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Twee mensen gingen op in de tempel om te bidden …
Lukas 18:10a

Om te bidden
Bidt u wel? Bidden is geen eenvoudig werk. Weet u dat? Weet u dat uit ervaring? 
En is het aanhoudend bidden u tegen gevallen? Want beginnen is één, maar 
aanhouden is iets anders. In vers 7 en 8 vraagt Jezus Zich af of er nog mensen 
zullen zijn bij Zijn wederkomst die dag en nacht bidden. Zal Christus ons vinden in 
een biddende gestalte als Hij komt?

Twee mensen gingen op in de tempel om … te bidden! Bidden kan ‘aanbidden’ 
betekenen, maar ook smeken. Hetzelfde woord wordt gebruikt in Lukas 6:12, waar 
Jezus uitging naar de berg om te bidden. Jezus had daartoe een bijzondere reden. 
De volgende dag zou Hij Zijn twaalf discipelen roepen. Hij ‘kon’ die als het ware 
niet roepen zonder de wil van Zijn hemelse Vader te weten. Vandaar de betekenis 
van ‘smeken’.  Twee mensen gaan bidden. Blijkbaar erkennen zij de Heere nodig 
te hebben. Is dat geen wonder! Deze mensen zoeken het niet in de wereld. De 
natuurlijke mens, die mens die van God is afgevallen, die mens die in vijandschap 
met zijn Schepper en Weldoener leeft, die mens die niet meer wil wat God wil, die 
gaat naar de tempel om te bidden.

Hoe erg als kerken leeglopen. Hoe erg als er nog op zondag of op biddagen maar 
één keer dienst is. Of wanneer de biddagen helemaal zijn afgeschaft. Hier een 
beschamend voorbeeld. Ze gaan naar de tempel om te bidden. Ze klagen niet. Ze 
vloeken niet. Ze gaan niet zomaar. Nee, ze gaan met een doel. Ze gaan bidden.
Waarom gaat u naar de kerk? God oordeelt over ons hart, maar naar de kerk gaan 
om te bidden, is een erkenning dat we de Heere nodig hebben.
Bidden is een tere zaak. Het is de omgang van onze ziel met God. In Genesis 4:26: 
‘Toen begon men de Naam des HEEREN aan te roepen’ is het gebed zelfs een 
uitdrukking voor de hele dienst van de Heere. Bisschop Ryle noemt het gebed het 
beste bewijs voor de waarachtige bekering. Bidt u wel? 

MEDITATIE
Twee bidders

Door: ds. J. Lohuis
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Wat is er vaak veel godsdienst, maar weinig gebed. Terwijl het gebed juist één 
van de machtigste wapens is. Het gebed van de rechtvaardige vermag veel. 
Wij ontvangen weinig, omdat we weinig bidden. Of zelfs helemaal niet bidden. 
Christus laat ons zien dat er een groot verschil is tussen bidden en bidden. Dat 
verschil zit in de grondhouding die wij hebben. Op de wijze waarop wij in de 
tempel komen, verlaten wij de tempel. Wie komt door het geloof, bidt door het 
geloof. Wie komt zonder geloof, bidt zonder geloof. En die mens mene niet dat hij 
iets ontvangen zal van de Heere.

Hoogmoedig bidden
Lukas 18:1-8 gaat over de gelijkenis van de weduwe en de onrechtvaardige 
rechter. Christus wil ons in die gelijkenis leren dat wij altijd bidden moeten en niet 
vertragen. In de gelijkenis van de farizeeër en de tollenaar leert Christus ons met 
welk hart we moeten bidden.  De aanleiding tot deze gelijkenis is dat er mensen 
zijn die op hun eigen rechtvaardigheid vertrouwen. Ze zijn rechthebbend. Ze doen 
het goed in eigen oog. Zij oordelen zichzelf niet met het oordeel dat God over hen 
heeft.

De eerste bidder is een farizeeër. Het Griekse woord heeft iets in zich van 
‘afgezonderd leven’. Dat is op zichzelf genomen niet verkeerd. Hadden we er 
maar iets meer van. Want de kerk raakt steeds meer wereldgelijkvormig. En als de 
kerk op de wereld gaat lijken, maakt ze zichzelf overbodig. Dus een afgezonderd 
leven is niet verkeerd. Alleen, we moeten er niets mee worden in de zin van dat we 
boven anderen gaan staan. Het gebed is de thermometer van het geestelijke leven 
en de Heere ziet het hart aan. Wie komt dan nog boven een ander uit? 
De farizeeër stond. Het Grieks betekent: zich apart opstellen. Zo dicht mogelijk bij 
het heilige en zo ver mogelijk bij de tollenaar vandaan. Hij stond! Hij durfde voor 
God te verschijnen. Hij meende dat hij voor God kón verschijnen. Hij dacht immers 
dat hij rechtvaardig was.

Zijn gebed begint met danken. Ook dat hoeft nog niet verkeerd te zijn. Als 
het danken tenminste maar een uiting is van geloofsvertrouwen. Paulus leert 
ons in Filippenzen 4:6: ‘Laat uw begeerten in alles door bidden en smeken met 
dankzegging bekend worden bij God.’ Dankzeggen betekent dan, hoewel er 
concreet nog geen verhoring is, gelooft de bidder toch dat de Heere zijn gebed zal 
verhoren. Zo zeker, alsof de verhoring al heeft plaatsgehad.
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Maar hoewel zijn gebed met danken begint, dankt hij evenwel toch niet. Hij 
dankt God niet, maar God mag wel dankbaar zijn met hem. Zijn gebed was niet 
anders dan zelfaanbidding. Hij vergelijkt zich met andere mensen, slechter dan 
hijzelf. Hij vergelijkt zich met een tollenaar. En ja, dan komt hij er beter uit. Maar 
waarom vergelijkt hij zich bijvoorbeeld niet met Zacharias en Elisabet? Van dit 
ouder echtpaar staat geschreven dat zij in al de geboden en rechten van de Heere 
wandelden op een onberispelijke manier. Wat hebben we daar allemaal een handje 
van. Onszelf vergelijken met mensen die het er slechter hebben afgebracht dan 
wijzelf. Tenminste: naar ons oordeel!! Maar laten wij ons vergelijken met mensen 
die heiliger, vromer, oprechter, godvrezender zijn dan wij. Laten wij ons leven 
leggen naar het leven van Jezus.

