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MEDITATIE

Neem die en geef hem aan hen
voor Mij en voor u.
(Mattheüs 17: 27b)
VOOR MIJ EN JOU!

Direct nadat Mattheüs verteld heeft over de tweede aankondiging van Jezus dat
Hij zal lijden en sterven volgt een scene met Petrus in de hoofdrol. Het draait in
eerste instantie om de actie “kerkbalans” van die dagen. Namelijk de
Didrachme belasting, de jaarlijkse ‘vrijwillige’ bijdrage ten behoeve van de
tempel. Iedere volwassen, vrome Jood betaalde jaarlijks twee drachmen op
vrijwillige basis, maar er was wel enige of zeg maar gerust veel sociale
controle. Degenen die belast waren met het innen van die belasting in
Kapernaüm komen bij Petrus en stellen enigszins cynisch: “Jouw meester
betaalt die belasting zeker niet?” Waarom zullen ze dat gedacht hebben?
Vanwege Jezus kritiek op de priesters en de Joodse leiders? Zagen ze Jezus als
een Rabbi die zijn traktement ontvangt uit de opbrengst van dezelfde belasting
en is het daarom logisch dat Hij niet betaalt? We weten het niet en het doet er
ook niet zoveel toe. Petrus wil van belastingontduiking of ontwijking niks
hebben en zegt meteen: “Maar natuurlijk betaalt Hij wel!” Naïef van Petrus?
Het zou zomaar kunnen, maar ook wel mooi. “Dat doe je gewoon” vindt hij,
“dus Jezus zal dat ook wel doen.” In tweede instantie misschien niet zo logisch,
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maar dan is het er al uit. Voordat Petrus er naar kan vragen is Jezus Hem al
voor. “Petrus, zeg eens hoe gaat dat in aardse koninkrijken? Wie moeten
belasting betalen, de kinderen van de koning en de leden van het koningshuis,
of de anderen?” We voelen wel aan, Jezus vraagt dat niet zomaar. Petrus geeft
ondertussen wel gewoon antwoord: “De anderen natuurlijk! De leden van het
koninklijk huis, de kinderen van de koning zijn vrijgesteld van belasting.”
“Precies,” zegt Jezus, “daarom zijn wij, als kinderen van God ook vrij van
belasting voor het huis van God. We hoeven die eigenlijk niet te betalen.” Daar
had Jezus het bij kunnen laten, maar toch gaat Hij in Petrus gedachtegang mee.
“Je hebt goed geantwoord Petrus. Ik wil geen aanstoot geven, geen struikelblok
zijn voor anderen omwille van het geld.” Petrus moet daarom zijn hengel
uitgooien en wat hij vangt bij Jezus brengen. De eerste vis die hij vangt heeft
een munt in de bek. Waardevol genoeg om de Didrachme belasting voor twee
personen te voldoen. Hij brengt het bij Jezus die zegt: “Geef dat aan de
belastinginners, het is genoeg voor mij en voor jou.” Dit is het zinnetje waarom
Mattheüs deze gebeurtenis op deze plek vertelt. Zo direct na de aankondiging
van het lijden door Jezus. Die aankondiging van Jezus horen we nog naklinken.
Ik zal mezelf overgeven in de handen van de mensen, het zal mij mijn leven
kosten. Neem het maar, het is genoeg voor Mij en voor jou.
Zoals die zilveren stater genoeg was om de tempelbelasting te voldoen voor
Jezus zelf en voor Petrus. Zo is het genoeg als Jezus straks zichzelf overgeeft,
om te voldoen aan de wens van God, zich met de mensen te verzoenen.
“Genoeg voor mij en jou!” Zegt Jezus, Hij zegt het dan niet alleen als mens,
maar ook als de Zoon van God. Als het genoeg voor God is, zal het dan ook
niet genoeg voor ons moeten zijn? Als God zegt met het offer van Jezus teken
ik de vrede tussen jullie mensen en Mijzelf. Wie zijn wij dan om dat te
ontkennen. Het is genoeg voor Mij en voor Jou. Neem dat maar aan.
ds. Wouter van Wingerden
BIJ DE DIENSTEN

