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Met open armen 
 

Kom, als je honger hebt of dorst. 
Hier kun je eten, deel met ons. 
Kom met je tranen en je pijn. 

Hier is het goed, hier mag je zijn. 
Met open armen word je ontvangen. 

 
Kom, als je moe bent van je vlucht. 

Hier ben je veilig, hier is rust. 
Kom, met je wanhoop en verdriet. 

Hier mag je weer een toekomst zien. 
Met open armen word je ontvangen. 

 
Welkom in Gods huis. 
Welkom in Gods huis. 
Welkom in Gods huis. 

Welkom, welkom thuis. 
 

Kom met je leegte en je angst. 
Hier word je liefdevol omarmd. 

Kom maar, als niemand je verstaat. 
Hier is een plek voor jouw verhaal. 

Met open armen word je ontvangen. 

Tekst: Antonie Fountain, Lee Ann Vermeulen 
Tekstbewerking: Roeland Smith, Roald Schaap, Bas van Nienes, Menno van der Beek, Jan-Willem Vink 

Muziek: Antonie Fountain, Jeroen van der Werken 
Muziekbewerking: Bas van Nienes, Lee Ann Vermeulen, Bas Bons 

http://schrijversvoorgerechtigheid.nl 

  

http://schrijversvoorgerechtigheid.nl/
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Vroue van ons Kerk 