De farizeeër bad. Hij dankte. Maar hij had geen schuld. In tegendeel! Hij had 
goede werken te over. Alsof er in het Paradijs niets gebeurd is. Wat zou die man 
eigenlijk hebben verstaan van zijn Bijbel, het Oude Testament? Geen schuld? Dan 
had hij ook geen Borg nodig. Dan was er ook geen liefde tot de Heere Jezus. Dan 
was er ook geen verwondering.

Ootmoedig bidden
Er is nog een bidder. Er staat: ‘en de ander was een tollenaar’. Hij was echt anders. 
Veranderd. Vernieuwd door genade. Een tollenaar was een landverrader die heulde 
met de Romeinen. Hij stond in dienst van de Romeinen en inde bij zijn eigen volk 
belasting voor de Romeinen. Hij inde wel zoveel, dat hij er zelf een aardig bedrag 
aan verdiende. Tollenaars maakten misbruik van hun rechten. 
Maar God was bij deze man op inspectie gegaan. Zijn ogen waren open gegaan en 
de cijfers klaagden hem aan. De man zat in de knoei met zichzelf. Er was nog maar 
één weg, namelijk naar God, naar de tempel.

Sta hier eens even stil! Er is nog een weg voor mensen die met zichzelf in de knoei 
zitten vanwege hun zonden. Door eigen schuld hebben wij de ingang van het 
paradijs toegesloten. Door Gods genade is er een geopende deur. Er is vergeving!!
Wel, deze tollenaar kon niet zonder genade. Hij moet van genade gehoord 
hebben. Hij moet het geloofd hebben dat er genade bij God te verkrijgen is. Hij 
kon in ieder geval niet zonder genade. Hij had zoveel overtuiging van zonde, dat 
hij schuld bij God had. Een schuld die hij niet zelf kon aflossen. Hij smeekte bij de 
Heere: O God! Hij kon de verlossing zelf niet pakken. 
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Wees mij dé zondaar genadig. Hij was niet net als alle andere mensen een 
zondaar. Hij was in eigen oog de enige zondaar. Eén en al zondaar. Het is niet 
alleen dit kwaad dat roept om straf, nee ik ben in ongerechtigheid geboren. 
En de ander …! Wat een wonder van genade dat er nog ‘andere’ mensen zijn. In de 
volksmond zeggen wij wel eens: ‘Dat is een ander mens’. En dan bedoelen we dat 
hij of zij bekeerd is. Bent u een ander mens geworden?

Deze tollenaar wilde zijn ogen niet opheffen. Abraham hief zijn ogen op en zag 
de ram, die hij in plaats van Izak mocht offeren. Maar de tollenaar heeft nog 
geen Plaatsvervanger. Hij slaat zich op zijn borst. Hij verootmoedigt zich. Als een 
rechteloze klopt hij bij de Heere aan. Wees mij genadig.
Bidt u wel?
Laat de Heere zulke bidders staan? Nee, naar het oordeel van Christus ging hij af 
gerechtvaardigd in zijn huis. U wilt het zeker ook alleen uit Zijn mond horen? Toch? 
Hij was vrijgesproken van schuld en straf. Hij had een recht op het eeuwige leven 
ontvangen. 
Hij was meer gerechtvaardigd dan die farizeeër. Kan dat, meer of minder 
gerechtvaardigd zijn? Luister wat Christus zegt (Matth. 5:20): ‘Tenzij uw 
gerechtigheid overvloediger zij dan der schriftgeleerden en der farizeeën.’ U bent 
gerechtvaardigd of u bent het niet. En niet rechtvaardig wil zeggen dat u zichzelf 
rechtvaardigt. Dat kan! Maar dan gaat u het Koninkrijk der hemelen geenszins in. 
Dat is het oordeel van de Koning van dat Rijk. Die Koning is tevens de Deur van 
dat Rijk. 

Twee mensen
Een derde soort mens is er niet. Er zijn zondaren die hun schuld niet erkennen. En 
er zijn geredde zondaren. Tot wie behoort u? Leg uw antwoord eens uit aan God 
a.u.b.!
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Geliefde gemeente,

U heeft de eerste Zaaier van het jaar onzes Heeren 2023 in handen. Vorig jaar was 
wereldwijd een veel bewogen jaar. Dat geldt overigens ook voor de jaren daarvoor. 
En dat geldt ook voor 2023. Want de Schrift getuigt dat wanneer het ene wee 
gaat, het andere wee komt. Gods heiligheid kan de zonde niet gedogen, hoewel 
Hij zeer lankmoedig is en traag tot toorn. Laten wij als gemeente overeenkomstig 
die heiligheid zoeken te leven. Zijt heilig, want Ik ben heilig (Lev. 19). Dat is geen 
prestatiedrang, maar een gave uit het offer van Christus. Wie Christus door een 
waar geloof heeft mogen aannemen, die heeft de ‘hele’ Christus aangenomen. 
Niet alleen als Priester: tot verzoening van de zonden, maar ook als Profeet: tot 
onderwijzing, en ook als Koning: Die het voor het zeggen heeft gekregen in ons 
leven.

Vandaag, feitelijk al vanaf Adams val, is Gods heiligheid in het geding. Dat heeft 
te maken met een afnemend besef Wie God is. Blaise Pascal (1623-1662) was 
één van de grootste natuur- en wiskundigen aller tijden. Op zijn 31ste had hij een 
geestelijke ervaring tijdens het lezen van Johannes 17. Pascal voelde dat de leegte 
van zijn leven gevuld werd met de tegenwoordigheid van God. Hij noemde het 
zijn "tweede bekering". Hij vond het zo doorslaggevend dat hij er aantekeningen 
van maakte en ze in de voering van zijn jas naaide. Die notities werden gevonden 
in de jas die hij droeg toen hij stierf. Hij schreef o.a. over dit VUUR: Het jaar 
onzes Heeren 1654, maandag 23 november ... Van ongeveer half elf 's avonds tot 
ongeveer een half uur na middernacht,

VUUR
God van Abraham, God van Isaak, God van Jakob (Ex. 3:6)
niet van wijsgeren en geleerden.
Zekerheid, diepe vreugde, vrede.
God van Jezus Christus.
God van Jezus Christus.
"Mijn God en uw God" (Joh. 20:17)
"Uw God is mijn God" (Ruth 1:16)

UIT DE PASTORIE
Gods heiligheid

Door: ds. J. Lohuis
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De wereld vergeten, alles behalve God ...
Vreugde, vreugde, vreugde. Tranen van vreugde.
Jezus Christus.
Ik ben gescheiden van Hem; want ik heb Hem gemeden, Hem verloochend, Hem 
gekruisigd.
Moge ik nooit van Hem gescheiden zijn.
Hij kan slechts bewaard blijven, langs de wegen die onderwezen worden in het 
evangelie.
Volledige en zoete zelfverloochening.
Totale onderwerping aan Jezus Christus en aan mijn Leider.
Eeuwigdurende vreugde, in ruil voor één dag strijd op aarde.
Ik zal uw Woord niet veronachtzamen (Ps. 119:16)
Amen.

