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Zo zie ik God! 

God slaat mij nooit. 
Hij streelt met woorden, 

die lief’lijk zijn 
als de akkoorden 

van tederheid, 
die mij verwarmen. 
Hij geeft mijn troost 
en  Zijn erbarmen. 

 
God is geen kracht 

van angst en donder. 
Hij is een Vriend 

en één groot wonder. 
Al vluchte ik 

in mijn spelonken, 
Zijn stem: ‘Kom thuis!’ 
heeft weer geklonken. 

 
Het is maar goed 
dat ik mag weten, 

dat Hij Zijn kind 
nooit zal vergeten. 

Al ga ik door 
de diepste dalen, 
Hij zal mij weer 

Naar boven halen. 
 

Zo zie ik God 
naar mijn vermogen 
en dan nog slechts 
wat is voor ogen, 
maar als ik leef 

na ’t aardse sterven, 
zal ik bij Hem 

Zijn hemel erven! 

Frits Deubel 

God is Liefde – Gedichten vol vertrouwen 
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Met God over muren 

Hoe ervaren we God? Met een gevoel van warmte? Zien we het leven helder in Gods 

licht? Is er vrede in Gods nabijheid? Opluchting. Ruimte, dat we kunnen opademen. 

Wat zou God van óns vinden? Dat we proberen om goed te leven, een voorbeeld te 

zijn? Dat we met ons leven iets van Gods wereld willen spiegelen? Vindt God bij ons 

enthousiasme ? 

Niet altijd. We zijn mens. We leven in deze wereld. Soms voelen we met David “de 

greep van vijanden, de dood als een vloed over ons heen komen, hoge zeeën op ons 

neerstorten. Van alle kanten dreigt de ondergang en we raken verstrikt in zijn 

netten”.  De oorzaken zijn verschillend. Anders voor iedereen. Maar de ervaring is 

ons niet onbekend. 

Sommige mensen,  ook gelovigen, willen het zelf uitzoeken. Zelf plannen beramen en 

uitwegen vinden. Anderen, zoals David, roepen Gods hulp in. In hun benardheid 

roepen ze tot de Heer. Want God staat niet aan de rand van hun leven, ver van hun 

alledaagse ervaring. God is er middenin. Ze leven met God. Vertrouwen op God. 

Verlaten zich op God. En voelen zich bevrijd. 

Want God is een lamp, een licht in het donker. Helder kan men zien in dit licht. Met 

God kan er enthousiasme zijn voor het leven, de moed om door te gaan. Want het 

gaat niet uit eigen kracht. “Met u mijn God, spring ik over muren”, zegt David. 

Een leven in verbondenheid met God is leven in relatie. Relaties zijn wederkerig, ze 

komen van beide kanten. In relatie tot God staan we nooit alleen. Zijn we nooit 

uitgeleverd aan onze menselijke falen.  

We geven onszelf aan God om van ons leven een kunstwerk te maken. Dit is ons 

bijdragen: het materiaal. God is de kunstenaar. Het materiaal wordt door de 

kunstenaarshand gevormd. Dan zien we Gods hand in het alledaagsheid van het 

bestaan. In alles. Dan voelen we de zachte liefde en voorzichtige zorg van die 

vormende handen. Die geven ruimte. Die maken ons mooi. Dit geeft vreugde. 

De andere mogelijkheid is om het zelf te willen uitzoeken in het leven. Maar vinden 

mensen daar vreugde in? Waarschijnlijk meer angst dan vreugde. Lopen ze tegen 

problemen aan, voelt God ver, onbekend. Voelen ze zich machteloos, weten ze niet 

hoe om te bidden. Ze zijn niet zeker dat God hoort of zal antwoorden. 

Met God in een relatie leven, is om Gods genade en hulp te ervaren. Is om gevormd 

te worden tot iets moois. Een kunstwerk waarmee God het werk van Gods handen 

laat zien. In een geborgen relatie hoeft er geen angst te zijn. Als het leven donker 

wordt is er licht. Met David kunnen we zeggen: “Met u, mijn God, spring ik over 

muren.”   