De lijdenstijd is bij het verschijnen van dit blad al begonnen. We volgen de
beschrijving van Mattheüs in de morgendiensten en met Goede Vrijdag en 1e
paasdag. Op 8 maart is er in de avond een jeugddienst waar de band Reveal ons
zal begeleiden. Het thema voor die dienst is Beeldenstorm, naar aanleiding van
het tweede gebod dat we geen afgodsbeelden moeten maken en aanbidden.
God is niet in een beeld te vangen dus moeten we dat ook niet proberen. Hoe
mooi sommige (denk)beelden ook zijn. In die week is er ook weer de biddag
voor gewas en arbeid. Goed om zo het agrarische seizoen met elkaar en God te
beginnen en ook onze vreugde en zorgen met Hem te delen en het samen in
gebed voor te leggen.
ds. Wouter van Wingerden
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ZONDAG
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Dienstdoende ouderling K. Meuleman
2e Lijdenszondag
9:30 uur : Ds. G.W. van Wingerden, Stedum
19:00 uur : Dhr. L.J. Blees, Wouterswoude

8

Dienstdoende ouderling P.C. Verduijn
3e Lijdenszondag
9:30 uur : Kand. M. de Jager, Groningen
Jeugddienst
19:00 uur : Ds. G.W. van Wingerden, Stedum

11

Dienstdoende ouderling P.C. Verduijn
Biddag voor Gewas en Arbeid
19:30 uur : Ds. G.W. van Wingerden, Stedum

15

Dienstdoende ouderling K. Meuleman
4e Lijdenszondag
9:30 uur : Ds. W. van Weelden, Oud-Alblas
19:00 uur : Ds. J. Oosterbroek, Ruinerwold

22

Dienstdoende ouderling P.C. Verduijn
5e Lijdenszondag
9:30 uur : Ds. G.W. van Wingerden, Stedum
19:00 uur : Dhr. H. Lowijs, Noorscheschut

29

Dienstdoende ouderling K. Meuleman
6e Lijdenszondag
9:30 uur : Dhr. L.J. Blees, Wouterswoude
19:00 uur : Ds. G.W. van Wingerden, Stedum
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Dienstdoende ouderling P.C. Verduijn
Palmzondag, voorber. Heilig Avondmaal
9:30 uur : Ds. G.W. van Wingerden, Stedum
19:00 uur : Ds. N. Noorlander, Onstwedde
APR

COLLECTEROOSTER
IN DE DIENST
1e

2e

1 mrt Diaconie
G.Z.B.
8 mrt Evangelisatie
Eigen gemeente
11 mrt Diaconie
Open Doors
15 mrt Diaconie
22 mrt Diaconie
Hulp voor Helden
29 mrt Diaconie
5 apr Jeugdwerk
Eigen gemeente