Waar Gods heiligheid over ons komt, stelt de mens zich nietig op. Ben ik echter 
een god in het diepst van mijn gedachten, dan hanteer ik mijzelf als norm in mijn 
denken over Wie God is. Een god naar mijn beeld. Afgodendienst dus! De heilige 
God is een verterend vuur buiten Christus. Dat weet een ieder van Gods kinderen. 
God kan vreselijk toornen. Wie daar niets vanaf weet, heeft slechts genade die 
verbleekt is. En als genade verbleekt, verflauwt de verwondering. De verwondering 
dat de heilige God naar zondaren heeft omgezien.

Hoe meer omgang met de heilige God, des te meer de zondaar zichzelf in zijn 
onvolkomenheid leert kennen. Ja wel, zijn zonden zijn vergeven in de omhelzing 
van de gekruisigde Christus, maar met diepe verzuchting klaagt hij daarna: ik wist 
niet dat mijn tere ziel, nog zoveel van het aardse overhiel(d). Die onvolkomen 
heiliging doet uitzien naar de volkomenheid.

Wanneer zal ik bij U wezen?
Wanneer zult Gij zijn geprezen?

In de volle heerlijkheid,
Zonder smet in reinigheid.

Daar zal al mijn schreien, wenen,
Zuchten, kermen, klagen, stenen,

In een rei veranderd zijn!
Door Uw zoete medicijn.

Daar zal ik voor u eeuwig blinken,
En mijn stem zeer luid doen klinken:

Hallelujah, grote Heer’,
Dankbaarheid, lof, prijs en eer.

Hallelujah, grote Koning,
Die mij bracht in deze woning,

Hallelujah, immermeer
Eeuwig, levendige Heer’.
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De lijdenstijd is aangebroken. Laat voor ons het verzoenend lijden en sterven van 
de Heere Jezus voortdurend stof tot overdenken zijn. Zijn kruislijden is het beste 
middel in de strijd tegen de zonden. 

Bijbellezing
Op de volgende woensdagavonden zijn er nog Bijbellezingen: (22 febr. is biddag); 
8 en 22 maart.  We zijn inmiddels midden in het duel dat farao met de Heere de 
God van de Hebreeën is aangegaan. De eerste plagen zijn over Egypte uitgestort. 
Maar farao verhardt zijn hart. Ons tot waarschuwing. Maar ook tot troost voor 
degenen die de goede belijdenis hebben afgelegd, want de poorten der hel zullen 
dezelve niet overweldigen. De Heere zegene Zijn woord.
 
Catechisaties
De catechisaties worden nog gegeven op maandag- en dinsdagavond.  Op 
maandagavond is het 1e uur van 18.45-19.30u en is bestemd voor jongeren van 15 
jaar en ouder. De belijdeniscatechisatie is dan van 19.30-20.30u. Op dinsdagavond 
is het 1e uur van 19.00-19.45u en het 2e uur van 19.45-20.30u. De Heere ontferme 
Zich over onze jeugd. 

Belijdeniscatechisatie
Met vreugde en verwondering komen we met onze belijdeniscatechisanten 
wekelijks samen. Het is mijn hartelijke wens dat het Woord kracht doet in hun en 
mijn leven, opdat zij straks van harte mogen belijden dat het offer van Christus 
genoegzaam is voor de zonden van de hele wereld én dat een ieder mag weten 
dat Zijn offer ook voor hen persoonlijk is gebracht.

Daar wordt nooit gedacht om scheiden,
Daar blijft eeuwiglijk verblijden

Bij des levens Heilsfontein.
Daar, daar zal men eeuwig zijn.
Zonder nacht en zonder dagen,
Zonder naar de tijd te vragen.

Daar zijn tijd en uren uit.
Eeuwig, eeuwig is ’t besluit.

Van: ds. Jacobus Sappius
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Bijbelkring
Op de Bijbelkring hebben we 1 Korinthe behandeld. Inmiddels zijn we begonnen 
met de Hebreeënbrief. Deze brief wil de alles overtreffende heerlijkheid van 
Christus laten zien. Christus is zo heerlijk dat al het andere verbleekt. Hij is zo 
heerlijk dat het geloof al het andere er voor over heeft. Zo heerlijk dat de gelovige 
gedachten alleen met Hem vervuld zijn. En die overdenking doet niet achterom 
zien, ook niet om je heen zien, maar vooruit zien, naar dat hemelse en betere 
vaderland. De volgende data voor de Bijbelkring zijn: 15 mrt.; 19 apr.; 10 mei; 7 en 
28 juni. We hopen op gezegende avonden.

Leeskring/Bunyankring
Wij lezen het boek van John Bunyan Wet en genade. De subtitel luidt: twee 
verbonden tegenover elkaar. Het gaat in dit boek over de verhouding van wet en 
Evangelie. Dat is heel belangrijk om helder te hebben in onze ziel. Vermenging van 
wet en Evangelie lijdt onvermijdelijk tot onzekerheid, twijfel en duisternis. 

Als iemand geestelijk niet gestorven is en geen openbaring van de Heere Jezus 
heeft ontvangen, dan is hij slechts met godsdienst bezig. Zo iemand heeft een 
ongegronde hoop op de zaligheid. Hij kan ernstig zijn, hij kan zeer actief zijn, hij 
kan praten over de godsdienst, maar hij mist het vrijsprekend vonnis in zijn hart. 
Bunyan kan vlijmscherp zijn in genoemd boek. Dat is hij niet om iemand weg te 
stoten. Nee, dat is juist heilzaam en tot behoud van een zondaar.

Ik hoop dan ook van harte dat we de inhoud van het boek naast ons eigen leven 
leggen en eerlijk onszelf afvragen: Ken ik dat? We hopen op de volgende data 
(steeds op maandag van 19.30-20.30u) samen te komen op deze kring: 27 febr; 27 
mrt; 24 apr; 22 mei en 18 juni.  