Yolanda Dreyer 
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Gemeentenieuws 

Er zijn een aantal mensen in onze gemeente en uitgebreide geloofsfamilie die met 

hun gezondheid tobben. Langs deze weg willen wij laten weten dat wij jullie dragen 

in onze gedachten en gebeden:  

 Jenny le Roux – de Wee 

 Cor Joustra 

 Jan Smit 

 Huug Andeweg 

 Julia Smit 

Wij zijn erg verdrietig om te melden dat Roelie Juckers Pretorius, op Vrijdag octhend 

om 6 uur overleden is, op de ochtend van haar vader Martin’s 80e verjaardag.  Zij was 

de dochter van Martin en Ellie Juckers die vroeger bij onze kerk actief waren. Roelie 

was maar 48 jaar oud en heeft een 15 jaar lange strijd met borst kanker achter de 

rug. Wij dragen haar ouders en familie en haar man Bruce Pretorius op in onze 

gedachten en gebeden. Rust zacht lieve Roelie. 

In de toekomst :  

 wij vieren Sinterklaas op zondag 6 december na afloop van de dienst 

 er zal dit jaar geen Kerstzangdienst zijn 

 op vrijdag 25 december is er een Kerstdienst, en beginnen wij om 9h30 met 

zingen van alle favorieten Kerstliederen 

Aanmelden voor ontvangen van Maranatha Mare per post 

Wij versturen iedere maand de Mare per post naar ongeveer 60 mensen in Zuid 

Afrika. Wij versturen de Mare met graagte per post, maar als u het nooit leest of 

ontvangt is het sonde van de postgeld.  

Als u de Mare via de post  ontvangt willen wij graag weten: 

 Wilt u de Mare nog per post ontvangen? 

 Wilt u de Mare liever per email ontvangen? 

Laat het ons weten op een van de volgende manieren: 

 Bel de kerkkantoor op dinsdag ochtend tussen 9 en 12 bij nummer 011 726 1409 

en zeg het aan Arma 

 Bel Ellen ’s avonds tussen 7 en 9.30 of op het weekend bij nummer 011 478 1082 

 Stuur een sms naar Ellen 083 626 3272 of Hanja 082 546 8471 

 Stuur een email naar Ellen op evdkuil@gmail.com of Hanja op 

hanja.kettners@vodamail.co.za 

Als wij niets van u horen nemen wij aan dat u de Mare niet meer per post wil 

ontvangen en versturen wij het niet meer naar u. 

Ellen en Hanja 

mailto:evdkuil@gmail.com
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En het was Zondag 11 Oktober 2015… 

 

Het was bekend dat er op de tweede Zondag in Oktober een lente concert na de 

dienst zou zijn, dus afwachten over wat dat zou inhouden.  

Eerst sprak Ds. Carusta met ons en haalde het fenomeen ‘Golem’ erbij. 

[https://nl.wikipedia.org/wiki/Golem]. Die moesten doen wat er in hun hoofd geduwd 

was, dus slaaf en herinnert aan de oude Joodse traditie van band om het hoofd, band 

om de arm en deurpost staafje. Nadenken dus over het eigen verantwoordelijkheid 

nemen, niet als een golem, maar als vrije individu om te onthouden waarover het 

leven gaat.  

De tweede Zondag is ook koffiedrinken in de zaal, ditmaal met boterkoek, mmm. En 

belegde broodjes, roggebrood, vruchtenstokjes, en watermeloen voor de lunch. 

Bedankt Hanja en Charlotte voor jullie harde werk! Gezellig bijpraten hoort erbij. 

Terug in de kerk, en toen begon het feest om 13:00. Van Bach op het orgel, 

Mendelsohn op de elektronische piano / hapsichord tot Vivaldi op de fagot / bassoon 

[https://nl.wikipedia.org/wiki/Fagot]. De Benedictus “The Armed Man, a Mass for Peace” 

van Karl Jenkins [https://en.wikipedia.org/wiki/The_Armed_Man] waar je in gedachten de 

Golems zag lopen voor de vrede.  

Meer dan een uur rustig, mooi, stil te genieten en eigen gedachten te ordenen. 

Bedankt Evelyne, Owen en Jan-Willem voor een heel mooi concert, zomaar op 

Zondag 11 Oktober 2015. 

