’ stel ik eerst dat geld lekker 

ruikt. Geld is niet vies. Je hebt het nodig om te voorzien in je 

levensbehoeften. Geld is een belangrijk instrument om de 

gemeenschap leefbaar te maken en te houden. Geld is niet de wortel 

van alle kwaad, zoals de volksmond weleens zegt. Dit gezegde is 

ontleend aan 1 Timoteüs 6:10: ‘de geldzucht is de wortel van alle 

kwaad’. Het maakt een enorm verschil of we geld of geldzucht als wortel 

van het kwaad zien. Geld heeft geen kwaad in zich. Het is een middel 

om het dagelijkse leven te ordenen. Dat mensen geld hebben en 
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daardoor hun bestaan kunnen regelen en ontwikkelen, is een zegen. Die 

zegen activeert het besef dat wie heeft deelt met wie niet heeft. 

Geldzucht, de wortel van alle kwaad. Zucht duidt op ‘liefde voor’. Je 

kunt liefde hebben voor veel dingen en hoedanigheden. Prachtig, 

zolang het voorwerp van liefde je niet in de greep heeft. Zoals liefde voor 

geld. Levensgevaarlijk, zegt de apostel. Geld bezet jou in dat geval. Veel 

moet wijken om die liefde te bevredigen. Zij blijkt nogal eens onstuitbaar 

en gebruik te maken van kwade praktijken. 

Kijk in de spiegel 

In de eerste eeuwen van het christendom klinken voortdurend 

waarschuwingen tegen geldzucht, vanuit de wetenschap dat die veel 

kapotmaakt. Bij Paulus is een kenmerk van een crisis de geldzucht. Lucas 

kapittelt de liefde voor geld van de godsdienstige leiders. Een zekere 

Clemens, begin tweede eeuw, schrijft dat geldzucht schade aan de ziel 

toebrengt en dat wie Christus belijdt de liefde voor geld moet afzweren. 

Het geschrift Didachè, uit de tweede eeuw, ziet een verband tussen 

liefde voor geld en diefstal. 

Deze waarschuwingen in de eerste twee eeuwen zijn fors en tonen het 

gevaar voor hang naar geld. Zij sporen ons aan kritisch te kijken naar 

onze betrokkenheid bij geld. Zij houden mij de spiegel voor: wat drijft jou 

bij het vermeerderen van bezit en via welke wegen breid jij je rijkdom 

uit? En ik weet, kijkend in die spiegel, hoe moeilijk het voor me is zuiver en 

eerlijk te zijn. Inderdaad, zeggen dat zucht naar rijkdom de wortel van 

veel kwaad is, is geen loze kreet! 

Dr. Piet Schelling 

 

Dr. Piet Schelling is emeritus predikant te Monster en voormalig lid van de redactie 

van Woord & Dienst. 

http://www.theoblogie.nl/geld-goede-vriend-slechte-meester/ 
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Dienstrooster juni 2014 

 

 1 juni 

8 juni 

Pinksteren 

Koffiedrinken 

15 juni 

Avondmaal 
22 juni 

1 H Kettner F vd Kuil E de Jong I Tanzer 

2 T van Wyk C Reinten J Smit E de Jong 

3 W Strydom R Appel H Kettner N Knoester 

4 J de Jong M Letterie W Strydom S Steen 

5 S Steen I Pol A Knoester A Basson 

6   J de Jong  

7   M Letterie  

Begroeting V Vernede P Reinten I Pol M Letterie 

Bloemen H Kettner A Andeweg E Goede S Steen 

Koffie  
R Boer 

M Letterie 
  

 29 juni    

1 F Smal    

2 F vd Kuil    

3 W Strydom    

4 R Boer    

5 D Kruger    

Begroeting W Kruger    

Bloemen J le Roux    
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Agenda juni 2014 

 

Zondag 1 juni 

 

 