Jeugdvereniging I
De jeugdvereniging is gelukkig van start gegaan en wordt goed bezocht ten huize 
van de familie ouderling Van de Breevaart. Jongeren houden zelf een inleiding en 
bespreken die daarna naar aanleiding van vragen en stellingen. Die bespreking 
wordt geleid door de ouderlingen Rijsdijk en Van de Breevaart. Van harte wensen 
wij onze jeugd geheiligde kennis toe. Ik hoop op goede avonden eens in de drie 
weken. Goed, omdat het goed is om rondom het Woord samen te komen en goed 
voor de onderlinge band.
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Jeugdvereniging II
In het kader van ontspanning zijn de volgende JV-O avonden gepland, allen op 
zaterdag. Leeftijd 12+.

Datum Inhoud Locatie Tijd
21 Januari Spelletjes avond Van de Breevaart 19.30 uur
18 Februari Bowlen Verzamelen bij Hoeksteen 19.30 uur
18 Maart Nader in te bepalen  
15 April Boswandeling Verzamelen bij Hoeksteen
20 Mei BBQ Nader te bepalen 17.30 uur inloop

Voor meer informatie: Marieke vd Breevaart 06-11674031.

Zondagsschool/kinderclub
De zondagsschool is ook weer begonnen. Steeds zijn kinderen van 4 tot 2 jaar op 
zondag van 11.45-12.30u van harte welkom in de Hoeksteen. Ook de kinderclub 
is van start gegaan en komt steeds op een woensdagmiddag van 14.30-16.30u 
bijeen in de Hoeksteen. Wij wensen de leidinggevenden van de zondagsschool en 
van de kinderclub Gods zegen toe.

Tenslotte
Een paar weken geleden konden wij lezen in het nieuws dat de symbolische 
'doemdagklok' 10 seconden dichter bij 00.00 uur is gekomen. Nu staat die klok op 
90 seconden voor middernacht. Daarmee is de mensheid volgens de bedenkers in 
groter gevaar dan een jaar geleden en dichterbij een 'wereldwijde catastrofe' dan 
ooit. Dat heeft voornamelijk te maken met de oorlog in Oekraïne en de daardoor 
toegenomen nucleaire dreiging.

Ik heb ook nog ander nieuws voor u. Beter nieuws. Al zegt de Heere Jezus dat wij 
moeten letten op de tekenen der tijden, wij moeten geen doemdenkers worden. 
Het nieuws uit Psalm 78 vertellen wij aan onze kinderen opdat zij hun hoop op 
God zouden stellen. Het is het nieuws van Gods sterkte en van Zijn wonderen die 
Hij gedaan heeft. Israëls geschiedenis staat er vol van.

Ja, Hij komt om de aarde te richten. Daar is de Schrift glashelder in. Weest bereid! 
De Heere heeft verlossingen op aarde aangericht. Zou Hij dan uw ziel niet kunnen 
verlossen? Verspil uw tijd daarom niet met allerlei theorieën. Want van die dag en 
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van die ure (n.l. van Zijn wederkomst) weet niemand dan de Vader die in de hemel 
is. Gebruik uw tijd om deel te krijgen aan Christus’ gerechtigheid. En dan mogen 
de tekenen van Zijn wederkomst uw hoofden omhoog doen zien, omdat uw 
verlossing nabij is.

Ds. J. Lohuis
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Februari 2023

Zondag 5-2-2023 9.30 ds. J. Lohuis

Zondag 5-2-2023 14.30 ds. J. Lohuis

Woensdag 8-2-2023 19.30 ds. J. Lohuis Bijbellezing

Zondag 12-2-2023 9.30 ds. J. Lohuis

Zondag 12-2-2023 14.30 ds. J. Lohuis

Zondag 19-2-2023 9.30 ds. B. van Leeuwen

Zondag 19-2-2023 14.30 ds. B. van Leeuwen

Woensdag 22-2-2023 9.30 ds. J. Lohuis Biddag 

Woensdag 22-2-2023 19.00 ds. J. Lohuis Biddag

Zondag 26-2-2023 9.30 ds. J. Lohuis

Zondag 26-2-2023 14.30 ds. J. Lohuis

Maart 2023

Zondag 5-3-2023 9.30 ds. J. Lohuis

Zondag 5-3-2023 14.30 ds. J. Lohuis

Woensdag 8-3-2023 19.30 ds. J. Lohuis Bijbellezing

Zondag 12-3-2023 9.30 ds. J. Lohuis

Zondag 12-3-2023 14.30 ds. J. Lohuis

Zondag 19-3-2023 9.30 ds. J. Lohuis

Zondag 19-3-2023 14.30 ds. J. Lohuis

Woensdag 22-3-2023 19.30 ds. J. Lohuis Bijbellezing

Zondag 26-3-2023 9.30 ds. J. Lohuis

Zondag 26-3-2023 14.30 ds. J. Lohuis

KERKTIJDEN
Kerkdiensten en voorgangers

Meer kerkdiensten: www.kerktijden.nl
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April 2023

Zondag 2-4-2023 9.30 prop. A.R. van Asselt

Zondag 2-4-2023 14.30 ds. M. van Kooten

Vrijdag 7-4-2023 19.00 ds. J. Lohuis Goede Vrijdag

Zondag 9-4-2023 9.30 ds. J. Lohuis Eerste Paasdag

Zondag 9-4-2023 14.30 ds. M. Klaassen Eerste Paasdag

Maandag 10-4-2023 9.30 ds. J. Lohuis Tweede Paasdag

Zondag 16-4-2023 9.30 ds. J. Lohuis

Zondag 16-4-2023 14.30 ds. J. Lohuis

Zondag 23-4-2023 9.30 ds. J. Lohuis

Zondag 23-4-2023 14.30 ds. J. Lohuis

Zondag 30-4-2023 9.30 ds. D.J. Budding

Zondag 30-4-2023 14.30 ds. D.J. Budding

Mei 2023

Zondag 7-5-2023 9.30 ds. J. Lohuis

Zondag 7-5-2023 14.30 ds. J. Lohuis

Zondag 14-5-2023 9.30 ds. J. Lohuis

Zondag 14-5-2023 14.30 ds. J. Lohuis

Donderdag 18-5-2023 9.30 ds. J. Lohuis Hemelvaartsdag

Zondag 21-5-2023 9.30 ds. C.J. Rijsdijk

Zondag 21-5-2023 14.30 ds. J. Lohuis

Zondag 28-5-2023 9.30 ds. J. Lohuis Eerste Pinksterdag

Zondag 28-5-2023 14.30 ds. B.L.P. Tramper Eerste Pinksterdag

Maandag 29-5-2023 9.30 ds. J. Lohuis Tweede Pinksterdag
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Februari 2023

Zondag 5 11.45-12.30 zondagsschool

Maandag 6 18.45 15+ catechisatie | 19.30 belijdeniscatechisatie

Dinsdag 7 19.00 12+ | 19.45 15+ catechisatie

Zondag 12 11.45-12.30 zondagsschool

Maandag 11 18.45 15+ catechisatie | 19.30 belijdeniscatechisatie

Dinsdag 12 19.00 12+ | 19.45 15+ catechisatie

Woensdag 15 14.30-16.30 kinderclub

Zondag 19 11.45-12.30 zondagsschool

Woensdag 22 9.30 en 19.00 kerkdiensten i.v.m. biddag

Zondag 26 11.45-12.30 zondagsschool

Maandag 27 18.45 15+ catechisatie | 19.30 leeskring | 20.30 belijdeniscat.