Avontuur-met-God 
Ek het grootgeword teen die hang van Tafelberg. Dit was ’n lang ent kerk toe 
daar naby die Parlement. Pa het gehou van stap, en al om die ander Sondag het 
hy en ek die lang pad kerk toe aangepak. As dit Ma se beurt was, het ons gery. 
Minder opwindend. 
In die stil strate van Kaapstad op ’n Sondagoggend het Pa en ek soms die 
Heilsleer met hul blaasinstrumente en mooi uniforms teëgekom. Saam met die 
Bergies en ’n paar verbygangers het ons eers ’n ruk gestaan en geluister na die 
bekende Engelse hymns. Onder in die kerk was daar weer grootse orrelmusiek 
en Duitse korale. Die helfte van die gemeente was Nederlanders. Gesellige 
mense wat kon sing, kuier en lag. Niks stil-styf-stram kerk, koerantlees in die 
motor, jaag huis toe na kategese nie. 
Oupa Theuns, lank skriba van die Kerk, en sy identiese tweelingbroer, oom 
Johannes, redakteur van Die Hervormer, asook die ooms (Thomas, Herbert, 
André, Hans en Theuns) en ’n paar van die tantes se eggenote was almal 
Hervormde predikante. Hulle saam in een vertrek was ’n vrolike besigheid: 
kerkstories en -grappe is afgewissel met diep bekommernis oor die kerkpolitiek. 
Kinders het nie “tande getel” in daardie dae nie. Maar as hulle gekuier het, het 
ek nadergesluip en in ’n hoekie gesit en luister. God, Bybel en kerk het altyd so 
’n groot gevoel by my laat posvat. Op vier was my antwoord op die vraag wat ek 
gaan word as ek eendag groot is, onomwonde: Ek wil preek soos my oupa. 
Met grootword kom ontnugtering. Nee, jy kan nie preek nie, jy is ’n meisie. God 
en die kerk wil jou nie hê nie. Ek wil teologie studeer, was die meer sober 
aankondiging van die hoërskoolkind. Oupa sê: Jy sal nou wel nooit predikant kan 
word nie, maar dit gaan moeilik met huisbesoek in dameskoshuise en 
verpleegstertehuise. Daar sal vir jou werk wees. Pa was bereid om te betaal. Die 
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Kerkbeurse was net vir mans. Prof Barth, die voorsitter van die Kerk sê: Laat sy 
kom studeer. 
Môre, Menere, is die klas begroet. Broers, was die aanspreekvorm in 
vergaderings, ook al was meerdere vroue teenwoordig. In kerklike dokumente 
was die predikant hy. ’n Man het later die saak van die uitsluitende manlike taal 
opgeneem en dit verander gekry. Van die Van der Hoff Teologiese Vereniging 
was alle teologiese studente van dier Hervormde Kerk outomaties lid behalwe 
ek. Drie jaar later word ek aangespoor om aansoek te doen. Vrouestudente van 
die Kerk  (meesal predikantsdogters) teken beswaar aan. Die manne laat my toe. 
In my tweede studiejaar gee die Algemene Kerkvergadering opdrag om te 
“studeer” oor vroue in die ampte. Drie jaar later besluit die AKV om vroue toe 
te laat tot die bediening. Ek is saam met my klasmaats gelegitimeer en word 
beroep na die studentegemeente van die Onderwyskollege, Pretoria. 
Vrouestudente was die oorgrote meerderheid en het meestal in koshuise gebly. 
Daar doen ek toe huisbesoek in dameskoshuise net soos Oupa voorsien het. Die 
klasmaats is alleen met groot gemeentes vertrou. Vir my is “hulp” gegee om 265 
lidmate te behartig. Die Kerk het besluit op gelyke betaling vir dieselfde werk 
ook al is vroue in die onderwys, wat toe die Kerk se maatstaf was, minder as 
mans betaal. 
Vir Hervormde teologie het ek groot waardering. Dit is die teologie wat ’n 
vinnige, duidelike besluit ten gunste van vroue moontlik gemaak het. Dit is die 
teologie wat ook met die moeiliker en langer saak van homoseksualiteit, die 
Kerk uitgebring het by ’n evangeliese besluit: onvoorwaardelike respek vir en 
insluiting van die medemens, skepsel van God. 
Vreemd is dit hoe dieselfde Kerk al die God-gegewe gawes in mense wat tot die 
Kerk se beskikking is, op grondvlak benut. Maar as dit kom by bestuur en beleid, 
is die helfte van die mense en hul gawes grotendeels afwesig. Hoe meen ons is 
manne-denke, manne-emosies, manne-idees en ’n manne-visie voldoende om 
God se werk in die Kerk en wêreld te bedink en bestuur? As ons dan nie hou van 
“kwotas” soos in die NG Kerk nie, sou ’n mens verwag dat Hervormers uit hul 
eie evangeliese hart die noodsaak van groter gelykheid en geregtigheid sou 
raaksien. Dit sal beteken: oë oopmaak. Sien hoe die Kerk lyk. Sien hoe die wêreld 
lyk. Geweld teen vroue, seksuele teistering , die molestering van meisiekinders 
kom nie nêrens vandaan nie. Ongelykheid in waarde en mag veroorsaak ’n 
mentaliteit wat lei tot hierdie soort gedrag. ’n Kerk kan nie aan die wortel van 
nie kwaad meedoen nie. 
Die onvolmaaktheid, hardheid, wreedheid en onreg was ’n mens met oop oë 
raaksien in die samelewing en in die kerk kan jou moedeloos stem. Maar met 
geloofsmoed en die vertroue dat God se Gees die insig en krag gee vir wat 
gedoen moet word, kan almal hul bydrae lewer. In plaas van kla oor die 
“toestande”, kan ons eerder vra: Here, wat U hê moet ek doen? En ons kan praat 
met mense in plaas van oor mense. So betoon ons die respek vir mekaar wat die 
evangelie van ons vra. 
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Ondans al die grootmensontnugterings op die lewenspad, het daardie eerste 
gewaarwordings van spiritualiteit uit my kindertyd, die groot gevoel oor God, 
Bybel en kerk, nooit verdwyn nie. Intendeel. Juis deur spook, spartel en stoei 
word God se genade so onteenseglik duidelik. Danksy die werk by die 
Universiteit kon ek teologie en liturgie in ’n baie groot wêreld ervaar – 
verskillende tradisies, denke en maniere van doen dwarsoor die aardbol. Die 
afgelope byna 24 jaar dien ek as predikant van die Nederlandssprekende 
Gemeente in Johannesburg. Terug tussen die gesellige mense wat kan sing, kuier 
en lag, mense  met barmhartige harte wat buitentoe kyk. 
Die 91-jarige Duitse teoloog wat Suid-Afrika verlede jaar besoek het, Jürgen 
Moltmann, beskou die lewe as ’n avontuur. Sy uitkyk het my help dink oor 
aftrede oor vier jaar. Wanneer al die moet-goed tot ’n einde kom, is die vraag 
weer: Heer, wat wil U hê moet ek doen? Vere regskud vir die volgende avontuur-
met God! 
Yolanda Dreyer 
Overgenomen uit Konteks Mei 2018 
 