 
 

 

 

 

 

http://www.google.co.za/imgres?imgurl=https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9f/Prague-golem-reproduction.jpg&imgrefurl=https://en.wikipedia.org/wiki/Golem&h=1837&w=1670&tbnid=sVB5sLV4XGMg-M:&docid=CYb_mhtoB4zr-M&ei=Nc0vVpPMLoSxUerIpJgI&tbm=isch&ved=0CD4QMygPMA9qFQoTCNO6hqiu48gCFYRYFAodaiQJgw
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Listen to your life. Listen to what happens to you 

because it is through what happens to you that God speaks. 
It is in a language that’s not always easy to decipher,  
but it’s there powerfully, memorably, unforgettably.  

(Frederik Buechner) 
Die labirint as simboliese pelgrimstog 
Wanneer ek ’n labirint biddend en meditatief stap, word ek tree vir tree bewus van 
my persoonlike verhouding en reis saam met God. Dit is ’n intense en doelbewuste 
stap om aandagtig na God se stem te luister en na te dink oor my eie lewe. Hierdie 
simboliese stap is ’n uitnodiging om bewustelik na binne te kyk en te reflekteer op 
persoonlike ervarings met die vraag: Waar is God? 
Die stap na die middelpunt van die labirint is simbolies van die intense behoefte om 
naby aan God te kom. Die sirkels wat dan weer uitbeweeg, herinner aan die 
woestyntye in die lewe toe ek gedink het dat God my verlaat het en dat ek alleen op 
die pad van siekte en pyn stap. Wanneer ek dan uiteindelik in die middel kom, ervaar 
ek dat God al die tyd by my was. My gevoel van alleenheid was mý gevoel. Wanneer 
ek bereid is om werklik te reflekteer, besef ek dat my ego dikwels in die pad gestaan 
het van “hoor” wat God wil sê. Ek wil self my lewe en dinge wat in my lewe gebeur, 
bepaal en beheer. Wanneer ek dan voor ’n groot uitdaging te staan kom en ek 
werklik nie meer weet hoe om self die fisiese pyn te hanteer nie, dán hoor ek God se 
stem en ervaar ek dat God in hierdie woestyntyd bý my is. Dan begin ek verstaan wat 
dit is om, soos Buechner sê, na my lewe te “luister”. 
Hier in die middelpunt van die labirint word ek gekonfronteer met die radikale liefde 
van God wat in die persoon van Jesus vir my gewys word. Ek besef weer dat ek God 
se geliefde kind is en ek word bemagtig om as ’n nuwe mens uit te stap. Hierdie 
transformasie lê aan die wortel van ons Christelike leefwyse. Die verlossing van die 
ego se selfgesentreerdheid en die herontdekking van God se radikale liefde word die 
ware sentrum van my lewe. 
In die proses word ek bewus van die verskil tussen kerk toe gaan, godsdienstig wees, 
die nakom van dogmas en moets en moenies enersyds, en die insluitende, wyer en 
groter liefde van God wat Jesus vir ons kom wys het, andersyds. Hierdie ervaring is ’n 

http://wellfedspirit.org/labyrinth_pages/graphics.html
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soort “bergspits”-ervaring – ’n ervaring van wegkom uit die woestyn om in die liefde 
van God vas te loop en te ervaar dat God al die tyd saam met my stap. 
Wanneer ek uitstap, is dit ’n nuwe ervaring. Dis ’n “nuwe begin,” ’n ander ek wat 
saam met God in Jesus se voetspore stap. Ek het nuwe oë en ’n nuwe gesindheid. Ek 
kan opnuut begin om elke dag te oefen om die radikale liefde van God uit te leef in ’n 
wêreld van diskriminasie, disrespek en minagting. Ek mag elke dag hierdie liefde 
ervaar en uitleef soos wat Jesus dit gedoen het. Dit word dan ’n lewe waarin ek oefen 
om nieveroordelend en met deernis na die mensdom te kyk. 
Gun jouself hierdie ervaring, en dink aan Marcel Proust se uitspraak:  
The voyage of discovery is not in seeking new landscapes, but in having new eyes.  
Dr Lishje Els 

22 Oktober 2015 Jaargang 8 – Uitgawe 37 blitspos  

 