Kerkvoogdij

Predikantsplaats

UITGANG

Kerkvoogdij

Quotum

Kerkvoogdij

Biddagcollecte

Kerkvoogdij
Kerkvoogdij

Verwarming
Onderhoud orgels

Kerkvoogdij
Kerkvoogdij

Onderhoud kerken
Predikantsplaats

Bij de collecten:
 1 maart: G.Z.B. Zendingscollecte - voorjaar 2020.
De opbrengst van deze collecte is bestemd voor een
project onder jongeren in achterstandswijken in
Nicaragua. Meer informatie hierover vindt u in het vorige
kerkblad.
 8 maart: Collecte voor evangelisatie eigen gemeente.
 11 maart: Biddag, collecte voor Open Doors.
Open Doors steunt christenen die om hun geloof
worden vervolgd of verdrukt. Open Doors brengt
Bijbels en christelijke lectuur naar landen die daarvoor gesloten zijn. Daarnaast
geeft Open Doors training en verleent de organisatie praktische hulp, zoals
traumazorg en noodhulp.
Geschiedenis van Open Doors:
Hoe begon het werk van Open Doors?
De organisatie werd in 1955 gestart door Anne van der Bijl tijdens een reis
naar de Poolse hoofdstad Warschau. Daar trof hij een kerk, vragend om
Bijbels. Snel daarna begon zijn eenmansmissie om vervolgde christenen te
helpen. Open Doors werkt nu wereldwijd om de vervolgde kerk in ruim zestig
landen te versterken.
Wie is Anne van der Bijl?
Anne van der Bijl (1928) verwierf bekendheid als God’s Smuggler (Gods
smokkelaar), omdat hij Bijbels smokkelde naar landen waar de Bijbel een
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verboden boek was. Internationaal droeg hij de naam ‘Brother Andrew’. In
1955 ontdekt Anne in Polen de nood van de kerk. Aan de hand van de tekst uit
Openbaring 3: 2 “Wees wakker en versterk het overige dat dreigt te sterven”
voelt hij de roeping om zich in te gaan zetten voor christenen die om hun
geloof worden vervolgd en
verdrukt. Die inzet zorgde voor
een enorme groei van het werk.
Na Polen volgden andere
Oostbloklanden en de SovjetUnie (nu Rusland). Het werk
breidde zich later uit naar China
en Azië, Afrika, Latijns-Amerika
en Open Doors werd zo een
wereldwijde bediening.
Op de foto de auto waarmee Anne vd Bijl in de jaren ‘50 Bijbels smokkelde
naar Oostbloklanden.
 22 maart: Hulp voor Helden, Diaconaal
Fonds Militairen
Vanuit het Diaconaal Fonds Militairen dragen zij
bij aan projecten die het geestelijk en sociaal
welzijn van militairen, veteranen en hun
thuisfront bevorderen. Ook andere diaconale doelen komen in aanmerking voor
steun.
Soldatenkerk
Eén van de projecten die zij vanuit het Diaconaal Fonds Militairen steunen, is
de soldatenkerk. Tijdens oefeningen en uitzendingen kent de militaire wereld
kerkdiensten ‘te velde’ of op een schip. Bijeenkomsten en vieringen onder
bijzondere omstandigheden en in een
unieke sfeer. Militairen die thuis
vaker kerkdiensten bezoeken, maar
ook die dat zelden of nooit doen,
bezoeken deze kerkdiensten. Na hun
terugkomst in Nederland missen
militairen de beleving van bezinning,
bemoediging en saamhorigheid. De dienst protestants geestelijke verzorging
van Defensie organiseert daarom regelmatig een dienst, ‘Soldatenkerk’. Meer
informatie via www.soldatenkerk.nl.
 5 april: Collecte voor jeugdwerk eigen gemeente.
Bovenstaande collecten willen we van harte aanbevelen in uw voorbede en
gaven.
Kerkvoogdij en Diaconie
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UIT DE KERKENRAAD 13 JANUARI 2020

-Opening door ds. van Wingerden. Vraag: Waarom zou je in raadselen
spreken?! We lezen Math. 13. Gelijkenissen zijn vaak raadselachtig, waarom?
Het was een manier om iets over te brengen in die tijd, prikkelend bedoeld,
aanspreken van een selecte groep (wie de schoen past trekt hem aan) We
zingen psalm 78: 1 en 25.
-We praten over het spontane interview met ds. van Wingerden bij Expeditie
Grunn op zondagmorgen in Westerbroek. Mooie, eerlijke boodschap. Knap.
-Erediensten:
-Nieuwe predikanten: ds. v. Oosten en ds. Borst zijn voor het eerst geweest.
-8 maart jeugddienst: dominee heeft contact gezocht met muziekband.
-17 mei gezinsdienst: kinderkoor EigenWijs uit Ten Boer is gevraagd.
-Bloemen Pasen worden voor en door gemeenteleden rondgebracht.
-Huisavondmaal wordt gehouden in Stedum. Dominee vraagt mensen die mee
willen vieren. Tijdens Heilig Avondmaal is er oppas in ‘t Proathoeske, Lellens.
-Ouderling kerkrentmeesters:
-Actie Kerkbalans gaat van start.
-Ouderlingen:
-Nieuwe avondmaalsformulieren nog in beraad.
-Springtime: onze eigen ochtenddienst vervalt.
-Diaconie:
-geen bijzonderheden.
-Notulen vorige vergadering worden goedgekeurd.
-Sluiting.
KOFFIEOCHTEND WOENSDAG 1 APRIL TEN POST