‘Er is balsem in Gilead’ 
Pinksteren viel vroeg in, dit jaar. 
Dominees werkten nog aan hun preek en musici oefenden de liturgie voor 
zondag; conferenties liepen rustig vol. En toen ineens hoorden twee miljard 
mensen het verlossende Woord van God, allemaal in hun eigen taal. 
Zo begon het commentaar in het Nederlands Dagblad op de trouwdienst van 
prins Harry en Meghan Markle. Met name de trouwpreek van bisschop Michael 
Curry heeft enorme indruk gemaakt. 
Het ging over de liefde. 
Over Gods liefde. 
De liefde van God die Zijn Zoon heeft gegeven aan een verloren wereld. De liefde 
die sterker is dan de dood. De liefde als vrucht van de Heilige Geest. 
De Amerikaanse bisschop vertelde van de slaven in het Amerikaanse zuiden vóór 
de Burgeroorlog. Die verklaarden waarom de liefde zo’n dynamische kracht 
heeft, en een vernieuwende kracht. 
Zij verklaarden het zo: ze zongen een spiritual, zelfs midden in hun 
gevangenschap. Een zo’n lied zegt: er is een balsem in Gilead, een balsem die 
geneest. Iets wat zaken recht kan zetten; er is een balsem in Gilead die de 
gewonden heelmaakt. Er is een balsem in Gilead om de ziel van zonden te 
genezen. En een van de coupletten vertelt ook waarom. Als je niet kunt preken 
zoals Petrus, en niet kunt bidden zoals Paulus, vertel dan maar van de liefde van 
Jezus, en hoe Hij stierf om ons allen te redden. Ja, dat is de balsem in Gilead: zijn 
weg van liefde, het is de weg van het leven. 
De liefde is een vlammend vuur, zegt Salomo in Hooglied. 



 

 
juni  2018 /  6 

zestig jaar … en eigenwijs de liefde van Christus rond Johannesburg doorgeven 
  

Met vuur kun je van alles. Op vuur kun je koken. Met vuur kunt je verwarmen. 
De vooruitgang van wetenschap en technologie hing in hoge mate af van het 
vermogen vuur te maken en ten bate van de mens te gebruiken. 
Twee miljard kijkers en luisteraars. 
Daar is de prachtige opkomst (75000 mensen!) naar de Pinksterconferentie dit 
jaar niets bij. 
Dat kan dus ook is deze tijd. 
Dat gebeurt. 
De boodschap van Jezus Christus werd verkondigd, in een taal die iedereen kon 
begrijpen: vorsten en burgers, acteurs en topsporters, christenen en moslims, 
religieus en seculier. 
Ineens stond hij daar op die preekstoel. Die zwarte voorganger uit Amerika. Hij 
sprak over het vuur maar ook met vuur. 
Dit moet iedereen weten: 
‘Er is balsem in Gilead’ 
Ds. Arie van der Veer 
https://www.facebook.com/Arie-van-der-Veer-352400388114115/ 

 

Voorbidding 
Wij blijven denken aan en bidden voor de gemeenteleden en vrienden in onze 
gemeente die het niet makkelijk hebben met hun gezondheid: Wilma Strydom, 
en Mike en Rina Knoester. 
 