Zorgen hebben over ons land 
Ik was laatst getuige van een gesprek in een koffiezaal. Onbedoeld. Maar ja, mijn 
tafeltje stond pal naast dat van hen. 
Vier mensen zaten te praten over ‘al die vluchtelingen’. En ze waren het hardgrondig 
met elkaar eens: Over een aantal jaren hebben we in Nederland niets meer te 
vertellen. Tegen die tijd hebben de moslims het in Nederland voor het zeggen. 
Bijbelteksten werden aangehaald. Over het laatst der dagen en de grote verdrukking. 
Ik schrok er van. 
Niet dat ik me van die bezorgdheid niets kan voorstellen, maar de manier en de toon 
waarop er over gesproken werd, verontrustte me. Ik ben namelijk veel meer bezorgd 
over het afnemend aantal christenen in ons land. Steeds meer mensen haken af. 
Kerken en gemeenten worden alsmaar kleiner. 
Vorige week bracht ik een bezoekje aan twee oude mensen. Ze hadden gevraagd of 
ik langs wilde komen. Ze waren heel erg verdrietig. Hun kerkgebouw was de zondag 
daarvoor gesloten. Ze waren na jaren weer in Zwolle komen wonen. Gingen weer 
naar hun ‘oude ’kerk. Ooit waren ze daar gedoopt en getrouwd..Twee verdrietige 
oude mensen. Omdat ‘hun’ kerk nu gesloten is. 
En ze zijn de enigen niet die dat overkomt. Die ontwikkeling is immers al vele, vele 
jaren aan de gang. Er daar hebben de vreemdelingen, laat staan de vluchtelingen 
niets mee te maken. Al vele jaren eerder is de secularisatie in West Europa en ook in 
Nederland begonnen. Ik maak me het meest zorgen over ‘zout, dat smakeloos 
wordt’.  
Je weet toch wel dat Jezus het daar met Zijn discipelen over heeft gehad: ‘Jullie zijn 
het zout in deze wereld. Zout heeft een sterke smaak. Maar als het zijn smaak 
verliest, kun je het niet opnieuw zout maken. Dan is het waardeloos en wordt het 
weggegooid. 
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Bezorgd zijn, Ik kan het begrijpen. Ik zou haast zeggen: wie is dat niet? Over de 
toestand in de wereld. Over wat er gebeurt in het Midden Oosten. Over duizenden 
vluchtelingen. Wat zullen de gevolgen zijn van dat alles hier? Ik weet het ook niet. 
Maar er is veel meer om bezorgd over te zijn. Over zout dus, dat smakeloos is 
geworden. Over licht dat niet meer schijnt. En wat doen we daaraan? Het samen 
blijven zoeken naar een antwoord op die vraag is voor ons christenen het 
belangrijkst.  
Ken je die woorden uit het laatste hoofdstuk van de Bijbel?’ Iedereen die verkeerde 
dingen doet, zal nog meer verkeerde dingen doen. Iedereen die slecht is, wordt nog 
slechter. Maar iedereen die goede dingen doet, zal nog meer goede dingen doen. En 
iedereen die heilig is, zal nog heiliger worden. 
Gespreksonderwerp aan die koffietafel had dus ook kunnen zijn: ’hoe worden wij nog 
rechtvaardiger?’ Want die oproep in het boek Openbaring zegt dus ook dat degenen 
die rechtvaardig zijn, zijn nog niet rechtvaardig genoeg zijn. En die heilig zijn, zijn nog 
niet heilig genoeg. Als je bezorgd maakt over goddeloosheid, zet je dan zelf in om nog 
rechtvaardiger te worden.  
Juist dat tweede gedeelte lijkt mij belangrijk. Hoe vul je dat in?  
Wat is dat: ‘nog heiliger worden’?  
Dat is één punt, maar er zijn er meer te noemen.  
Heel belangrijk vind ik in dit de huidige situatie voorbede en gebed. En let dan eens 
op het verhaal van Abraham : Abraham pleitte voor zijn familie maar indirect ook 
voor de hele stad. En hij ging daarin heel ver. Tot het uiterste.  
Hoor maar: ‘Word toch niet boos als ik nog één keer iets vraag. Misschien zijn er 
maar tien onschuldige mensen.’ De Heer antwoordde: ‘Als het er tien zijn, zal ik de 
stad niet verwoesten.’ Blijkbaar konden tien rechtvaardigen van grote betekenis zijn 
voor een hele stad. Abraham hield vol. 
Daar is veel moed voor nodig om zo tegen God te spreken. 
Een tekst die mij ook altijd erg aanspreekt en ik belangrijk voor ons allemaal vind is 
Ezechiël 22: 30 ‘Ik heb bij de Israëlieten gezocht naar iemand die het volk kon 
verdedigen. Naar iemand die de stad kon beschermen tegen mijn straf. Dan zou de 
stad niet vernietigd worden. Maar ik heb zo iemand niet kunnen vinden.’ 
God was op zoek naar mensen die in de bres willen staan. Voor iedereen. Mag je dat 
niet toepassen op een land als dat van ons? Er zijn duizenden christenen in 
Nederland. Zouden die niet tot geweldige zegen kunnen zijn! 
Of geloven we niet in de kracht en het werk van de Heilige Geest? 
Bezorgd zijn. 
Over wat? 
Ds Arie van der Veer 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1018030831551064&id=352400388114115 
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Dienstrooster november 2015 
 