Woensdag 1 april gaan we serieus aan de slag met een voorjaarsknutseltje. Er is uiteraard ook een stamtafel voor de niet-knutselaars.
We noemen deze koffieochtenden ook wel eens ‘de Zoete Inval’ en
dat geeft ook goed aan wat het inhoudt. Vanaf 10.00 uur gaat de deur
van de Hoeksteen (Jan Zijlstraat 2) open en kun je aanschuiven aan
tafel. De koffie staat klaar met diverse zoete lekkernijen. Een prima
gelegenheid om dorpsgenoten te ontmoeten en (bij) te praten. Zo rond 11.30
uur sluiten we het weer af.
De toegang is vrij, maar we zijn blij met een bijdrage in de bus voor de
onkosten.
de koffiebrigade van Christelijke Werkgroep Ten Post

God doet zijn werk soms met zachte motregen,
niet met stormen.
John Newton
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KERKBALANS 2020

Van 18 januari t/m 1 februari 2020 was de actie
Kerkbalans.
We
mochten
een
groot
gedeelte
van
de
antwoordenveloppen ook tijdens deze periode weer terug
ontvangen.
De toegezegde bedragen maken een totaal van € 22.818,waarvan we een bedrag van € 5.147,- ook al mochten
ontvangen. Wij zeggen u hartelijk dank voor de toegezegde bedragen.
Zoals gezegd zijn nog niet alle antwoordenveloppen retour, maar in het
volgend kerkblad zullen wij u opnieuw op de hoogte brengen.
de kerkrentmeesters
CHRISTELIJKE WERKGROEP TEN POST E.O.

Eerst nog even een kleine terugblik op de Week van
Gebed. Eind januari hebben we in Ten Post drie
bijeenkomsten gehouden. Per avond schaarden zich
telkens zo’n tien personen van divers kerkelijk
pluimage rond de tafel. Geen grote groepen dus,
maar dat maakte het juist wel heel gemoedelijk en
ook persoonlijk. Vanuit de Raad voor de Kerken en
Missie Nederland wordt er een boekje uitgegeven
met voor elke dag een Bijbelgedeelte, een
toelichting en wat gebedssuggesties. Dat bleek genoeg gespreksstof en daaruit
volgende gebedspunten te geven. Zo baden we bijvoorbeeld voor onze
kinderen en jongeren, maar ook voor de kinderen in de jeugdzorg, de
plaatselijke kerken, de branden in Australië, onderwijzers, hulpverleners in
binnen- en buitenland, voor onze buren en dorpsgenoten, voor verre naasten
enz.
Het waren mooie avonden en we hopen het in 2021 zeker weer te doen.
Inmiddels kijken we ook alweer uit naar de volgende Dorpsdienst op
zondag 21 juni. We zijn nog druk met de voorbereidingen maar kunnen al wel
vertellen dat onze eigen predikant ds. G.W. van Wingerden dan hoopt voor te
gaan.
de Christelijke Werkgroep Ten Post e.o.
BLOEMENPOTJE

Voor het bloemenpotje zijn er in de afgelopen periode geen
giften binnengekomen, wel is er een bos bloemen geschonken.
Onze hartelijke dank hiervoor.
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VERSLAG VOLLEYBALTOERNOOI