Dinsdag 28 19.00 12+ | 19.45 15+ catechisatie

Maart 2023

Zondag 5 11.45-12.30 zondagsschool

Maandag 6 18.45 15+ catechisatie | 19.30 belijdeniscatechisatie

Dinsdag 7 19.00 12+ | 19.45 15+ catechisatie

Woensdag 8 19.30 bijbellezing

Zondag 12 11.45-12.30 zondagsschool

Maandag 13 18.45 15+ catechisatie | 19.30 belijdeniscatechisatie

Dinsdag 14 19.00 12+ | 19.45 15+ catechisatie

Woensdag 15 20.00 bijbelkring

Zondag 19 11.45-12.30 zondagsschool

Maandag 20 18.45 15+ catechisatie | 19.30 belijdeniscatechisatie

Dinsdag 21 19.00 12+ | 19.45 15+ catechisatie

Woensdag 22 19.30 bijbellezing

Zondag 26 11.45-12.30 zondagsschool

KERKAGENDA
Kerkelijke activiteiten
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Maandag 27 19.30 belijdeniscatechisatie

Woensdag 29 14.30-16.30 kinderclub

Woensdag 29 19.30 gemeenteavond

April 2023

Zondag 2 11.45-12.30 zondagsschool

Maandag 3 19.30 belijdeniscatechisatie

Zondag 9 11.45-12.30 zondagsschool

Vrijdag 7 19.00 kerkdienst i.v.m. Goede Vrijdag

Zondag 9 Eerste Paasdag

Maandag 10 9.30 kerkdienst Tweede Paasdag

Woensdag 12 14.30-16.30 kinderclub

Zondag 16 11.45-12.30 zondagsschool

Maandag 17 19.30 belijdeniscatechisatie

Woensdag 19 20.00 bijbelkring

Zondag 23 11.45-12.30 zondagsschool

Maandag 24 19.30 leeskring | 20.30 belijdeniscatechisatie

Zondag 30 11.45-12.30 zondagsschool

Mei 2023

Zondag 7 11.45-12.30 zondagsschool

Maandag 6 19.30 belijdeniscatechisatie

Woensdag 10 20.00 bijbelkring

Zondag 14 11.45-12.30 zondagsschool

Maandag 15 19.30 aannemingsavond belijdeniscatechisanten

Donderdag 18 9.30 kerkdienst Hemelvaartsdag

Zondag 21 11.45-12.30 zondagsschool

Maandag 22 19.30 leeskring

Woensdag 24 14.30-16.30 kinderclub

Zondag 28 Eerste Pinksterdag

Maandag 29 9.30 kerkdienst Tweede Pinksterdag / bevestiging lidmaten
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Beste gemeenteleden, D.V. zaterdag 13 mei hopen we weer een verkoping 
te houden voor de kerk. Zet deze datum alvast in je agenda. Er zullen 
weer verkooptafels in de Hoeksteen staan en diverse kraampjes langs de 
Hoeksteen en op het parkeerterrein. We zijn met een groepje vrijwilligers al 
volop aan de slag om van alles te regelen en te organiseren.

Voorverkopingen / rommelmarkt / tweedehands boeken
Er zullen diverse voorverkopingen gehouden worden waarmee we samen met 
de opbrengst van de verkoopdag weer een mooi bedrag voor de kerk bij elkaar 
hopen te krijgen. Je kan gehaktbroodjes en vlees van Maatschap Suurland 
bestellen met de bestellijst hiernaast bij de familie Gunter! Verzamel alvast 
bruikbare spullen voor de rommelmarkt en ook tweedehands boeken. Op een later 
moment zullen we laten weten waar en wanneer alles ingeleverd kan worden.

Medewerking bedrijven
Diverse bedrijven hebben hun medewerking aan de verkoping alweer toegezegd. 
Daar zijn we blij mee. Alle gemeenteleden hebben een bestellijst ontvangen van 
‘De Zeeuwse Deur’ (voorheen Jansen Textiel), de textielwinkel uit Sassengrave. 
Deze actie was geslaagd en bestellingen kunnen ook nu nog doorgegeven worden 
aan Corrien Otte of Marjolijn Kleppe. Het hele jaar door kunt u ook in de winkel 
van ‘De Zeeuwse Deur’ je aankopen doen ten bate van onze kerk. Vermeld dit er 
dan in de winkel wel even bij vóór het afrekenen.

Helpen of leuke ideeën
Wie mee wil helpen of leuke ideeën 
heeft kan contact opnemen met 
Marjolijn Kleppe, 06-27566035 
of marjolijnkleppe@gmail.com. 
We hopen weer op een mooie en 
gezellige dag waarop we elkaar 
mogen ontmoeten.

VOORJAARSVERKOPING
Dag van ontmoeting
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Verkoopacties gehaktbroodjes en vlees 
 
Scherpenisse, maart 2023 
 
Beste gemeenteleden,       
Ten bate van de Dorpskerk organiseren we een verkoopactie met gevulde stokbroodjes.  
Deze zijn o.a. gevuld met rundergehakt, Zeeuwse worst, spek en kaas.  
De broodjes kosten € 4,75 per stuk (3 voor € 13,50,-).  
 
Ook organiseren we een vleesverkoopactie i.s.m. Maatschap 
Suurland. Het natuurvlees, dat is vlees zonder hormonen, 
antibiotica of kunstmatige toevoegingen, komt van het 
runderras Blonde d’Aquitaine (twee sterren Beter Leven). 
 

• Rundergehakt: € 12,- per kg 
• Biefstuk: € 29,- per kg 
• Vleespakket 12,5 kg: € 162,50  

pakket met o.a. haasbiefstuk, kogelbiefstuk, biefstuk, 
rosbief, stooflappen, sukadelappen, bieflappen, 
riblappen, entrecote en soepvlees en gehakt. 
 