 1 november 
8 november 

Koffiedrinken 
15 november 22 november 

1 F Smal F vd Kuil 

GEEN 
EREDIENST 

C Reinten 

2 E de Jong KJ Leeuw F vd Kuil 

3 J de Jong D Kruger N Knoester 

4 H Kettner W Strydom H Kettner 

5 J le Roux K Strydom A Knoester 

Begroeting I Pol W Kruger M Letterie 

Bloemen E vd Kuil R Dries J de Jong 

Koffie  H Kettner  

  J de Jong  

     

 29 november    

1 E Reinten    

2 E de Jong    

3 J de Jong    

4 R Boer    

5 A Basson    

Begroeting C Strydom    

Bloemen E Reinten    
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Verjaardagen november 2015 
 

zondag 1 Diana Kruger 082 802 5403 

zondag 1 Rendum Venter 011 867 1189 

vrijdag 6 Elma vd Kuil 011 894 2556 

vrijdag 13 Pieter de Haas 011 465 6363 

zondag 15 Rieneke Boer 011 704 1840 

dinsdag 17 Mary Klaassen 011 680 6669 

dinsdag 17 Bernard vd Kuil 073 251 0010 

dinsdag 17 Bianca Eames-Reinten 083 555 8699 

dinsdag 17 Alex Reintjes 011 822 2878 

vrijdag 20 Alexis Blaauwhof 011 969 6194 

vrijdag 20 Rob Calmer 011 648 6001 

woensdag 25 Ineke de Jong 011 453 8928 

donderdag 26 Richard Steinmann 011 234 5857 
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Agenda november 2015 
 

Zondag 1 november 10h00 

11h00 

Eredienst Ds. Y Dreyer 

Eredienstcommissie Vergadering 

Dinsdag 3 november 9h00-13h00 Kerkkantoor 

Zondag 8 november 10h00 

11h00 

Eredienst Ds. Y Dreyer 

Koffiedrinken 

Dinsdag 10 november 9h00-13h00 Kerkkantoor 

Zondag 15 november GEEN EREDIENST 

Dinsdag 17 november 9h00-13h00 Kerkkantoor 

Donderdag 19 november 10h00 

19h30 

 

KOFFIECLUB Jaarafsluiting/Kerstlunch 

Bijbelstudie Noord  

Rieneke 0117043602 

Zondag 22 november 

Dodenherdenking 

10h00 Eredienst Ds. Y Dreyer 

Dinsdag 24 november 9h00-13h00 Kerkkantoor 

Zondag 29 november 

1ste Advent Zondag 

10h00 Eredienst Ds. Y Dreyer 

 
In de toekomst :  

 wij vieren Sinterklaas op zondag 6 december na afloop van de dienst 

 er zal dit jaar geen Kerstzangdienst zijn 

 op vrijdag 25 december is er een Kerstdienst, en beginnen wij om 9h30 met 
zingen van alle favorieten Kerstliederen 
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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 
evdkuil@gmail.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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