Op 18 januari vond het jaarlijkse volleybaltoernooi van de Ring Ommelanden
plaats. Dit jaar hadden zich in totaal negen teams ingeschreven. Onze gemeente
was vertegenwoordigd met maar liefst vier teams! De Kleibonkies vormden
een team, de familie Sevenhuijsen en de familie Muilwijk vormden allebei een
team en ten slotte was er nog een team met allerlei verschillende
gemeenteleden (met o.a. Wouter, Ingrid, Pieter, Alexandra, Peter, Florian, Ina).
Bij aankomst waren er al veel teams aan het inspelen. De avond werd officieel
geopend door dominee Hoek uit Bedum met een stukje over Paulus; over de
wedstrijd die we in het leven soms ook kunnen ervaren.
Daarna speelden we de wedstrijden, de ene keer tegen een andere gemeente, de
andere keer tegen een team uit onze eigen gemeente.
Uiteindelijk is team Sevenhuijsen voor de tweede keer op rij naar huis gegaan
met de beker. Van harte gefeliciteerd, goed gedaan! Als tweede eindigde het
team van onze dominee (waarvoor applaus!). Onze gemeente heeft laten zien
dat we aardig wat volleybalvaardigheden in huis hebben! Al met al kijken we
terug op een gezellige, sportieve en samenbindende avond! Op naar volgend
jaar! Eens zien of we dan de beker van familie Sevenhuijsen kunnen
veroveren….
NIEUWS VAN DE ZONDAGSSCHOOL

Op zondag 8 maart gaan we uit het laatste hoofdstuk van ‘Het leven van David’
werken. Dan gaan we zijn hele leven in het kort weer even herhalen. Daarna is
er zondagsschool op 22 maart en 5 april. Tot dan!!
groeten van de zondagsschooljuffen
VROUWENVERENIGING ‘BIDT EN WERKT’

Op onze verenigingsavond van 2 maart hebben wij een gastspreker
uitgenodigd: het is de heer Reiffers met als onderwerp “SUIKER”.
Het belooft een interessante avond te worden, daarom willen we voor deze
avond ook graag de mannen uitnodigen, en ook iedereen die belangstelling
heeft is natuurlijk van harte welkom op 2 maart om 19.45 uur in het Hervormd
Centrum.
het bestuur
Hoewel mijn geheugen vervaagt,
herinner ik me twee dingen heel duidelijk:
ik ben een grote zondaar
en Christus is een grote Verlosser.
John Newton
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MANNENVERENIGING ‘IMMANUËL’

Maandag
17
februari
hebben
wij
als
Mannenvereniging onze tweede avond in 2020
gehouden in het Hervormd Centrum met op de agenda
onze Jaarvergadering. Na de opening was er het
jaarverslag en een financieel verslag, de gebruikelijk
zaken voor een jaarvergadering. De leden van de kascommissie werden
bedankt voor werkzaamheden. Het bedrag voor Viki Viktória, ons sponsorkind
uit het kindertehuis, is weer gehaald.
Na de pauze hebben wij de vragen uit het bijbelgedeelte Jesaja 25 behandeld.
De avond werd afgesloten met het zingen van Psalm 121: 1 en 3 en daarna
dankgebed.
Onze volgende vergadering hopen wij te houden op maandag 16 maart, het
Bijbel gedeelte gaat over Jesaja 32 met als onderwerp ‘Het rijk van Christus’
uit de Hervormde Vaan van februari nummer 2.
Zaterdag 28 maart hopen wij op bezoek te gaan bij de Mannenvereniging uit
Zwolle, dit in het kader van de uitwisselingen.
het bestuur
OPBRENGST VAN COLLECTEN EN GIFTEN

12 jan Diaconie
Kerkvoogdij
Kerkvoogdij Onderhoud kerken
19 jan Diaconie
Kerkvoogdij
Kerkvoogdij Verwarming
26 jan Diaconie
Kerk in Actie
Kerkvoogdij
Kerkvoogdij Onderhoud orgels
2 feb Diaconie
Z.O.A.
Kerkvoogdij
Kerkvoogdij Predikantsplaats
9 feb Diaconie
I.Z.B. Het Pand, Groningen
Kerkvoogdij
Kerkvoogdij Quotum
16 feb Jeugdwerk Eigen gemeente
Kerkvoogdij
Kerkvoogdij Onderhoud kerken