Bloembeurten in de Kerk 
Het doelwit van bloemen in de kerkdienst is het ‘genieten van een stuk van Gods 
schepping tijdens de eredienst ter ondersteuning van de Bijbel boodschap’. 
Graag willen we met een andere manier de bloemenbeurt indelen. Niet meer 
op de vaste lijst, maar dat de datums zelf door bloemschenkers gekozen kunnen 
worden. Misschien voor een specifieke datum ter herinnering of betekenis, of 
misschien wanneer mensen zelf in de tuin veel bloemen hebben of gewoon 
wanneer het beter past. 
Er wordt in de consistorie een lijst opgehangen waar u kunt invullen wanneer u 
bloemen wilt brengen voor in de kerk. Doet u mee? Met dit systeem willen we 
het makkelijker maken. Als het niet werkt gaan we gewoon weer terug naar de 
vorige methode. Alvast bedankt voor uw medewerking!  
In de 12e eeuw (in de tijd van de Renaissance met verwijzing naar de 
symbolische waarde van bloemen) schreef Franciscus van Assisi in zijn 
zonnelied:  “Geloofd zijt Gij mijn Heer, door zuster aarde, onze moeder; die ons 
in leven houdt en leidt; en allerlei gewassen en kleurige bloemen voortbrengt.” 
Zeg het met bloemen – ook in de eredienst! 
Emmy Reinten  

https://www.facebook.com/Arie-van-der-Veer-352400388114115/
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Op maandag 14 mei is onverwachts overleden Jolanda Patricia Grobler, dochter 
van Martina Letterie, vrouw van Henk Grobler, moeder van Patricia Kocsisek en 
Marcus Kocsisek. Jolanda was op bezoek in Nigeria bij haar man Henk en ze is 
daar ziek geworden en overleden. Onze gedachten en gebeden gaan uit naar 
Henk, Martine, Patricia en Marcus en ook haar broer Alex en sus Belinda en alle 
partners en uitgebreide familie. 
Haar herdenkings dienst was op 24 mei om 11h00 bij de Northfield Methodist 
Kerk, Aerodome rijlaan, Benoni, onder leiding van Ds. Louise Wernich. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://www.facebook.com/jolanda.p.grobler?fref=gs&dti=31740370776&hc_location=group
https://www.facebook.com/martina.letterie.43?fref=gs&dti=31740370776&hc_location=group
https://www.facebook.com/henk.grobler.96?fref=gs&dti=31740370776&hc_location=group
https://www.facebook.com/patricia.kocsisek?fref=gs&dti=31740370776&hc_location=group
https://www.facebook.com/marcus.kocsisek?fref=gs&dti=31740370776&hc_location=group
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Nederland Zingt Dag 2018 
Op zaterdag 21 april 2018 precies om 10h00 begon de opening van de Nederland 
Zingt Dag 2018, met bovengenoemde thema lied ‘’Open armen’”. Ik was 
uitgenodigd door mijn schoonzus Henriëtte van der Kuil om dit een keer mee te 
maken en was dus één van de 10,000 mensen die in de Utrecht Jaarbeurs stond 
en meegenoot van de prachtige opening en volgende samenzang. Naast mij 
stond onze Julia Smit die in Januari in Johannesburg gehoord dat ik van plan was 
om te gaan en dacht “dat is een goed idee!” en zodoende uit Dale was gekomen 
om mee te genieten van deze prachtige dag. 
Mijn hoop dat er niet te veel onbekende liederen langs zouden komen werd niet 
beschaamd, de eerste samenzangmedley begon met Samen in de naam van 
Jezus, en er waren genoeg bekende teksten en melodieën bij – zelfs Wat de 
toekomst brengen moge en één Taizé lied. De samenzang werd afgewisseld met 
een leuk schetsje, overdenkingen en getuigenissen van mensen die een 
bijzondere/heftige verhaal hadden of een bijzondere missie in het leven. Na de 
pauze was er een kinderkoor met een bijzonder rap-versie van Lucas 10, een 
samenzangmedley in het Jiddisch en een samenzangmedley van Johannes de 
Heer liederen. 
Een bijzondere en unieke dag met heel veel geestelijke stof tot nadenken en 
plezier!  
Ellen van der Kuil 
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Zeventiende editie Nederland Zingt Dag kenmerkt zich door saamhorigheid 
Tienduizend mensen komen samen rond thema ‘Open armen’ 
Eerder vandaag (21 april 2018) genoten tienduizend mensen in een uitverkochte 
Jaarbeurs Utrecht van de Nederland Zingt Dag. De zeventiende editie van het 
muzikale EO-evenement kenmerkte zich door een opvallend gevoel van 
saamhorigheid, dat duidelijk voelbaar was bij zowel de artiesten als het publiek. 
Het gevarieerde programma bestond uit optredens van diverse koren en 
solisten, samenzang en overdenkingen van Mirjam Kollenstaart en Jurjen ten 
Brinke.  
Het thema ‘Open armen’ – dat als een rode draad door het programma liep – 
bracht het publiek in beweging. “We hebben allemaal behoefte aan open 
armen”, sprak Jurjen ten Brinke de bezoekers toe. “Zo heeft God ons gemaakt. 
Toch zijn we ook allemaal bekend met afwijzing; je niet gezien weten. Een dichte 
deur… We hopen dat de Jaarbeurs vandaag een oase is waar je met open armen 
door God ontvangen wordt. Waar je je veilig weet bij elkaar en bij God.” 
Ontvangen en uitdelen 
Het Nederland Zingt Dag-thema is er één om van te ontvangen en van uit te 
delen. Zo sprak Mirjam Kollenstaart: “God slaat Zijn armen om ons heen. Als je 
leeft vanuit de open armen van God, dan leef je in vrede met jezelf en met 
anderen. Tussen droom en werkelijkheid zit maar één stap. Eén armlengte. Eén 
gebed.” 
Geloof tot uitdrukking brengen 
Mensen voelden zich thuis in de ‘grote kerkzaal’ die de Jaarbeurs vandaag was. 
Het evenement is groot en indrukwekkend, maar tegelijk persoonlijk dichtbij. Bij 
eindredacteur Albert-Jan Schol overheerst daarom dankbaarheid na het goed 
verlopen evenement: “Wat is het bijzonder om jaar na jaar met zóveel mensen 
bij elkaar te komen om samen te zingen en samen te geloven. Met het zingen 
van allerlei liederen – van psalmen tot opwekkingsliederen en van 
kinderliederen tot Johannes de Heer - mogen we ons geloof tot uitdrukking 
brengen. Het brengt ons dichterbij elkaar en dichterbij God.” 
Livestream 
Wie vandaag niet in de uitverkochte Jaarbeurs aanwezig kon zijn, hoefde niets 
van de Nederland Zingt Dag te missen. Voor het eerst werd het volledige 
programma live uitgezonden via YouTube en de Nederland Zingt-website. Ruim 
tweeduizend mensen maakten hier gebruik van en konden het evenement zo 
alsnog meebeleven. 
https://portal.eo.nl/over-de-eo/pers/artikel/2018/04/zeventiende-editie-nederland-zingt-dag-

