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MEDITATIE                                                               Keer nu ons lot ten goede, Heer, 
zoals een beek doet in de Zuid-woestijn. 

(Psalm 126: 4) 
 

 WATER OVER DORSTIG LAND 
 

De zon brandt, het beekdal is droog en verlaten. De grond gebarsten, het 
landschap schreeuwt om water. De kronkeling van het beekdal vertelt dat er 
ooit wel water was. We lopen door de Negev, de Zuid-Woestijn in Israël. Het 
is al een tijd geleden dat er regen viel, maar nu komt die regen eraan. Het barst 
los en in een paar uur is alles anders. Waar eerst alleen nog droge grond was 
kolkt nu de beek. De gebarsten grond wordt heel en binnen een paar dagen is 
de woestijn veranderd in een bloementapijt.  

Dit is het beeld in dit gebed. Keer nu ons lot ten goede, Heer, zoals een 
beek doet in de Zuid-Woestijn. Dit prachtige natuurverschijnsel wordt vaker in 
de Bijbel als teken gebruikt. Jesaja beschrijft er de terugkeer van Israël uit de 
ballingschap mee. De woestijn zal bloeien als een roos zo is zijn boodschap 
voor het volk dat verlangt naar huis. Het volk dat zich dor en droog voelt, zij 
zien het voor zich en vatten nieuwe moed. Het is waar geworden, ze keerden 
terug!  

Dit is de digitale (ingekorte) versie van:  “IN EN OM DE KERK ”  
het maandelijks kerkblad van de 
Hervormde Gemeente Stedum-Lellens-Wittewierum-Ten Post 
Wij wensen u veel leesplezier bij deze online-versie van ons kerkblad. 

de redactie 



 
 

3

Op die gebeurtenis kijkt de dichter van deze psalm terug. Wat een feest 
was het toen God ons terugbracht uit de ballingschap. De volken om ons heen 
waren verbaasd: “Het is een Godswonder!” en zo is het. Die herinnering staat 
echter in schril contrast met het heden. Wat is er dan aan de hand? De dichter 
zegt er niets over, maar we herkennen het wel. Vul uw eigen situatie er maar 
in. Keer nu ons lot ten goede, Heer, zoals een beek doet in de Zuid-Woestijn. 

Laat het droge dal vol worden van water, de woestijn bloeien als een 
roos! Teveel gevraagd? Nee! Want wie in tranen zaait zal juichen bij de oogst. 
Dat is Gods belofte aan zijn volk, daar mogen we Hem aan houden. Daar 
mogen we op vertrouwen. Daar kunnen we ons leven op bouwen. Wanneer de 
woestijn bloeit als een roos, maar ook als het beekdal uitgedroogd is. Het ene 
moment huppelen we door het bloemenveld, een ander moment lopen we met 
de ziel onder de arm door de woestenij. Juist dan legt God zelf ons deze 
woorden op de lippen: Keer nu ons lot ten goede, Heer, zoals een beek doet in 
de Zuid-Woestijn! Een gebed met hoop, omdat het Gods principe is dat wie in 
tranen zaait met gejuich de oogst zal binnenhalen. De tranen van nu hebben 
niet het laatste woord, bij de oogst zal er blijdschap zijn. Soms in het hier en 
nu, maar zeker in de eeuwigheid. 

ds. Wouter van Wingerden 
 

                                                                                               
De kunst van het preken: 
''Sedert de dag, waarop ik met een mand naar de winkel 
werd gestuurd om een pond thee, een ons mosterd en drie 
pond rijst te halen en ik op de terugweg een troep honden 
zag en ik het nodig vond ze over heg en sloot na te rennen 
(wat ik als jongen altijd deed) en ik bij mijn thuiskomst 
bemerkte, dat al de waren - thee, mosterd en rijst - tot een 
verschrikkelijke hutspot waren geworden, sedert die dag 
heb ik de noodzaak ervan ingezien om de inhoud van mijn 
preken in te pakken in stevige pakjes, vastgebonden met het 
touw van mijn redevoering. Daarom houd ik me aan het: 
ten eerste, ten tweede, ten derde, hoe ongewoon deze 
methode tegenwoordig ook mag zijn. De gemeente zal uw 
thee met mosterd niet drinken, noch ingenomen zijn met 
verwarde preken''. 