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

50,15
69,45
73,25
62,90
67,40
84,55
45,65
60,90
62,75
61,15
62,30
74,80
60,90
50,75
45,60
49,90
45,40
50,25

We mochten een extra gift ontvangen van € 70,-. Hiervoor onze hartelijke dank.
de kerkrentmeesters
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PUZZEL: WOORDZOEKER DAVID
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Onderstaande woorden vind je terug in de woordzoeker. De woorden staan
horizontaal, vertikaal of diagonaal.
Ziklag
verbrand
brand
kinderen
koe
weerzien
schuld
mannen
bijbelles

moe
rookwolken
geen
feestvieren
buit
meegenomen
geholpen
dankbaar
boos

thuisblijven
vijanden
stad
verdriet
schaap
soldaten
kracht
najagen
vierhonderd

muren
Amelekiet
gevaar
plotseling
blij
David
gered
Egyptische
wonder

onderweg
slaaf
vrouwen
terugkeren
kwijt
delen
God
jongen

bron: www.ebonderwijs.nl

We beoordelen de dingen op basis van hun huidige uiterlijk,
maar de Heer ziet ze in hun gevolgen.
John Newton
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DE ESTAFETTEPEN

Nu de pen al een aantal keren in Engelse
handen heeft vertoefd, maken we deze keer
kennis met de schrijver van Amazing Grace,
één van de bekendste christelijke liederen.
Personalia en levensloop:
Mijn naam is John Newton. Ik ben geboren op 24 juli 1725
in Wapping bij Londen. Mijn vader was als kapiteinkoopman vaak lang van huis. Mijn moeder had een zwakke gezondheid en ik
bleef enig kind. Mijn moeder stak al haar energie in mijn opvoeding en leerde
me Bijbelteksten, catechismusvragen en allerlei geestelijke liederen want ze
hoopte dat ik predikant zou worden. Mijn moeder stierf echter vlak voor mijn
7e verjaardag. Mijn vader was op zee, kwam na een jaar thuis, hertrouwde al
snel en stuurde mij naar een kostschool in Essex. Toen ik elf jaar was nam mijn
vader mij mee naar zee. Hoewel hij echt zijn best deed mij niet alleen kennis
over te dragen maar ook normen en waarden, was ik daar niet vatbaar voor. Ik
was geen braaf jongetje meer en misdroeg me regelmatig. Toch las ik bij
vlagen veel in de Bijbel en deed erg mijn best om te bidden. Ik heb zelfs een
periode gehad dat ik vaak vastte, geen vlees at en als een kluizenaar de omgang
met mensen probeerde te ontlopen om verzoekingen te vermijden. Dan hield ik
het niet meer vol en viel terug in mijn oude gewoonten.
Op mijn 17e jaar ontmoette ik de 13-jarige Mary “Polly” Catlett, dochter van
vrienden van mijn moeder en werd halsoverkop verliefd op haar: “Ik was
onder de indruk van een genegenheid voor haar die nooit meer in mijn leven
afgenomen is en die zijn invloed voor geen moment op mij verloren heeft.” Ze
werd mijn vrouw op 1 februari 1750.
Toen stond ik echter op het punt om een handelsreis te gaan maken. Vlak voor
vertrek werd ik van straat geplukt om gedwongen dienst te nemen bij de
Engelse marine. Aan boord leefde ik steeds meer zonder God en was ruw in
taal en gedrag. Ik had ook heel wat straffen en slechte omstandigheden te
verduren, vaak door eigen schuld. De gedachte aan Polly hield me op de been.
In 1748 kon ik dankzij de invloed van mijn vader eindelijk naar huis. Op de