U kunt het aantal broodjes en/of het vlees dat u wilt  
bestellen tot en met D.V. zaterdag 25 maart via een belletje of appje doorgeven aan familie 
Gunter, tel. 06-15216987 of lever dit formulier in op Langeweg 21 in Scherpenisse.  
 
U kunt uw bestelling op de zaterdag voor Pasen, 8 april 2023, tussen 10.00 en 12.00 uur 
afhalen op Langeweg 21 in Scherpenisse. Betalen kan bij ophalen contant of via een 
betaalverzoek. 
 
Namens de activiteitencommissie van de kerk hartelijk bedankt voor uw bestelling! 
 

 
Naam:………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Telefoonnummer:……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Aantal gehaktbroodjes: ……………… 

Aantal kg gehakt: ………………   

Aantal kg biefstuk: ……………… 

Aantal vleespakketten: ……………… 
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Begroting en ontvangsten Kerkrentmeesters 2022

Maand Begroot Ontvangen Verschil
December 124.500 149.119 24.619 +
November 115.000 134.502 19.502 +
Oktober 80.000 94.647 14.647 +
September 72.500 84.368 11.868 +
Augustus 55.750 78.926 23.176 +
Juli 55.000 50.603 4.397  - 
Juni 45.000 34.635 10.365  -
Mei 30.000 27.347 2.653  -
April 22.500 21.146 1.354  -
Maart 17.500 16.379 1.121  -
Februari 12.500 11.819 681  -
Januari 4.000 2.294 1.706  -

Maandcollecten Diaconie € 1.613,76 oktober 2022
 € 1.240,85 november 2022
 € 1.048,01 december 2022
 € 1.603,73 januari 2023

Maandcollecten Kerk € 5.985,74 oktober 2022
 € 5.505,85 november 2022
 € 5.575,85 december 2022
 € 6.151,95 januari 2023

Dankdag kerk € 26.834,28 16 november 2022
Dankdag diaconie € 4.954,22 16 november 2022
Zaaier € 151,36 november 2022
Collecte Heilig Avondmaal € 133,37 11 december 2022
Collecte Bonisa Zending € 559,23 december 2022
Giften dagboekjes € 165,00 december 2022
Busje catechisatie € 113,65 januari 2023
Verkoop snoeprollen € 782,00 januari 2023
Verkoop boeken € 97,50 januari 2023

COLLECTEN
Verantwoording
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LEZENSWAARDIG
Dat ben ik!

Een arme Hottentot diende in Zuid-Afrika bij een Hollandse boer die goed voor 
zijn knecht zorgde. Niet alleen voor zijn lichamelijk, maar ook voor zijn geestelijk 
welzijn. Elke dag las hij hem Gods Woord voor en probeerde hij van het gelezene 
wat uit te leggen.

Op zekere dag las hij de bekende gelijkenis van de farizeeër en de tollenaar uit 
Lucas 18. Nu had de arme Hottentot de gewoonte om net als een kind tijdens het 
lezen ongekunsteld te zeggen wat in zijn hart opkwam.

Het lezen van de gelijkenis uit Lucas 18 verliep als volgt.
'Twee mannen gingen op in de tempel om te bidden', begon de kolonist
Verheugd sprak de Hottentot: 'Nu zal ik leren, hoe ik bidden moet, want ik kan het 
niet!'
'O God, ik dank U dat ik niet ben gelijk de andere mensen...', las de meester.
'Ik ben ook niet als andere mensen, ik ben veel slechter', sprak de knecht.
'Ik vast tweemaal per week, ik geef tienden van alles wat ik bezit...', las de meester 
verder.
'Dat doe ik niet, dus zo kan ik niet bidden. Wat moet ik toch beginnen?' sprak de 
Hottentot verslagen.

De meester las rustig verder en liet de knecht maar praten.
'En de tollenaar van verre staande...' ging de lezer verder.
'Zo is het ook met mij', zuchtte de knecht.
'Wilde ook zelfs de ogen niet opheffen naar de hemel...'
'Dat durf ik ook niet', riep de arme man uit.
'Maar sloeg op zijn borst, zeggende: o God, wees mij zondaar genadig!'
'Dat ben ik! Dat is mijn gebed!', riep de knecht uit en eveneens op zijn donkere 
borst slaande, bad hij ook: 'O God, wees mij zondaar genadig!'
Dit gebed was gedurig zijn gebed en de Heere verhoorde de arme Hottentot. Hij 
mocht zich in het geloof aan Christus toevertrouwen en de arme man werd van al 
zijn zonden gewassen door het bloed van het Lam!
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VLUCHT NAAR GENÈVE
Hoofdstuk 4
'Isabeau, kom hier.'
Het is zover. Nu al. Hier is Isabeau bang voor geweest. Vader zal vast wel gehoord 
hebben wat er gebeurd is.
'Jij was te laat op de lering. Hoe kwam dat?'
Ze wil zich verdedigen. Waarom is haar vader zo streng? Hij is streng, maar de 
broertjes mogen altijd veel meer van hem dan zij en hij is lief voor de zusjes.
'Je bent brutaal,' zegt vader altijd.
Misschien heeft hij wel gelijk. Ze durft het niet hardop te zeggen, ze voelt zich 
schuldig als ze het denkt, maar het is wel zo: ze is bang voor haar vader. Altijd is hij 
aan het mopperen op haar. Niets doet ze goed.
En haar moeder? Moeder is nooit echt lief voor haar, maar ze houdt wel van haar. 
Dat weet ze zeker.

Even aarzelt ze, dan besluit ze om alles eerlijk te vertellen. Vader luistert zwijgend.
In de deuropening luistert moeder mee.
'Gaan werken bij de Le Chartres. Hm. Enne... de hele week? Slaap je daar dan ook? 
Wat gaat dat opleveren?'
'Opleveren? Hoe bedoelt u?'
'Doe niet zo onnozel. Hoeveel ga je er verdienen?'
Zou... zou vader het misschien goedvinden? Even laait er een golf van blijdschap in 
haar op. Maar moeder dan? En al het werk dat er gedaan moet worden?
'Ik ga niet bij de Le Chartres werken,' zegt ze resoluut.
'O nee? Wie beslist dat? En waarom gaat madame niet bij de Le Chartres werken?'
'Omdat ik hier nodig ben.'
Moeders gezicht verzacht.
'Hm,' gromt Fontier, 'een extraatje kan anders geen kwaad.'
In gepeins kijkt hij voor zich uit. 'Wat zei monsieur pastoor?'
'Dat ik wel nooit een heilige zal worden.'
Blijkbaar vindt vader Fontier dat een prachtige opmerking. Zijn lach buldert door 
de kamer. 'Gelukkig dat hij niet kwaad is geworden.'
Even vernauwen zijn ogen zich. 'Toch zul je je wel beter moeten gaan gedragen. 
Dat kan geen kwaad. Enne... wat Le Chartre betreft: ik zal hem eens een bezoekje 



De Zaaier - februari 2023    |    23

gaan brengen.'
Met een handbeweging stuurt hij zijn dochter weg. 'Ga een kroes wijn voor me 
halen.'
Tegen zijn vrouw zegt hij: 'Kijk niet zo sacherijnig. De laatste tijd neemt die griet 
van je toch al heel wat werk uit je handen.'