kenmerkt-zich-door-saamhorigheid/ 
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Engelen, ook nu nog? 
Lois van der Wal: ‘Een engel redde mijn leven’ 
“Ik ga mijn zoon ophalen en moet daarvoor over de snelweg. Voor me rijdt een 
grote tankwagen. Terwijl ik hem links met een snelheid van 120 km per uur aan 
het passeren ben, zie ik ineens engelen voor me in de lucht verschijnen. Nog 
voordat ik tijd heb om me daarover te verbazen, komt er een engel uit de groep 
naar voren die zijn hand naar me uitstrekt ten teken dat ik moet stoppen. 
Tegelijk hoor ik heel hard in mijn hoofd: “Stop!” Zo overtuigend dat ik direct vol 
op mijn rem trap. Net op het moment dat de tankwagen mij weer voorbij is, 
maakt deze ineens een enorme schuiver naar links. Als ik daar nog had gereden, 
was mijn auto plat geweest. Het dringt tot me door dat God me heeft 
beschermd. Hij zet zijn engelen voor ons in, zoals in Psalm 91 staat. Daar ben ik 
me nu veel meer van bewust. Die machtige God, met zijn machtige engelen, is 
voor mij bezig geweest! Het is nu twaalf jaar geleden, maar ik vind dat nog 
steeds heel indrukwekkend.” 
Stephanie Walker: ‘Die zwerver was een engel van God’ 
“Afgelopen zomer liep ik op de markt. Nou ja, lopen… zeg maar strompelen, 
want ik had een paar maanden daarvoor bij een val mijn kniebanden verrekt en 
daar had ik nog steeds behoorlijk last van. Het was warm buiten, ik was moe en 
had dorst gekregen, dus ik besloot om ergens wat te gaan drinken. Bij een 
koffietent bestelde ik een ijskoffie en zocht een plekje om te zitten, maar alles 
was vol. Met mijn ijskoffie in de hand liep ik terug naar de kraam waar ik net een 
leuk gesprek had gehad met een stel christenen, want daar had ik een bankje 
zien staan. Het bankje was nog vrij, maar ernaast stond een zwerver in een 
vuilnisbak te graaien. Hij zag er vies en verlopen uit en ik had weinig zin om bij 
hem in de buurt te komen, maar er was niets anders beschikbaar, dus ik liep 
toch maar naar het bankje toe en wilde gaan zitten. Kennelijk was er iets mis 
met een van de poten, want het bankje stortte in elkaar en ik viel op de grond. 
Onmiddellijk voelde ik een hevige pijnscheut in mijn knie. Nee, niet weer mijn 
knie, dacht ik. Ik voelde wanhoop in me opkomen en begon te huilen. ‘Jezus!’ 
riep ik keihard. Een van de christenen schoot op me af om voor me te bidden, 
maar de zwerver kwam ook naar me toe en legde zijn hand op mij. Ik voelde me 
erg ongemakkelijk, want ik lag er nou niet bepaald netjes bij, maar hij stelde me 
gerust: “Misschien ben ik anders dan jij, maar ik hou ook van Jezus. Ik ben zijn 
vriend.” Mijn angst trok weg en ik voelde me blij worden vanbinnen. De zwerver 
hielp me overeind en ik kon mijn been weer volledig belasten zonder dat het 
pijn deed! Dat had ik al die maanden niet gekund. Ik wilde de man bedanken, 
maar hij was ineens verdwenen. Ook de omstanders wisten niet waar hij naartoe 
gegaan was. Mijn ijskoffie stond er nog zoals ik hem gekregen had: geen 
druppeltje verspild, zelfs de ijsklontjes waren niet gesmolten. Dit moet wel een 
engel van God geweest zijn!” 