terugreis las ik uit verveling in “de Navolging van Christus” van Thomas a
Kempis, daar las ik: “Waar u ook bent, waar u ook heen gaat, u zult ellendig
zijn als u zich niet tot God bekeert.” Het greep me en ik bleef het boek
herlezen.
Op 10 maart 1748 kwamen we in een hevige storm terecht. Ons schip maakte
water en was zwaar beschadigd. Ik heb geroepen om Gods genade want ik was
ervan overtuigd dat het niet goed met ons zou aflopen. Het duurde nog vier
bange weken voordat we de Ierse kust bereikten.
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Na deze schipbreuk heb ik nog vijf jaar gevaren waarin ik al mijn vrije tijd
gebruikte om de bijbel te bestuderen en meer te leren.
Ik werd uiteindelijk predikant in Olney, hoewel ik nooit een theologische
opleiding heb genoten. Daarnaast onderhield ik vele briefwisselingen met
mensen die mij om geestelijke raad vroegen.
(John Newton overleed 21 december 1807 in Londen) Zijn laatste woorden
waren: ”Ik ben nog steeds in het land van de stervenden; ik zal spoedig in het
land der levenden zijn”.
Welk Bijbelgedeelte betekent veel voor u?
Tijdens die weken dat we bijna stuurloos over zee zwalkten kwamen er teksten
naar boven die mijn moeder mij leerde. (Spreuken 1: 24-31, Hebreeën 6: 4,
2 Petrus 2: 20), maar toen las ik: Lukas 11:13: Als u die slecht bent, uw
kinderen dus goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader
de Heilige Geest geven aan hen die tot Hem bidden? Toen mocht ik geloven
dat God toch nog steeds naar mij wilde omzien.
Welk lied zingt u graag:
Ik heb meerdere christelijke liederen geschreven. Jullie zingen de vertaling van
Amazing Grace: Genade, zo oneindig groot (OTH 147) regelmatig in de
kerkdienst. Ik schreef het nadat ik had gepreekt over 1 Kronieken 17: 16-17.
David belijdt daar dat hij het niet verdiend heeft om koning te zijn,
onverdiende genade dus. Verder schreef ik O, Jezus hoe vertrouwd en goed
(Gezang 446, LvdK)
Met William Cowper, een bevriend dichter, had ik afgesproken dat we elke
week één lied zouden schrijven voor een nieuwe gezangbundel. Dat werden de
Olney Hymns.
Wat ik nog even kwijt wil: Ik heb in mijn jaren op zee vele malen mensen uit
Afrika verscheept, om als slaaf verkocht te worden. In die tijd had ik daar geen
moeite mee, het was gewoon zo. Nu heb ik daar nog steeds diepe spijt van en
ik heb gestreden voor de afschaffing van de slavernij. Zo schreef ik een pamflet
waarin ik de mensonterende omstandigheden van de slavenhandel beschreef
(Thoughts upon the African slave trade). Dit heeft veel mensen overtuigd om
de slavernij af te wijzen. Daarnaast overtuigde ik William Wilberforc ervan om
geen predikant te worden maar parlementslid te blijven. Zo kon hij zijn
politieke invloed gebruiken voor de afschaffing van de slavernij. Wat was ik
blij toen in 1807 de slavenhandel werd verboden.
Met dank aan: Genade brengt me thuis (een verzameling brieven, geschreven
door John Newton aan een bevriend predikant, waarin hij zijn levensloop
beschrijft), div. websites o.a. www.christanity.com en Meta de Vries-van Schaik.
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STILLE WEEK 6 T/M 11 APRIL 2020
DE LAATSTE DAGEN