C.H. Spurgeon 
 

(In de estafettepen komt Spurgeon aan het woord. Verspreid over dit kerkblad vindt u zijn uitspraken.) 
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KERKDIENSTEN STEDUM-LELLENS-WITTEWIERUM-TEN POST 
OKTOBER 2019 

 

6 OKT Dienstdoende ouderling K. Meuleman
9:30 uur : Ds. G.W. van Wingerden, Stedum

19:00 uur : Ds. W.M. Roseboom, Oudega

13 OKT Dienstdoende ouderling P.C. Verduijn
9:30 uur : Ds. C.G. Op 't Hof, Nieuwe Pekela

19:00 uur : Ds. G.W. van Wingerden, Stedum

20 OKT Dienstdoende ouderling K. Meuleman
9:30 uur : Dhr. A. Riepma Oldehove

19:00 uur : Ds. M. van der Zwan, Westbroek

27 OKT Dienstdoende ouderling P.C. Verduijn
9:30 uur : Ds. G.H. Fredrikze, Harderwijk

19:00 uur : Ds. J.A.A. Geerts, Zalk

3 NOV Dienstdoende ouderling K. Meuleman
9:30 uur : Ds. G.W. van Wingerden, Stedum

19:00 uur : Ds. N. Noorlander, Onstwedde

Lellens

Stedum

Stedum
Stedum

ZONDAG

Stedum

ZONDAG

ZONDAG

Stedum

ZONDAG
Lellens

Stedum

ZONDAG
Stedum
Stedum

 
 

      1e 2e UITGANG
6 okt Diaconie Kerkvoogdij Predikantsplaats

13 okt Evangelisatie Kerkvoogdij Verwarming
Eigen gemeente

20 okt Diaconie Kerkvoogdij Onderhoud kerken
27 okt Diaconie Kerkvoogdij Quotum

3 nov Diaconie Kerkvoogdij Predikantsplaats
G.Z.B. Najaarscollecte

COLLECTEROOSTER
IN DE DIENST

Kerk en Israël

Nederlands Bijbelgenootschap  
 

Geluk hangt niet af van hoeveel we hebben, 
maar van de vraag met hoeveel we blij zijn. 

 

C.H. Spurgeon 
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Bij de collecten:  
 6 oktober: Kerk en Israël (Israëlzondag) 
Met de opbrengst van de collecte van de 
Israëlzondag wordt het werk van Kerk en Israël 
gesteund. Kerk en Israël wil mensen in de kerk 
bij de joodse wortels van hun geloof brengen en 
het gesprek tussen Joden en christenen bevorderen. In Nederland worden 
predikanten en gemeenten toegerust op het gebied van de relatie met het volk 
Israël. In Israël wordt bijvoorbeeld het werk van Nes Ammim, de 
internationale christelijke gemeenschap, gesteund. 
 

 13 oktober: Evangelisatie eigen gemeente 
Deze zondag collecteren we voor de evangelisatie eigen gemeente. De 
kerstpresentie voor de ouderen wordt hier bijvoorbeeld van bekostigd. Ook de 
kaarten en bloemengroet kunnen we hiervan betalen. Het is mooi dat we in 
onze gemeente de gelegenheid hebben en maken om onze ouderen te bezoeken. 
We bevelen deze collecte dan ook hartelijk bij u aan. 
 

 27 oktober: GZB Najaarscollecte 
Zending verbindt Nederland met Gods wereldwijde 
kerk. Samen met u willen we mensen over de hele 
wereld bereiken met het Evangelie. We willen werken 
aan gemeenten waar iedereen welkom is, waar mensen 
groeien in geloof, waar oog is voor elkaar en voor 
kwetsbare groepen in de samenleving.  

Een nieuw begin in Colombia: July’s familie heeft een dubieuze rol 
gespeeld tijdens de burgeroorlog in Colombia. Daar lijdt het gezin nog steeds 
onder. Gelukkig is er bij God een nieuw begin mogelijk.  
Dit goede nieuws wil July graag met anderen delen. Het is haar droom om God 
te dienen en zich actief in te zetten voor de kerk. Dankzij een beurs van de 
GZB studeert ze nu theologie en kan ze haar droom verwezenlijken. Helpt u 
mee? Zodat July andere toekomstige leiders van de kerk in Colombia goed 
voorbereid zijn voor hun taak binnen de kerk? Voor € 20 per maand helpt u een 
student met boeken en onderwijsmaterialen. Kijk voor meer info op gzb.nl. 
 