https://bijbel.eo.nl/bijbel/psalmen/91#PSA-091-lse
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Feiten over engelen 
Wat weten we over engelen? “Eigenlijk weten we meer niet dan wel,” zegt 
Metta Wierenga, theologe en docente aan het Evangelisch College. “De Bijbel 
geeft maar bescheiden informatie over engelen.” Wat weten we wel?  
“Engelen zijn letterlijk boodschappers van God. Ze worden geesten genoemd, 
waaruit je kunt concluderen ze geen lichaam hebben. Daardoor zijn ze 
gewoonlijk onzichtbaar, tenzij God iemand speciaal de mogelijkheid geeft om ze 
te zien, zoals bijvoorbeeld bij Bileam. Zijn ezel wil niet verder omdat er een engel 
op de weg staat, maar Bileam ziet dat pas als God zijn ogen heeft geopend. Ook 
de herders in Lucas 2 zien engelen. Van tijd tot tijd hebben engelen blijkbaar een 
gestalte waarmee ze mensen tegemoet kunnen treden.Soms beseffen mensen 
pas na een tijdje, of achteraf, dat ze een ontmoeting met een engel hebben 
gehad, zoals in het verhaal van Gideon. Die beseft pas na een teken dat hij met 
een engel van God te maken heeft, die in de gedaante van een gewone man aan 
hem verscheen.” 
Wat doen engelen? 
“Engelen hebben verschillende taken:  

1. Ze prijzen en eren God onophoudelijk.  
2. Ze brengen boodschappen van God aan de mens en leggen die 

boodschappen vaak uit.  
3. Ze worden door God gezonden om mensen te helpen. Een engel sloot de 

bek van de leeuwen in de kuil bij Daniël. De apostelen werden door 
engelen uit de gevangenis gehaald. Jezus kreeg op moeilijke momenten 
bijstand van engelen.  