Jeruzalem, 33 na Chr.
Er is veel discussie over wanneer
Jezus precies leefde en stierf.
De precieze datering is ingewikkeld omdat
er weinig gegevens in de Bijbel zelf staan.
Bovendien werden er in die tijd
verschillende datumsystemen gebruikt en
sommige monniken hebben zich later
misrekend.
Er zijn dus genoeg onzekerheden
over de precieze datering van het hoogteen tegelijk dieptepunt van Jezus’ leven.
Een mogelijke betrouwbare reconstructie
van de laatste dagen van zijn leven op
aarde speelt zich af in het jaar 33. Jezus stierf dan op vrijdag 3 april 33 na Chr.
om ongeveer 15 uur in de middag.*
In deze Stille Week volgen we deze reconstructie van dag tot dag.
De samenkomsten worden dit keer gehouden in de Bartholomeüskerk van
Stedum, Hoofdstraat 1.
Op maandag t/m woensdag én op zaterdag van 19.00 uur tot ongeveer 19.30
uur. Op donderdag begint de samenkomst om 18.45 uur en op Goede Vrijdag
zijn er diensten in de verschillende kerken.
U en jij worden van harte uitgenodigd om een of meerdere samenkomsten in de
Stille Week te bezoeken.
werkgroep Stedum/Westeremden van het NBG
* Bijbelse Geschiedenis in woord en beeld, deel 8: Jezus’ laatste dagen, blz. 26-27.
In een van zijn brieven schrijft Newton hoe hij kort na zijn
bekering dacht dat het almaar beter met hem gaan zou, en
dat hij ten slotte een heilige zou zijn.
Zijn korrel genade zou, wanneer hij er op de goede wijze
werkzaam mee was, wel een pond worden en dat pond een
talent en als hij zou sterven zou hij als een rijk man
heengaan.
Het is anders gelopen...
“Tot nog toe heb ik als een arme zondaar geleefd en ik
geloof dat ik zo ook zal sterven.”
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AGENDA MAART

01 mrt

Koffiedrinken na de morgendienst

02 mrt

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

03 mrt

Bijbelkring in het Hervormd Centrum
aanvang: 20.00 uur.

05 mrt

Open Kring in de studeerkamer bij de pastorie,
aanvang: 20.00 uur.

07 mrt

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

08 mrt

Koffiedrinken na de avonddienst

13 mrt

Kleibonkies in het Hervormd Centrum
aanvang: 19.00 uur.

16 mrt

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

17 mrt

Catechese in het Hervormd Centrum
jongste groep: van 19.00 tot 19.45 uur.
oudste groep: van 19.45 tot 20.30 uur.

23 mrt

Kerkenraadsvergadering in het Hervormd Centrum
aanvang: 19.30 uur.

24 mrt

Bijbelkring in het Hervormd Centrum
aanvang: 20.00 uur.

28 mrt

Mannenvereniging ‘Immanuël’ uitwisseling naar Zwolle
zie pagina 10.

31 mrt

Catechese in het Hervormd Centrum
jongste groep: van 19.00 tot 19.45 uur.
oudste groep: van 19.45 tot 20.30 uur.

Ik ben niet wat ik zou moeten zijn,
ik ben niet wat ik wil zijn,
ik ben niet wat ik hoop te zijn in een andere wereld;
maar toch ben ik niet meer wat ik ooit was,
en door de genade van God ben ik wat ik ben
John Newton
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AGENDA APRIL

01 apr

Koffieochtend in ‘De Hoeksteen’, J. Zijlstraat 2 in Ten Post
aanvang: 10.00 uur.

02 apr

Open Kring in de studeerkamer bij de pastorie,
aanvang: 20.00 uur.

03 apr

Kleibonkies in het Hervormd Centrum
aanvang: 19.00 uur.

04 apr

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

05 apr

Koffiedrinken na de morgendienst

06 apr

Vrouwenvereniging ‘Bidt en werkt’ in het Hervormd Centrum
aanvang: 19.45 uur.
Jeugdberaad in het Hervormd Centrum
aanvang: 20.00 uur.

06 apr t/m 11 apr

Samenkomsten in de Stille Week
in de Bartholomeüskerk
zie pagina 14.

D.V. om te noteren:
* 21 april 2020
Gemeenteavond
► U komt toch ook?
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