 3 november: Bijbelzondag; de 
diaconiecollecten zijn voor het 
Nederlands Bijbelgenootschap (NBG). 
Miljoenen mensen ter wereld hebben één 
grote wens: een bijbel in hun eigen taal. 
Deze Bijbelzondag vragen we dan ook uw hulp bij het verspreiden en vertalen 
van de Bijbel wereldwijd. 
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Bijbels voor Syrië, licht in de duisternis voor christenen in oorlogsgebied. 
Syrië: een land dat al jaren wordt verscheurd door oorlog. De strijd is nu 

minder heftig, maar voor christenen is het 
nog steeds heel zwaar. Velen zijn alles kwijt 
– zelfs hun bijbel. Terwijl de Bijbel een 
lichtpunt kan zijn in de duisternis. De vraag 
naar bijbels is er groot. Daar wil het NBG 
met uw hulp graag iets aan doen. 
 

Prentenboekjes voor Moldavië, een 
waardevol cadeau voor kinderen die hun 
ouders missen 
Moldavië is een van de armste landen van 
Europa. Om geld te verdienen vertrekken 
veel mensen naar het buitenland – en hun 
kinderen blijven achter. Met uw steun wil 
het NBG deze kinderen graag blij maken 
met prentenbijbelboekjes. 

 

Bovenstaande collecten willen we van harte aanbevelen in uw voorbede en 
gaven.                                                                             

Kerkvoogdij en Diaconie 
 
KOFFIEOCHTEND WOENSDAG 9 OKTOBER TEN POST  

Wanneer de eerste blaadjes beginnen te vallen, zoeken wij de 
koffiepotten en de taartvormen weer op. Woensdag 9 oktober 
hopen we weer de eerste koffieochtend in Ten Post te houden. We 
beginnen om 10.00 uur in kerkgebouw de Hoeksteen van Ten 
Post en zo rond 11.30 uur sluiten we het weer af. Wil je ook wat 
lekkers meenemen? Laat het ons dan even weten. 
 

de koffiebrigade van Christelijke Werkgroep Ten Post 
 

 
 
Door vol te houden  
bereikte de slak de ark. 
 

C.H. Spurgeon 
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TERUGBLIK GEMEENTEDAG 21 SEPTEMBER  
Op deze zomerse zaterdag begonnen we met een gezamenlijke maaltijd. De 
meegebrachte soepen en salades, hartige baksels, poffert en toetjes vielen zeker 
in de smaak. Met een tekst uit de brief van Jeremia aan de bannelingen in Israël 
werd de maaltijd afgesloten. (Jeremia 29:13: Jullie zullen Mij zoeken en 
vinden, als jullie tenminste met hart en ziel Mij zoeken).  

 

Het middagprogramma voorzag in een speurtocht door de Stedumer straten. 
Het bleek voor sommigen een fysieke uitdaging, maar ook geestelijk kostte het 
de nodige zweetdruppels. Vooral het combineren van losse kaartjes per drie tot 
een verhaal uit de Bijbel bracht de hersens aan het kraken. Voor degenen die 
dat gemist hebben (en al degenen die een tweede poging willen wagen): u vindt 
de puzzel op pagina 13.  

Ringwerpen, een geheugentest en natuurlijk twee-spenig melken deden 
een beroep op diverse kwaliteiten van de gemeenteleden. 

De studeerkamer van onze predikant maakte ook deel uit van de 
speurtocht, zodat deze bezichtigd kon worden, maar daar bleken zich wel 
vreemde voorwerpen schuil te houden.  
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Voor de gemeentedag van 2012 
mochten we van het oude tennisbaan-
terrein gebruik maken. We maakten toen 
een plaat met tekeningetjes en namen van 
de toenmalige deelnemers. Deze plaat 
hing jaren boven de kapstok in het 
Hervormd Centrum, maar was inmiddels 
enorm verkleurd. Tijd voor wat nieuws 
dus! Geheel in het thema “Met hart en 
ziel” kon iedereen een hartje tekenen en versieren met zijn/haar naam erbij 
geschreven. Er is nog ruimte genoeg voor gemeenteleden die er deze zaterdag 
niet bij waren. Bij de volgende keer koffiedrinken-na-de-dienst kunnen er dus 
nog hartjes en namen worden bij getekend. 
Met koffie sloten we ook de middag af. 
 