4. Engelen voeren oordelen tegen Gods vijanden uit. 
5. Ze strijden tegen boze machten. 
6. Ze hebben een taak bij de wederkomst van Jezus.” 

Zijn er naast engelen nog andere hemelse wezens?  
“De Bijbel spreekt over cherubs, serafs en levende wezens. Cherubs moesten de 
weg tot de boom des levens bewaken. Op de ark bevonden zich twee cherubs 
met vleugels. In Psalm 18 lezen we dat God op een cherub reed en vloog. Serafs 
komen we alleen tegen in Jesaja. Zij hebben zes vleugels, kunnen vliegen en 
roepen elkaar toe: 'Heilig, heilig, heilig is de HERE der heerscharen, de ganse 
aarde is van zijn heerlijkheid vol'. Dan zijn er nog de levende wezens uit Ezechiël 
en Openbaring. Zij hebben de gedaante van een mens, een leeuw, een rund en 
een arend en zijn rondom de troon van God, waar ze Hem zonder ophouden 
aanbidden.” 
Hebben engelen ook namen? Hoe zijn ze georganiseerd? 
“We kennen twee engelen bij naam, Michaël en Gabriël. Michaël wordt een 
aartsengel genoemd.  Omdat hij ook een van de voornaamste vorsten wordt 
genoemd, nemen we aan dat hij heerst over of leiding geeft aan de engelen. Het 
voorvoegsel 'aarts-' kennen we ook van bijvoorbeeld 'aartsvaders', een erenaam 
voor de stamvaders van Israël, maar ook van 'aartsvijand', dat is een gezworen 

https://bijbel.eo.nl/bijbel/lucas/2#LUK-002-lse
https://bijbel.eo.nl/bijbel/psalmen/18#PSA-018-lse
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vijand. 'Aarts-' wordt dus vaak gebruikt als een overtreffende trap: het eerste, 
het voornaamste. We weten niet hoeveel aartsengelen er zijn. Hoe de 
verhouding is tot de cherubs, serafs en andere hemelse wezens is ook 
onbekend.” 
Kan een engel ook nu nog verschijnen? 
“Ook na de tijd van de apostelen wordt er in het Nieuwe Testament nog 
gesproken over engelen. Er is dan ook geen reden om aan te nemen dat engelen 
nu niet meer zouden verschijnen. In de Bijbel worden zij altijd als mannen 
gezien, maar een engel zou misschien net zo goed een vrouwelijke gestalte aan 
kunnen nemen, waarom niet?”   
Moeten we bang zijn voor engelen?  
“In de Bijbel zien we dat mensen met grote angst kunnen reageren als ze een 
engel zien. Blijkbaar verschijnen ze in een gedaante die best schrikwekkend kan 
zijn, maar elke keer stellen ze mensen gerust. Je hoeft dus niet bang te zijn voor 
een engel, ook al ziet hij er indrukwekkend uit.”  
Is een engel oproepbaar? 
“In de Bijbel zien we dat God altijd het initiatief neemt om een engel te sturen. 
Hij is degene die mensen helpt en soms gebruikt Hij daar engelen voor. Er zijn 
geen voorbeelden van mensen die zich tot engelen richten. Ook zien we in de 
Bijbel niemand die op zoek is naar een engelverschijning. Engelen komen niet 
op afroep, maar verschijnen onverwacht. Ook wij moeten ons niet te veel op 
engelen focussen. De aandacht ligt altijd op God, op Jezus of op de boodschap, 
en niet op de boodschappers. Wel mogen we God vragen zijn belofte te 
vervullen dat Hij engelen zal sturen om ons te beschermen.”  
Kan iedereen een engelenervaring krijgen?  
“God laat zijn zon opgaan over goede en slechte mensen. Dat ook niet-
christenen kunnen worden beschermd door God zou je kunnen veronderstellen 
op grond van deze woorden van Jezus.” 
Hoe weet je of je met een engel van God te maken hebt?  
“Je kennis van God is je criterium om te toetsen of een engel van God komt of 
niet. Brengt de engel vrede, licht en liefde of helpt hij je van de wal in de sloot? 
We moeten wel altijd kritisch blijven, want de duivel kan zich voordoen als een 
engel van het licht. Check je ervaring dus aan de hand van de Bijbel en raadpleeg 
God erover. Hij geeft je wijsheid over hoe je ermee om moet gaan.” 
Metta Wierenga doceert nieuwtestamentische vakken en hermeneutiek aan diverse 