Isabeau staat stil. Om het eerste wordt ze kwaad. Van het tweede kijkt ze op. Vader 
ziet dus wel dat moeder het druk heeft.
Met een volle kroes wijn loopt ze even later terug de keuken in en ze zet de kroes 
op de tafel.
'Moeder heeft het altijd druk. Ik kan haar toch niet alles alleen laten doen!'
'Hm.' Meer zegt vader Fontier niet.
Isabeau blijft staan. Ze wil weten waar ze aan toe is.
'Ga aan je werk. Je hoort er nog wel van.'
Isabeau draait zich om en loopt naar buiten. Ze pakt een emmer en loopt naar de 
geit om die te gaan melken.

's Avonds ziet Isabeau haar vader vertrekken. Hij heeft een schone broek en een 
schoon hemd aangetrokken. Isabeau heeft geen rust.
Ze loopt maar heen en weer. Zelfs de broertjes merken het. Jacques zit gebogen 
over een van de wijnmanden die bijna nog groter is dan hijzelf. Als de druivenpluk 
over een poosje begint, moeten de manden in orde zijn. Met zijn smalle vingers 
bevestigt Jacques een paar losgeraakte stengels weer aan de mand. Isabeau is al 
een paar keer langs hem gelopen.
Jacques moppert: 'Je loopt steeds voor m’n voeten.'
Als ze weer langsloopt, pakt hij haar bij haar enkel, wat hem een venijnige trap 
oplevert. Huilend roept hij: 'Maman, lsabeau schopt me.'
Jean lacht hem uit. 'Doe niet zo kinderachtig.'
'Kinderachtig? Moet je eens zien. Hier, m'n hand bloedt.' Hij gooit de grote 
wijnmand opzij en wil opspringen.
Moeder is in een paar stappen bij hem. 'Rustig jij. Laat dat bloed eens zien. Waar 
zit het? Ik zie niks.'

Isabeau is de deur al uit. Ze loopt het erf op en tuurt de weg af. Zou vader er al 
aankomen? Moeilijk is het, verschrikkelijk moeilijk. Ze wil wel, ze wil niet. Ze telt 
af op haar vingers. Ja, nee, ja, nee. Haar eerste hand komt uit op ja. Allebei haar 
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handen komt uit op nee.

De schemer is al overgegaan in het donker als de deurklink rammelt. Isabeau 
zit aan de keukentafel te naaien. Ze zou naar vader toe willen rennen. Met wat 
voor boodschap komt hij thuis? Moeder Fontier draait de olielamp iets hoger als 
hij binnenstapt. Hij pakt een stoel, draait hem om en ploft erop neer. Met zijn 
ellebogen steunt hij op de rugleuning.
'Maandag beginnen.'
Het blijft even stil. lsabeau kan geen woord uitbrengen.
'Vertel eens wat meer,' vraagt moeder, terwijl ze haar naaiwerk neerlegt.
lsabeau buigt haar hoofd. Ze gaat door met het naaiwerk. De naald gaat driftig op 
en neer, maar haar vingers trillen.
'Drie dagen in de week. Maandag, woensdag en zaterdag. Dus dat betekent dat je 
de overige vier dagen hier bent. Kost gratis en bovendien een goed loon. Nou, wat 
vind je ervan? Je mag me wel dankbaar zijn dat ik dit zo voor je geregeld heb.'
Eindelijk voelt Isabeau de spanning uit haar lijf trekken. Drie dagen, dat is te mooi 
om waar te zijn!
'Maar madame Le Chartre had het over de hele week. En u heeft het over drie 
dagen.'
'Ik heb gezegd dat je graag wilt komen werken. Ik heb ook gezegd dat je moeder 
je hulp niet kan missen. Daarmee maakte ik een goeie beurt.' Hij grinnikt een 
beetje. 'Le Chartre overlegde even met zijn vrouw en kwam toen met het voorstel 
van die drie dagen. Nou, jongedame, is het zo naar je zin?'
lsabeau knikt: 'Dank u, vader: Dan kijkt ze naar haar moeder: 'Hoe vindt u het, 
maman?'
'Goed,' zegt moeder Fontier.

Fontier staat op en schuift zijn stoel naar achteren. Als hij langs zijn vrouw loopt, 
legt ze even haar hand op zijn arm. 'Dank dat je dit zo geregeld hebt,' zegt ze.
Het lijkt wel of hij er een beetje verlegen van wordt. 'Hm,' bromt hij en dan loopt 
hij de deur uit.

Met toestemming van de uitgever overgenomen uit:
Vlucht naar Genève

Auteur: Lenie Ippel-Breedveld
Uitgeverij: Den Hertog B.V., Houten
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Vrolijk huppelt Siem aan de hand van zijn vader door een zonovergoten natuurge-
bied. “Papa,” zegt Siem ineens, “hoe groot is God eigenlijk?”
Zijn vader denkt even na. Dan wijst hij naar de lucht. “Zie je dat vliegtuig daar, 
Siem?” vraagt hij.
De jongen tuurt en knikt dan.
“Hoe groot is dat vliegtuig?” vraagt vader.
“O, het is maar een stipje”, zegt Siem. “Ik kan het bijna niet zien!”

Na de wandeling stappen ze in de auto en rijden ze in de richting van het vliegveld 
aan de rand van de stad. Op een parkeerplaats stappen ze uit. Over de startbaan 
komt een vliegtuig aan taxiën.
“Hoe groot is dat vliegtuig, Siem?” vraagt zijn vader.
“Wow, pap, deze is súper groot!” roept Siem.