Jack Sevenhuijsen maakte al ver voor de eeuwwisseling deel uit van de 
activiteitencommissie (voorheen de ROG) en heeft heel wat gemeentedagen 
georganiseerd. Jack heeft besloten dat het tijd werd om afscheid te nemen van 
de activiteitencommissie, omdat zijn andere werkzaamheden ook veel tijd 
vragen.  
Bij deze steken we nog een keer de loftrompet voor hem uit: 
Jack, heel erg bedankt voor alle energieke, creatieve plannetjes, voor de tijd en 
de energie die je mocht schenken voor deze commissie! 
 

 de activiteiten commissie 
 
ROMMELMARKT 

in het Hervormd Centrum te Stedum. U bent van harte 
welkom om naar de rommelmarkt toe te komen. 
Er is tevens verkoop van heerlijke snert, mosterdsoep 
en broodje hamburger. 
Graag tot ziens op zaterdag 5 oktober a.s. 
De rommelmarkt is van 9.00 uur tot 13.30 uur. 

De opbrengst van de rommelmarkt is t.b.v. het Hervormd Centrum. 
 

Een wereld waarin alles even gemakkelijk ging, 
zou misschien een goede kinderkamer zijn, 

maar geen werkplaats voor verstandige mannen 
vrouwen. 

C.H. Spurgeon 
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ZONNESTRALEN 
Meer dan ooit is tijdens de afgelopen warme zomerdagen over de invloed van 
de zon gesproken. De temperatuur bereikte recordhoogten en zon scheen 
uitbundig. Op onze huid (maar wees er voorzichtig mee!) en op de natuur 
(maar wees er zuinig op!). 

De felle zon kan op allerlei manieren een gevaarlijke invloed hebben. Als 
je geen zonnebrandcrème smeert, kun je je lelijk verbranden. Boeren kampen 
met de uitdroging van landbouwgrond. Er is gevaar van bosbranden. 

U hebt tijdens die warme dagen vast bescherming gezocht achter de 
zonwering. Of u gaf de voorkeur aan een koele ruimte met airconditioning. Als 
de zon zo langdurig en fel schijnt, kan ze inderdaad beter gemeden worden. 

In de Bijbel gaat het over stralen die bij ons binnen willen komen, zelfs 
tot in de kleinste schuilhoeken van ons hart. Ze zijn gericht op verheldering en 
verandering van ons innerlijke leven. 

‘Want God, die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen, is 
ook Degene die in onze harten schijnt….’ (2 Kor. 4:6). 

Dat overkwam Saulus, bij zijn bekering. Verblind als hij was, beraamde 
hij moordplannen tegen de volgers van Jezus, het Licht der wereld. Hij wilde 
de uitstraling van die eerste christenen uitdoven. 

Niets en niemand ontziend vervolgde hij hen. Totdat Jezus Saulus 
verblindde – om hem inzicht te geven in zijn gedrag en om dat te veranderen. 

Sinds die bekering op de weg naar Damascus is Saulus zelf de man van 
het Licht geworden. Niet dat dat bij hem van een leien dakje ging. In Korinthe 
wordt hij er zelfs om vervolgd. Ze jouwen hem uit en verspreiden lasterpraat: 
“Hij brengt zijn boodschap om er zelf beter van te worden”. 

Zo wordt hij vervolgd en bijna aan het twijfelen gebracht. Even dreigt hij 
net als zijn Meester gedood te worden… Maar hij vlucht er niet voor weg. Eén 
ding weet hij zeker: Jezus heeft met zijn licht in zijn hart geschenen. 

Dat is net zo’n groot wonder als de schepping van het licht, waarover we 
lezen op de eerste bladzijde van de Bijbel. Hoe kan dat bestaan? Omdat God 
spreekt, en dan is het er. 

Zoals de schepping van het licht bij God vandaan komt, zo is God ook de 
oorsprong van het licht dat in onze harten schijnt. Hij verleent kracht aan 
dienaren van het evangelie, en geeft ook uw geloof uitstraling. 
 Als iemand u vraagt hoe het komt dat je God en je naaste liefhebt is het 
antwoord eenvoudig: “God, de Schepper schijnt met zijn verlossende 
lichtstralen in mijn hart. En door mij heen schijnt Hij ook in de levens van 
anderen.’ 
 Daar mag je heel blij mee zijn! 

