
 

               

‘De zaaier’  Van Gogh 1888 
               

MORGENDIENST / G.J. KLAPWIJK 
Welkom en mededelingen * votum en zegengroet * Zingen: Psalm 116:1,2,3 * Gebed 
* Lezen: Matteus 9:32-10:1 * Zingen: Gk79:2 * Verkondiging * Amenlied: Gk241 * 
Amenlied: Psalm 136:1,3,10,18,21 in wisselzang * Het nieuwe leven * zingen: NLB 
939 * Gebed * Collecte met ‘no longer slaves’ door muziekgroep * Slotzang: 
Gk103:1,5,6,9 * Zegen.  

MIDDAGDIENST / L.H.TH.KOOIJ 
Welkom en mededelingen * votum en zegengroet * Zingen: Psalm 121 * Gebed * 
Schriftlezing: I Kon 12: 33b- 13 * LBvdK 1973 I God heeft het eerste woord * 
Verkondiging * Opwekking 377 * Gebed * Collecte * Geloofsbelijdenis * Zingen: NLB 
416 * Zegen.  
 
AGENDA (KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP DE WEBSITE) 
Woensdag 11 maart : Maandelijkse koffieochtend 
    : Kerkdienst biddag 

KERKDIENST WOENSDAG 11 MAART 
19.30u  : G.J. Klapwijk 
Collecte  : Zending & Hulpverlening  
Seniorenvervoer : A) W. Greving B) H.J. vd Berg 

KERKDIENSTEN ZONDAG 15 MAART 
09.30u  : G.J. Klapwijk 
16.30u  : L.H.TH. Kooij 
Collecte  : Dit Koningskind  
Seniorenvervoer : A) W.M.A Westrik B) H.E. Riepema 
Kinderoppas  : Nicolien Boxem, Dieteke Bouhuis, Bram Aalbers, Esther vd Vegt 
Welkom  : M. Baan-Pierik 

Ondertussen 
 8 maart 2020  



Ps116:1,2,3; Mat.9:32-10:1; Gk79:2; Gk241; Ps136:1,3,10,18,21; NLB939; Gk103:1,5,6,9 

Deze Bevrijder uit de hemel is machtig én bewogen! 
 
1. Wat raakt ’75 jaar bevrijding’ nog veel snaren! En wat is er een intens verlangen om het 
herdenken levend te houden. Ook als de laatste oor- en ooggetuigen er niet meer zullen zijn. 
Vrijheid heeft veel gekost en moet je koesteren.  
2. In dit Bijbelgedeelte zie je eerst heel onvrije mensen. Zij zijn als aangevallen schapen 
waarbij de herder het laat afweten. Maar de Herder uit Ps.23 is er toch? Ja, maar die Herder 
zet grondpersoneel in en die laten het hier afweten (vgl.Mat.23). Vanaf nu loopt de herderlijke 
zorg via Jezus. Daarnaast doet satan met zijn demonen hier felle aanvallen op Gods volk. 
Zeker nu met Jezus’ optreden ‘het Koninkrijk nabij gekomen is’.  
3. Ja, want daar spreekt Jezus over. Eerder al in Galilea en nu in heel Israël. Hij ondersteunt 
die mooie woorden door machtige wonderen. Want zijn liefdevolle diepe ontferming gaat 
gepaard met daden! Op dat moment wordt iedereen genezen die komt.  
4. Jezus zegt daarna dat de oogst groot is. Hiermee bedoelt Hij de gaven en macht van God de 
Geest. Als mens is Hij beperkt en dat brengt Hem er toe de 12 leerlingen in te schakelen om 
zo ook Gods handen, voeten en hart te zijn. Jezus moedigt hen aan om te bidden zodat ze 
ingeschakeld kunnen worden bij de doorbraak van Gods nieuwe wereld. Bij het binnenbrengen 
van de oogst. Als je bidt, mag je heel wat verwachten!  
5. Hoe hoor je vandaag deze woorden? Vol ontzag en verwondering, boos of verdrietig, of nog 
anders? Want wat kun je er mee ‘morgen op je werk’? De bevrijding in ’45 maakt nog steeds 
blij. De Psalmisten bezingen de uittocht uit Egypte eeuwen later nog steeds vol verwondering 
en dankbaar. Waarom zou Mat.9 je niet blij kunnen maken, alleen al vanwege het feit dat dit 
toen en daar gebeurd is? Die wonderen zijn nooit meer herhaald. Christenen en oudsten 
worden in het N.T. nooit opgedragen om wonderen te doen. Jezus’ wonderen werden door heel 
wat mensen afgedaan als duivelswerk. Ook hier gaat het dus om geloof en om mensen die vol 
vertrouwen tot Hem komen. Bij de wonderen (‘startversterkers’)  gaat het dus vooral om ‘de 
ondertiteling’, nl. ‘het Koninkrijk is dichtbij. Kom binnen’. Via de apostelen is er de gemeente/
kerk gekomen waar dit wordt verkondigd. Waar een machtige Bevrijder iedereen die vermoeid 
is en onder lasten gebukt gaat uitnodigt om werkelijk rust te vinden bij Hem, de goede Herder 
(Mat.11).  

Gesprekspunt, kindfragment, citaten, bijbelrooster   
1. Ik nodig/daag je uit om de blijvende waarde van de Bijbelverhalen te ontdekken! 

2. ☺ ☺ ☺ ☺  voor de kinderen: als de H . re J . . us op . . rde k . mt geb . . r . n er 

bijzondere d . ng . n! Zijn w . . rd . n zijn o . k h . . l bel . ngrijk. Hij z . gt dat Hij w . l zorgen v 
. . r ied . r . . n die bij H . m k . mt. Dus ook v . . r jou! G . . . . . . s!  
3. ‘Met uitzondering van het Onze Vader zelf vertelt Jezus niet vaak waar zijn volgelingen voor zouden 
moeten bidden, maar deze keer doet Hij het wel’ 
4. ‘Het bijzondere is dat deze nabijheid van het hemelrijk samenviel met de komst van Jezus. Zijn heraut 
Johannes voegde geen wonderen bij de boodschap van het nabije hemelrijk. Jezus wel. Door zijn woord 
lichtten blinde ogen weer op en spitsten doven hun oren. De nabijheid van het hemelrijk bleek alles te 
maken te hebben met zijn persoon. Jezus is afkomstig van ‘boven’. De mensen vonden dat vreemd en 
ergerden zich eraan. Ze dachten wel Hem in kaart te hebben gebracht: een begaafd mens uit Nazaret, 
meer niet. Maar Jezus’ wonderen brengen hen in verwarring. Velen lieten zich daarom graag door de 
instanties van hun leiders geruststellen, die zeiden: Hij spreekt over de hemel, maar Hij dankt zijn gaven 
in werkelijkheid aan de duivel’ 
5. Bijbelrooster: Zondag Mat.10:2-11:1; maandag Mat.11:25-30; dinsdag Mat.12 (22-29); woensdag 
Mat.23; donderdag Ez.34; vrijdag Joh.10:1-21; zaterdag Num.27 (25-26) + 1Kon.22:17. Liefhebbers: 
over de Uittocht Ex.13-15:22 + de psalmen 78,81,105,135,136; Mat.4:23; Marcus 16:9-20 (20: 
wonderen volgen woorden!) 

Ds.G.J.Klapwijk, Zwolle-Berkum, 8 maart 2020