opleidingen van het Evangelisch College. 

Tekst: Jolande Bijl 

https://eva.eo.nl/artikel/2018/05/engelen-ook-nu-nog/ 
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Dienstrooster juni 2018 
 

 3 juni 
10 juni 

koffiedrinken 
17 juni 

Avondmaal 
24 juni 

1 I Tanzer C Reinten F vd Kuil E de Jong 

2 T van Wyk E Reinten KJ Leeuw F vd Kuil 

3 H Kettner JW Hoorweg D Kruger R Boer 

4 D Kruger M Letterie R Boer J de Jong 

5 W Kruger L Dibb A Knoester A Basson 

6   J de Jong  

7   H Kettner  

Groet W Kruger P Reinten W Kruger M Letterie 

Bloemen D Kruger E vd Kuil E Reinten J de Jong 

Koffie  
R Boer 

M Letterie 
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Agenda juni 2018 
 

Zondag 3 10h00 Eredienst Ds. Y Dreyer 

Dinsdag 5 9h30 – 13h30 Kerkkantoor 

Zondag 10 10h00 
Eredienst Ds. Y Dreyer 

Koffiedrinken 

Dinsdag 12 9h30 – 13h30 Kerkkantoor 

Zondag 17 10h00 Eredienst Ds. Y Dreyer 

Dinsdag 19 9h30 – 13h30 Kerkkantoor 

Donderdag 21 19h30 
Bijbelstudie Noorde – 

Rieneke 011 704 1840 

Zondag 24 10h00 Eredienst Ds. Y Dreyer 

Dinsdag 26 9h30 – 13h30 Kerkkantoor 
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Verjaardagen juni 2018 
 

dinsdag 5 juni Wijnand Andeweg 082 556 3769 

donderdag 7 juni Ellen van der Kuil 083 626 3272 

vrijdag 8 juni 
Wanda 
Groenewald 

071 362 6976 

vrijdag 8 juni Jur Koning 011 973 1091 

maandag 11 juni 
Andrea van der 
Kuil 

073 785 4689 

donderdag 14 juni Clyde Groenewald 071 362 7005 

maandag 18 juni Wilbie Bakkers 011 902 4340 

maandag 18 juni Amanda Knoester 082 501 7556 

maandag 18 juni 
Wilma 
Mandelstam 

083 231 4862 

dinsdag 19 juni Charlotte Reinten 083 441 2141 

zaterdag 23 juni Jennifer Bianchi 082 461 3428 

dinsdag 26 juni Carolina Strydom 086 186 9030 

vrijdag 29 juni Riaan Knoester  

zaterdag 30 juni Eddie de Jong 074 120 4101 
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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 

Kerkkantoor 
Dinsdag ochtend 
9h30 – 13h30 

Jan-Willem Hoorweg 
011 726 1409 / 082 557 0047 
nlgemeente@mweb.co.za 

Bank Details 

Beneficiary: Ned. Hervormde Kerk 
Nedbank Current Account 1979 316872  
Branch: Nedbank Fox Street, Code 190805 
Code 198765 for online payments  

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 

Ferry van der Kuil 

011 478 1082 

estruct@iafrica.com 

Organist 

Milton Webber 

061 016 5289 

chiefsub@gmail.com 
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