Ds. J.H. Gijsbertsen, Voorthuizen 
(uit: IZB-Lichtspoor-2019-No.5) 



 
 
10

NIEUWS VAN DE ZONDAGSSCHOOL 
Op 13 en 27 oktober hebben weer zondagsschool. We gaan 
het dan weer verder hebben over ‘Het leven van David’. 
We zien jullie dan graag weer! 
 

groeten van de zondagsschooljuffen 
 
 
 

 
VROUWENVERENIGING ‘BIDT EN WERKT’ 
De eerste avond van het seizoen hopen we te houden op 7 oktober. Ds. van 
Wingerden houdt die avond de inleiding. Het onderwerp voor die avond wordt: 
Bijbellezen met een kunstenaar; Rembrandts Storm op het meer. 
Kunstwerken uit de beeldende kunst/muziek/literatuur en poëzie kunnen helpen 
bij het lezen van de Bijbel en verdiepen van het geloof. Hoe dat komt en hoe 
dat werkt willen met elkaar verkennen door er eerst kort naar wat theoretische 
opmerkingen te luisteren, maar vooral door aan de hand van Rembrandts 
schilderij van de storm op het meer te ontdekken hoe het in de praktijk werkt. 
 Op 4 november hopen we dan onze tweede avond te houden. Meta de 
Vries komt dan om samen met ons kerstkaarten te maken. 

Wij hopen weer op een goed en gezegend seizoen. 
het bestuur 

 
MANNENVERENIGING ‘IMMANUËL’ 

De eerste avond in het nieuwe seizoen is 
inmiddels geweest, dat was op 16 september j.l.  
Samen hebben wij stil gestaan bij het overlijden 
van Reeuwerd Straatman, ons oudste lid, hij 
mocht 94 jaar worden. Op de rouwbrief stond: 
“Veilig in Jezus armen, veilig aan Jezus hart”, 
dat is een plaats om naar te verlangen. 

Wij hebben de uitwisseling met andere verenigingen besproken en hopen in het 
voorjaar op bezoek te gaan bij de mannenvereniging van Grafhorst, terwijl wij 
de mannen uit Zwolle op bezoek krijgen. 
De Bijbelbespreking in het nieuwe seizoen is uit het boek Jesaja en daar zijn 
wij mee begonnen. 
Onze volgende vergadering hopen wij te houden op D.V. 21 oktober in het 
Hervormd Centrum. Het Bijbelgedeelte gaat dan over Jesaja 2 uit de 
Hervormde Vaan van mei/juni nummer 5. 

het bestuur 
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MIJN BRIL VERGETEN 
Je bent nooit te oud om openbare belijdenis 
van het geloof af te leggen. Ik herinner me 
een oudere man, die graag de 
belijdeniscatechisatie wilde volgen. Er was 
veel gebeurd in zijn leven. Zijn gezin was 
niet meer compleet. Er waren hem kinderen 
door de dood ontvallen. Toch wist hij zich, 
samen met zijn vrouw, gedragen door God in 

tijden van vreugde en verdriet. Hij was door de moeite en het verdriet dat hij in 
zijn leven meedroeg niet verbitterd geworden, maar de gebrokenheid was 
zichtbaar in zijn bestaan. Ondanks alles genoot hij van het leven dat hij als een 
geschenk ervoer. 
 

Trouw zat hij iedere zondag op zijn vertrouwde plek in de kerk. We ontmoetten 
elkaar niet alleen daar, maar ook doordeweeks. Soms gingen de gesprekken 
over de dingen van alle dag, maar meer dan eens liep het gesprek uit op het 
verlangen om de naam van de Heere Jezus te belijden en deel te mogen nemen 
aan het Heilig Avondmaal. Maar ja, hij was de zeventig jaar al gepasseerd en 
dan nog openbare belijdenis doen? En dat niet alleen, want: kun je nu zomaar 
belijdenis doen?! Voor hem was dat niet vanzelfsprekend. Zijn falen en tekort 
tegenover God en medemensen was voor hem een drempel. 
 