“Zo is het ook met God”, legt vader uit.
“Hoe dichter je bij Hem bent, hoe groter Hij voor je wordt.”
Siem legt zijn hand in die van zijn vader en kijkt naar hem op.
Zijn vader kijkt hem aan en vervolgt: “Leef dicht bij onze God, Siem, en je zult ont-
dekken dat Zijn liefde en goedheid groter zijn dan wij ooit kunnen begrijpen!”

LEZENSWAARDIG
Hoe groot is God
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PUZZELS
Gelijkenissen

Ha jongens en meiden,

Weer een nieuwe puzzel en kleurplaat. Deze keer gaat de puzzel over een 
gelijkenis. In de Bijbel staan veel gelijkenissen. Een gelijkenis is een verhaal 
dat iets betekent. Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen 
verteld om de mensen veel dingen te leren. Iedere gelijkenis is ook een les 
voor jou. In iedere gelijkenis wil de Heere Jezus ons onderwijs geven over wie 
Hij is en wie wij zijn.

Weet je wat belangrijk is? Dat je de gelijkenissen gaat begrijpen. Vind je 
dat moeilijk? Weet je Wie jou daarbij wilt helpen? De Heilige Geest. Het is 
belangrijk om het licht van de Heilige Geest te ontvangen, zodat je gaat 
begrijpen wat de Heere Jezus jou wil leren. Weet je dat er in iedere gelijkenis 
een Schat verborgen is?
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Als je wist dat er op een plaats in ons dorp een 
schat verborgen zou zijn, zou je vast gaan graven 
om die te vinden. Je wilt die schat graag hebben! 
Zo moet je ook graven in de gelijkenissen om de 
Schat te vinden. De Heilige Geest heb je nodig om 
de schatten van Gods Koninkrijk te ontdekken. De 
Heere Jezus leert dat Zijn Koninkrijk het belangrijkste 
Rijk is. Als je een onderdaan van Zijn Rijk mag zijn 
of worden, ben je wel-geluk-zalig, want dan heb je 
de grootste Schat gevonden, de Heere Jezus. Als je 
nog buiten Gods Koninkrijk leeft, dien je een andere 
koning, de duivel. Dat is een ramp, dan ben je
ramp-zalig.

In de gelijkenissen kun je ook lezen dat Koning Jezus 
een sterke Koning is. Hij heeft alle macht om je uit de 
duisternis te trekken tot Zijn Rijk dat licht is.

Zoek Jezus veel,
Zoek Jezus vroeg,
Wie Jezus heeft,

Die heeft genoeg.

Wat doen jullie altijd goed je best met het oplossen 
van de puzzels en het kleuren van de kleurplaat. 
Sommige kinderen maken er écht schitterende 
kunstwerken van. Zo mooi!

Heb jij nu weer 50 of meer punten behaald? Dan 
ben je van harte welkom om een mooi boek uit te 
zoeken.

Hartelijke groet,
Lydia
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PUZZEL 9-12 JAAR
Gelijkenissen
Beantwoord de vragen en zet de antwoorden op de juiste plaats.
Zet de letters uit de dikgedrukte hokjes achter elkaar.
Dan lees je de oplossing uit Markus 4: 1-5. Schrijf de hele tekst op.

1. Een grootavondmaal, en hij noodde er ................ Luk. 14: 15-18
2. Ga heen, werk ................ in mijn wijngaard. Matth. 21: 28-32
3. lk geef tienden van wat ik bezit. Luk. 18: 9-14
4. Wat mag deze gelijkenis ................? Luk. 8: 6-10
5. Sprak Hij tot hun het ................... Mark. 4: 30-34
6. Was voor een ................ des daags. (-ng eraf) Matth. 20: 1-5
7. Hetgeen gij bereid hebt, .................. zal hetzijn? Luk. 12:18-21
8. En zijn ................. hetzelve huis aangeslagen. Matth. 7: 26-29
9. Een .................. schuldheer had twee schuldenaars. Luk. 7:40-44
10. Welke haar lampen ................ en gingen uit. Matth. 25: 1-5

Oplossing: ....................................................................................................................................................................

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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Hieronder zie je vier plaatjes die gaan over de gelijkenis van 'Het verloren schaap'.
Wat moet je allemaal doen?
1. Kleur de plaatjes netjes in.
2. Knip de nummertjes en de plaatjes uit.
3. Plak het plaatje dat het eerst komt op een stuk papier en plak daar nummertje 1 bij. 

Doe hetzelfde met de volgende plaatjes.
4. Schrijf zelf het verhaal bij de plaatjes. Vindje het moeilijk? Lees dan in de Bijbel eerst deze 

gelijkenis of vraag aan iemand het verhaal voor telezen. Je vindt het in Lukas 15 : 1-7.
5. Wie wordt er bedoeld met de Goede Herder?
6. Wie worden er bedoeld met het weggelopen schaapje?

PUZZEL 6-8 JAAR
Het verloren schaap
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KLEURPLAAT 4-5 JAAR
De verloren zoon

Kleur: 1 blauw, 2 oranje, 3 groen, 4 bruin



De verloren zoon

Hij kon niet wachten op zijn vaders dood.
De drang naar macht en rijkdom was te groot.

Hij nam het deel wat hem de vader gaf.
Noem het verkwistend, onbezonnen, laf.
Hij liet zijn vader achter, leeg, verslagen

en met een last, die nauw'lijks was te dragen ...

Zijn leven was van toen aan, één groot feest.
Plichten, werk, al 't zwoegen was geweest.

Na jaren voelde hij zich eind'lijk vrij.
En, nieuwe vrienden stonden in de rij!
Hij was de held, bij elkeen in de gratie.

Maar ... met zijn geld, slonk ook z'n reputatie!

Want met zo'n levenswijze kwam allicht
de bodem van de schatkist snel in 't zicht.
Voeg daarbij nog een zware hongersnood,

niks feesten, maar ontbering, honger, dood ...
Eens rijk, begeerde hij z'n buik te vullen
met varkensvoer, ja, afgedankte spullen.

En in de diepste diepte van de nacht,
was het, dat hij weer aan zijn vader dacht.
En zó, geen zelfrespect meer en geen thuis,
vond hij de weg weer naar het vaderhuis.

Waar vader al verlangend op hem wachtte
en blij 't gemeste kalfje voor hem slachtte!

Verhaal, door Jezus eenmaal zélf verteld.
't Gaat om een Vader, die geen oordeel velt.

Maar die ons, afgedwaald, verguisd, ontheemd,
steeds weer vol blijdschap in zijn armen neemt.

In liefde, ónvoorwaardelijk, nooit hálf,
bereidt Hij haastig het gemeste kalf ...

Dichter: Maria Riksten-Brouwer
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