10h00 

11h00 

Eredienst Ds. Yolanda Dreyer 

Eredienst commissie vergadering 

Maandag 2 juni 10h00 
Bijbelstudie – Ouderen in Noorden 

Details Vic Vernede 073 700 9610 

Dinsdag 3 juni 9h00-13h00 Kerkkantoor 

Zondag 8 juni 

Pinksteren 

10h00 

11h00 

Eredienst Ds. Yolanda Dreyer 

Koffiedrinken / Dutch Winter Faire 

Medewerkers vergadering 

Dinsdag 10 juni 9h00-13h00 Kerkkantoor 

Donderdag 12 juni 17h30 FINCOM 

Zondag 15 juni 

Avondmaal 

Vaderdag 

10h00 Eredienst Ds. Yolanda Dreyer 

Maandag 16 juni 

Youth Day 

Youth Day in South Africa commemorates the Soweto 

Uprising in the country. The day is celebrated on June 16 

every year. The day is celebrated in order to recognize 

the role of youth in the liberation of South Africa from 

the Apartheid regime. 

Dinsdag 17 juni 9h00–13h00 Kerkkantoor 

Donderdag 19 juni 19h30 Bijbelstudie Noord – Rieneke 0117043602 

Zondag 22 juni 10h00 Eredienst Ds. Tanya van Wyk 

Dinsdag 24 juni 9h00–13h00 Kerkkantoor 

Donderdag 26 juni 
10h00 

 

KOFFIECLUB 

 

Zondag 29 juni 10h00 Eredienst Gastpredikant 
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Verjaardagen juni 2014 

  

donderdag 5 juni Wijnand Andeweg 082 556 3769 

vrijdag 6 juni Monique Schutte 084 713 7725 

zaterdag 7 juni Ellen van der Kuil 083 626 3272 

zondag 8 juni Wanda Groenewald 071 362 6976 

zondag 8 juni Jur Koning 011 973 1091 

woensdag 11 juni Andrea van der Kuil 073 785 4689 

zaterdag 14 juni Clyde Groenewald 071 362 7005 

dinsdag 17 juni Ria Prins 079 185 2186 

woensdag 18 juni Wilbie Bakkers 011 902 4340 

woensdag 18 juni Amanda Knoester 082 501 7556 

woensdag 18 juni Wilma Mandelstam 083 231 4862 

donderdag 19 juni Charlotte Reinten 083 441 2141 

maandag 23 juni Jennifer Bianchi 082 461 3428 

donderdag 26 juni Carolina Strydom 086 186 9030 

zondag 29 juni Riaan Knoester  

maandag 30 juni Eddie de Jong 074 120 4101 



 

 

MARANATHA KERK 

 

Webadres http://www.nlgemeente.co.za 

Facebook http://tinyurl.com/FBMaranatha 

Straatadres Sherborneweg 3, PARKTOWN 

Postadres 

 

 

Nederlandssprekende Gemeente 

Postbus 84552 

GREENSIDE 2034 

Predikante 

Ds Yolanda Dreyer 

012 348 9850 / 082 893 2104 

yolanda.dreyer@up.ac.za 

 

Ds Carusta van der Merwe 

082 554 7715 

carusta@gmail.com 

Kerkkantoor 

Dinsdag ochtend 

9h00 – 13h00 

Arma Blaauwhof 

011 726 1409 

nlgemeente@mweb.co.za 

Bank Details 

Beneficiary: Ned. Hervormde Kerk 

Nedbank Current Account 1979 316872 

Branch: Nedbank Fox Street 

Branch Code 190805 

Scriba 

Redactrice Mare 

Ellen van der Kuil 

011 478 1082 / 083 626 3272 

vdkuil@iafrica.com 

Scriba Registratie 

Hanja Kettner 

012 654 7692 / 082 546 8471 

hanja.kettners@vodamail.co.za 

Kassier 

Marco van Wieringen 

011 442 9696 

marcovw@mweb.co.za 

Koster 
Aad van der Kuil 

011 792 1145 

Organist 

Richard Steinmann 

011 234 5857 

steinmann@absamail.co.za 
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