Het liet hem, en ook mij, niet los. Aan het begin van het winterseizoen belde 
zijn vrouw mij op: we komen samen naar de belijdeniscatechisatie. We zien 
ernaar uit om, ondanks onze hoge leeftijd, ons verder in het geloof te 
verdiepen. Zo stapten ze de eerste catechisatie-avond over de drempel van de 
pastorie. Ze raakten geboeid door de onderwerpen. Samen bereidden ze elke 
week thuis het hoofdstuk uit het belijdeniscatechisatieboekje voor. Er was 
echter nog een drempel. Op het moment dat we als groep uit de Bijbel lazen, 
gaf hij aan dat hij niet kon lezen want hij was zijn bril vergeten. Dit gebeurde 
niet één keer, maar veel vaker. Ik zei dat het geen probleem was, maar vroeg 
mij wel af hoe het kwam dat hij vaak zijn bril vergat. Dat had te maken met de 
moeite die hij ervoer met het lezen van teksten. Dat was gewoon niet zijn 
sterkste kant. Maar hij genoot zichtbaar van de gesprekken over God, over de 
persoon en het werk van de Heere Jezus, maar vooral de sacramenten van de 
Heilige Doop en het Heilig Avondmaal hadden zijn interesse. 
 

Het feit dat lezen niet zijn sterkste kant was, bleek geen belemmering om zich 
toe te vertrouwen aan God. Want zo zei hij: “Het geloof is uit het gehoor en het 
gehoor door het Woord van God.” Dat inzicht had hij ontvangen van de Heilige 
Geest. Daarvoor had hij geen bril nodig, maar een gelovig hart. 
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Samen met zijn vrouw groeide hij toe naar de zondag waarop hij in het midden 
van de gemeente zijn vertrouwen in Jezus uitsprak. Hij ervaarde het als genade 
van God. Niet minder werd die genade zichtbaar op de eerste 
Avondmaalszondag na de belijdenisdienst. Dáár zag hij met geloofsogen de 
genade van God en proefde hij de liefde van de Heere Jezus Christus voor hem 
in de tekenen van brood en wijn. 
 

Het kan een vraag voor u zijn: Ben ik niet te oud voor Gods genade? Ben ik 
niet te oud om belijdenis van het geloof te doen? Is dit een vraag voor u? Sla 
dan uw oog op Jezus. Bij Hem bent u altijd welkom. 
Met of zonder bril. 

Ds. J.C. van Trigt, Ameide en Tienhoven 
(uit: IZB-Lichtspoor-2019-No.5) 

 

1 sept Diaconie U.M.C.G. Ziekenhuispastoraat € 65,10
Kerkvoogdij € 59,35
Kerkvoogdij Predikantsplaats € 70,50

8 sept Diaconie € 53,02
Kerkvoogdij € 60,95
Kerkvoogdij Onderhoud orgels € 58,50

15 sept € 70,05
Kerkvoogdij € 66,05
Kerkvoogdij Quotum € 92,30

22 sept Diaconie Chavah € 56,00
Kerkvoogdij € 57,20
Kerkvoogdij Onderhoud kerken € 56,60

OPBRENGST VAN COLLECTEN EN GIFTEN

de kerkrentmeesters
Hiervoor onze hartelijke dank

Jeugdwerk eigen gemeente

onze predikant een gift van € 10,-.
In de afgelopen tijd mochten we een gift ontvangen van € 2.000,- en via

 
 

 
Tracht bij de opvoeding van uw kinderen 

goed te maken en aan te vullen 
wat u in uw eigen jeugd heeft ontbroken. 

 

C.H. Spurgeon 
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PUZZEL GEMEENTEDAG 
Op de gemeentedag had Mirjam Oldenhuis een moeilijke puzzel voor ons. 
We moesten woorden (personen, plaatsen en gebeurtenissen) bij elkaar zoeken 
die met elkaar te maken hebben. 
Hier nog een keer de puzzel, maar nu ook de schriftgedeelten erbij waar de 
woorden te vinden zijn. Bij elk schriftgedeelte horen drie woorden / 
omschrijvingen.  
 

 
OPLOSSING PUZZEL: ZOEK DE BIJBELNAMEN 
1. Vasti  2. Abel  3. Kaïn  4. Aäron  5. Natan  6. Tamar  7. Izak  8. Eli  9. Levi  
10. Ester  11. Ehud  12. Sara  13. Paulus  14. Lamech  15. Atalja  16. Noach  
De eerste letters vormen het woord: VAKANTIELEESPLAN. 

