
 

 

 

 

 

  

Extra uitgave Weekbrief Broederkerk 

Dinsdag 19 mei 2020 

Beste broeders en zusters, 

Aanstaande donderdag is het Hemelvaartsdag. 
Opnieuw krijgen we een moment om naar Gods 
Woord te horen. Deze kans grijpen we toch weer aan, 
broeders en zusters? Zoals al vermeld in de weekbrief 
van afgelopen weekend, hoopt ds. M. Visser uit 
Wezep in deze dienst voor te gaan. We wensen u een 
gezegende dienst toe. 

In de agenda van de uitzendingen is wat gewijzigd. 
We willen dat hier nogmaals herhalen: 

• Aanstaande donderdagavond 21 mei is er geen uitzending in verband met Hemelvaartsdag.  

• De uitzendingen op de donderdagavond (meditatief moment) en zaterdagavond (orgel-uur) 
zullen vanaf heden om 19.45 uur beginnen. Verzoeknummers voor het orgel-uur kunnen 
ingediend worden door een e-mail te sturen naar orgelwensbroederkerk@gmail.com. 

Meditatie 

‘Jezus zegt: Als iemand Mij liefheeft, zal hij Mijn woord in acht nemen en Mijn Vader zal hem 
liefhebben en Wij zullen naar hem toekomen en bij hem intrek nemen’ 

(Johannes 14:23b) 

'Waar woont de Heere God?' Die vraag werd eens door een paar studenten gesteld aan een jongen, die 
met hen in de trein op en neer reisde. Het antwoord wat zij kregen was verbluffend. Hij zei: ‘op het adres, 
waar mijn opa woont, want die houdt veel van Jezus en dáár woont de Heere God.’  

We lezen in het Oude Testament dat God in de 
tabernakel, het verplaatsbare heiligdom, 
woonde. Later was dit de tempel in Jeruzalem, 
een majestueus gebouw met veel pracht en 
allure. Toch spreekt koning Salomo bij de 
inwijding van de tempel: 'Zie, de hemel der 
hemelen kan U niet bevatten, hoeveel te min dit 
huis, deze tempel, dat ik voor U gebouwd heb!' 
(1 Kon.8:27).  

Op het Pinksterfeest, dat we als gemeente over 
een paar weken hopen te gedenken en te vieren, 
nam de HEERE Zijn intrek in een heel andere 
behuizing. Hij zocht het niet hogerop, maar koos 
als Zijn verblijfplaats het geestelijk hart en huis 
van de christelijke gemeente. Dáár wil Hij wonen, 
in zowel de gemeente als geheel als ook bij 
gemeenteleden afzonderlijk. 

handklapt, en betuigt
onzen God uw vreugd;
weest te zaâm verheugd;
zingt des Hoogsten eer;
buigt u voor Hem neer. 
(Ps. 47: 1a)

Juicht, o 
volken, 
juicht;



Wat een vernedering van de Allerhoogste God is 
dit overigens. Want de gemeente is nu niet de 
elite van de mensheid, die ver boven de rest 
uitblinkt, maar veeleer een gezelschap, waar nog 
wel eens het één en ander aan schort. Zij is zowel 
uiterlijk als innerlijk samengesteld uit zondige 
mensen. Daarom moest het ook eerst Pasen 
worden en moest er verzoening van de zonde 
plaatsvinden, voordat God, de Vader op 
Pinksteren met Zijn Geest intrek kon nemen in 
het huis van de gemeente.  

Let wel: in dit huis komt Hij niet als bezoeker een 
paar uur op visite, om daarna weer te vertrekken. 
Hij komt er ook niet als een logé een paar dagen 
en een paar nachten doorbrengen om de 
onderlinge band weer eens wat te versterken. 
Nee, als iemand Jezus Christus liefheeft, vestigt 
Hij Zich daar als een vaste Bewoner en heeft daar 
voortaan Zijn vaste woon- en verblijfplaats! Zoals 
Johannes 14, vers 23 zegt: ‘Als iemand Mij 
liefheeft, zal hij Mijn woord in acht nemen en 
Mijn Vader zal hem liefhebben en Wij zullen naar 
hem toekomen en bij hem intrek nemen’. Wat is 
dit bemoedigend! 

Intussen heeft de inwoning van de Heilige Geest 
wel een keerzijde, net zoals elke medaille twee 
kanten heeft. De Heilige Geest neemt er geen 
genoegen mee, als wij voor Hem een klein apart 
zolderkamertje reserveren. Hij staat er op, dat 
wij Hem als Hoofdbewoner erkennen en Hem 
alle ruimte geven, die Hem toekomt. Hij wil in ons 
levenshuis de volledige dienst uitmaakt. U merkt 
het dan vanzelf: dit betekent een radicale 
omkeer in ons leven, want wij zijn maar al te 
graag zelf baas in eigen huis. We geven de HEERE 
niet zomaar onze voordeursleutel in handen.    

Toch... Wanneer we Jezus Christus hebben lief 
gekregen, hoeven we voor deze beslissing niet 
terug te schrikken. Als Hij door Zijn Geest in ons 
is komen wonen, plukken we daar ook de 
vruchten van. Zoals de Heere Jezus Zelf zegt: 
'Indien iemand Mij liefheeft, die zal Mijn woord 
bewaren en Mijn vader zal hem liefhebben.' En 
dit merkt onze omgeving, als we de Vader en de 
Zoon door het geloof mogen liefhebben en we de 
werking van de Heilige Geest in ons hart en leven 
mogen merken. Dan willen we de ander laten 
delen in de Pinkstervreugde die er is in de Heere 
Jezus Christus! 

‘Wij zullen in Zijn woning gaan; 
ons buigen, waar Zijn troon zal staan 
en bidden voor Zijn voetbank aan.’ 

 
Tot slot: 
We mogen de lofzang gaande houden. 
Dat doen we deze week met Psalm 47: 3.  

Zingt u mee? 

Predikant | ds. F.J.K. van Santen 
038-3376802, fjk.van.santen@kpnmail.nl 

Scriba | C.T. Aalberts 
038-3324623, scriba@broederkerkkampen.nl 

Kerkelijk werker | C.A. van ’t Noordende 
0577-723192, noordende@filternet.nl 

Vertrouwenspersonen | Petra Prins-Brink 
038-3318700, pvp.b@hervormdkampen.nl 

Redactie weekbrief | weekbrief@broederkerkkampen.nl (ook voor opgave digitale weekbrief) 
Kopij voor de weekbrief moet voor vrijdagavond 17.00 uur bij de redactie per email aangeleverd zijn. 

De gegevens in deze weekbrief zijn alleen bedoeld voor gebruik binnen wijkgemeente Broederkerk. 
Deze informatie mag niet voor andere doeleinden gebruikt worden. Voor alle genoemde data geldt: Deo Volente. 

 

God vaart, voor het oog, met gejuich omhoog;
't schel bazuingeluid galmt Gods glorie uit.

Heft den lofzang aan, zingt Zijn wonderdaân,
zingt de schoonste stof, zingt des Konings lof

met een zuiv'ren galm, met een blijden psalm;
Hij, de Vorst der aard', is die hulde waard.