Genesis 31: 48 twaalf gedenkstenen Koningsvallei Betel 

Exodus 24: 4 Samuel Laban Jozua 

Genesis 28: 19-22 Absalom Mispa en Sen altaar 

1 Samuel 7: 12 de voet van de berg Filistijnen Mozes 

2 Samuel 18:18 Jacob Jacob Elia 

Jozua 4: 9 
een geul graven met 

een lengte van 
tweehonderd el 

een tiende deel 
afstaan van alles wat 

u mij geeft 

voor zichzelf een 
gedenksteen 

opgericht 

1 Koningen 18: 32 Gal-Ed Jordaan priesters die de ark 
droegen 
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DE ESTAFETTEPEN 
Spurgeon, een bekende naam, maar wie was 
het ook al weer? Zijn boeken en preken werden 
en worden in Nederland vaak gelezen en wordt 
wel de ‘Prins der Predikers’ genoemd. Tijd om 

deze bewonderaar van Calvijn de pen ter hand te laten 
nemen.  
 

Personalia en levensloop: Mijn naam is Charles Haddon Spurgeon. Ik ben 
geboren op 9 juni 1834 in Kelvedon (Essex) als oudste zoon van John en Eliza 
Spurgeon. Ik was de oudste van zeventien kinderen, maar er bleven er maar acht 
kinderen in leven. 
Mijn vader was predikant net als mijn grootvader. In mijn kinderjaren logeerde ik 
veel bij mijn grootouders. Zowel mijn ouders als mijn grootouders spraken vaak 
met mij over de noodzaak om bekeerd te worden. Vooral de gebeden van mijn 
moeder maakten diepe indruk op mij.  
Mijn vooropleiding was niet genoeg om aan de universiteit te studeren, maar ik 
heb ook niet echt mijn best gedaan om te worden aangenomen. Naar mijn mening 
worden toch de meeste mensen voor het evangelie gewonnen door eenvoudige 
woorden en niet door ingewikkelde theologische verhandelingen. 
Door een opmerking van een leraar werd ik overtuigd van de juistheid van de 
volwassendoop en werd op 3 mei 1850 gedoopt in een Baptistengemeente. Mijn 
ouders vonden dat wel moeilijk en mijn moeder zei: „Och Charles, ik heb de 
Heere dikwijls gebeden je een christen te maken, maar ik heb Hem nooit 
gevraagd of je nog eens baptist mocht worden”. Ik kon de verzoeking niet 
weerstaan om te antwoorden: „O moeder, de Heere heeft in Zijn gewoonlijke 
milddadigheid uw gebed verhoord en u gegeven boven bidden en boven 
denken!…”. 
Op 5 mei 1850 begon ik als zondagsschoolonderwijzer. Niet lang daarna preekte 
ik overal in huizen en schuren bij eenvoudige mensen en de gemeente van 
Waterbeach vroeg me om hun predikant te worden.  
In 1853, ik was bijna twintig jaar, werd ik beroepen naar een gemeente in Zuid-
Londen. 
Elke zondag kwamen er meer mensen naar mijn preken luisteren. De bestaande 
kerk was al snel te klein en we moesten uitwijken naar grotere zalen. 
Zonder schulden te maken bouwden we in 1861 de Metropolitan Tabernacle 
(5500 zitplaatsen). 
Ik trouwde met Susannah Thompson in1856. We kregen een tweeling, Charles en 
Thomas, die beide later ook predikant werden. 
Bij het ouder worden kreeg ik meer problemen met mijn gezondheid. Ik ben een 
aantal keren overspannen geweest en kampte met depressieve gevoelens. 
Ter verlichting van mijn reumatische klachten ging ik in de winter graag naar 
Zuid-Frankrijk.  
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(Spurgeon overleed op 57-jarige leeftijd op 31 januari 1892 in Mendon, 
Frankrijk) 
 

Welke Bijbeltekst betekent veel voor u?: Als kind hield ik al veel van de Heere, 
maar toch was ik nog altijd bang dat ik niet in de hemel zou komen en had ik 
geen zekerheid dat ik gered door Jezus was. 
Totdat ik op 6 januari 1850 door een hevige sneeuwstorm in een kleine 
Methodistenkapel terecht kwam. Het was maar een eenvoudige korte preek, maar 
het sprak rechtstreeks tot mijn hart en dat was het moment van mijn bekering. 
De tekst was: Jesaja 45: 22. Wend u tot Mij, wordt behouden, alle einden der 
aarde, want ik ben God en niemand anders. 
 

Welk lied zingt u graag: Als kind leerde ik heel veel gezangen uit mijn hoofd, 
want mijn grootmoeder gaf mij een paar centen voor elk gezang dat ik uit mijn 
hoofd kende.  
Dominee Richard Knill voorspelde toen ik tien jaar oud was, dat ik ooit een groot 
prediker zou worden en voor zou gaan in de kerk waar hij nu predikant was. Hij 
liet me ook dit gezang uit mijn hoofd leren. Toen zijn woorden jaren later 
uitkwamen, liet ik dit lied zingen door de gemeente:  

God moves in a mysterious way, His wonders to perform. 
He plants His footsteps in de sea, And rides upon a storm 

(God gaat Zijn ongekende gang, gezang 447 of zoek eens via YouTube Graham 
Kendrick op) 
 

Hoe besteedt u uw vrije tijd?: Eerlijk gezegd heb ik weinig vrije tijd, maar sinds 
mijn kindertijd heb ik heel veel gelezen en vele boeken bestudeerd. Als 6-jarig 
kind las ik voor de eerste keer ‘Een Christenreis naar de eeuwigheid’ van John 
Bunyan en heb het daarna wel honderd keer ter hand genomen. Het ‘Boek van de 
Martelaren’ van John Foxe heeft diepe indruk op me gemaakt. Ik vind het nog 
steeds het perfecte kerstcadeau voor een kind. Zelf heb ik ook een lange lijst van 
boeken geschreven en veel van mijn preken werden in steno opgenomen en 
dezelfde week nog uitgegeven. 
 

Dit wil ik nog even kwijt: In 1863 ben ik een week in Nederland geweest en 
mocht preken in Leiden, Den Haag, Rotterdam en Amsterdam. Ik mocht met veel 
vrijmoedigheid voorgaan.  
Later verzuchtte ik wel tegen mijn Engelse gemeenteleden: 
“Mijn Nederlandse vrienden loven de Heere zo langzaam dat je denkt erbij in 
slaap te zullen vallen door die lange uithalen”.  
 

Aan wie wilt u graag de pen doorgeven?: aan mijn vrouw Susannah.  
 

(Met dank aan o.a.: https://charlesspurgeon.nl, het boek Spurgeon, prins der 
predikers van ds. J. van der Haar en Meta de Vries) 
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AGENDA 
05 okt Rommelmarkt in en om het Hervormd Centrum 
  aanvang: 9.00 uur (tot 13.30 uur). 
 

  Oud papier inleveren bij het Hervormd Centrum 
  van 9.00 uur tot 11.30 uur. 
 

07 okt Vrouwenvereniging ‘Bidt en werkt’ in het Hervormd Centrum 
  aanvang: 19.45 uur. 
 

08 okt Catechese in het Hervormd Centrum 
  Jongste groep: van 19.00 uur tot 19.45 uur. 
  Oudste groep: van 19.45 uur tot 20.30 uur. 
 

09 okt Koffieochtend in ‘de Hoeksteen’ in Ten Post 
  aanvang: 10:00 uur. 
 

14 okt Kerkenraadsvergadering in het Hervormd Centrum 
  aanvang: 19.30 uur. 
 

17 okt Open Kring in de studeerkamer bij de nieuwe pastorie 
  aanvang: 20.00 uur.  

 

18 okt Kleibonkies in het Hervormd Centrum 
  aanvang: 19.00 uur. 
 

19 okt Oud papier inleveren bij het Hervormd Centrum 
  van 9.00 uur tot 11.30 uur. 
 

21 okt Mannenvereniging ‘Immanuël’ in het Hervormd Centrum 
  aanvang: 19.30 uur (met koffie). 
 

29 okt Catechese in het Hervormd Centrum 
  Jongste groep: van 19.00 uur tot 19.45 uur. 
  Oudste groep: van 19.45 uur tot 20.30 uur. 
 

04 nov Vrouwenvereniging ‘Bidt en werkt’ in het Hervormd Centrum 
  aanvang: 19.45 uur. 
 

05 nov Bijbelkring in het Hervormd Centrum 
  aanvang: 20.00 uur. 

 
 
      
 
 
 


