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 Mededelingenblad  CGZ               Week 13 en14 

Christengemeente   
Zeewolde 

Leiding van dienst              
30-3   Kees van Impelen 
  1-4   Theo Koppes 
Sprekers  
- Goede Vrijdag + Sederavond  
 Theo Koppes 
- 1 april 1e Paasdag  Yoyo                
Gemeenschapsdienst                   
+ Projectcollecte 
- 8 april Hans Delhaas 
Blad 2 
- Sederavond 30 maart 
-Projectcollecte Tamar Korat 
Blad 3 
- Vrouwenavond 
- Bijbelstudie 12 April 
door Dirk-Jan Jansen 
Blad 4 
Gebedsformulier 
Blad 5, 6 en 7 
-De Knecht van de Heere  
-De les van de kruisiging   
Bijbelstudie door Johan Schep 

                          30 maart en 1 april  2018 

Sederavond 
Op Goede Vrijdag vieren 
we de Sederavond in de 
Kogge met volwassenen 
en kinderen.                 
Tijd van 18.00 -21.30   
Info op blad 2 
 
- Zondag 1e Paasdag 
Alleen bovenbouw 
We vieren met elkaar 
dat  de Here Jezus is op-
gestaan, Hij Leeft.         
Na de dienst eten we 
met elkaar. Neemt u ook 
iets mee, zodat er voor 
een ieder voldoende is? 
 
- Spreker en project-
collecte: 
Spreker is broeder Yoyo 
uit Thailand. De project-
collecte  is voor het Ta-
marcentrum. Zie blad 2 
 
 - De cappuccinoclub  
Dames, deze keer is het 
bij Nel, Rietlaan 34. 

Dinsdagmorgen, 3 april, 
zo rond de klok van 10. 
We gaan verder met 
Psalm 91. Alle dames 
hartelijk welkom! 
 
-Bidstond 
- Maandagochtend niet 
- Dinsdag 3 april 19.30  
Bij Henk-Jan en Cora 
Boomkleverlaan 85 
 
 - Vrouwenavond          
Hallo dames, eindelijk is 
het weer zover, donder-
dagavond 5 april hebben 
we weer een vrouwen-
avond.  Zie blad  2 
 
- Bijbelstudie door 
Dirk-Jan Jansen 
Donderdag 12 april.  
Het Kruis en de wil van 
God. Zie blad 3 
 
- Intekenlijst Gebed  
Voor de gemeente. Vanaf 
zondag kan een ieder die 

dat wil een dag (en) in-
tekenen. Zie blad 4 
 
- Hoe zal God Zijn be-
lofte van Verlossing 
vervullen?  
-De Knecht van de Heere 
Op blad 5 
-De les van de kruisiging  
Uitleg door Johan Schep 
Zie blad 6 en 7 
 

Christengemeente  Zeewolde 

Open Haven  

Kerkplein 8 

www.christengemeente 

zeewolde.nl 

 

Rekening: 89.48.56.944  

t.n.v. Christengemeente te    
Zeewolde  (ANBI-status) 

IBAN: NL24ABNA0894856944 

 

Wijzigingen ledenadministratie 
graag mailen naar:                      
ledenadministratie@christen 
gemeentezeewolde.nl  

Verantwoordelijkheidsgebieden 

Preek van de dienst?                 
Download u van: 
www.christengemeen
tezeewolde.nl                     
Bestelt u via :          
media@christenge      
meentezeewolde.nl   
Zaaldienst  
Aad Vellekoop 
tel. 036 - 5224708  
Op de CGZ Website 
Bijbelstudies  
Extern nieuws      
 

Johannes 10 vers 17 en 18                             
Daarom heeft de Vader Mij lief, omdat Ik  
Mijn leven geef om het opnieuw te nemen. 
Niemand neemt het Mij af, maar Ik geef     
het uit Mijzelf; Ik heb macht het te geven,   
en  heb macht het opnieuw te nemen.                
Dit gebod heb Ik van Mijn Vader ontvangen.  

Johannes 20 vers 28 en 29 
En Thomas antwoordde en zei tegen 
Hem: Mijn Heere en mijn God!  
Jezus zei tegen hem: Omdat u Mij gezien 
hebt, Thomas, hebt u geloofd; zalig zijn 
zij die niet gezien zullen hebben en toch   
zullen geloven.  
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Sederavond 

Op Goede Vrijdag 30 maart vieren we Sederavond in de Kogge met volwassenen en 

kinderen. Aanvang 18.00 uur en sluiting ongeveer 21.30 uur. Kosten zijn voor een vol-

wassene €5,- en voor kinderen tot en met 14 jaar € 1,50. 

 

Op de 14e van de maand Nissan is het Pesach. Aan de vooravond gaat het Joodse volk 

aan de hand van de Haggadah (vertelling) door alle aspecten van de uittocht en de ver-

lossing uit Egypte. De verlossing uit de slavernij en afgoderij van Egypte. Dit is de  Se-

deravond en het is voor veel Joden een van de hoogtepunten van het jaar. De Here Jezus 

vierde feestelijke maaltijd met zijn discipelen en de hoofdstukken van Johannes 13 tot 

en met 17 speelde zich af tijdens de Sederavond. Er zit een profetische lijn in de Seder-

avond die wijst naar de eerste en de wederkomst van de Here. De Here legde de nadruk 

op het gedeelte na de maaltijd, waar het eten van de matse en het drinken van de derde 

beker het beginpunt werd van de  maaltijd des Heren ofwel het laatste avondmaal, tot-

dat Hij wederkomt. Steeds meer christenen vieren de Seder en ervaren iets van deze 

bijzondere avond en leren iets van de rijkdom van de Pesachliturgie weer herontdekken 

 

Projektcollecte t.b.v. Tamar Korat 

 

A.s. zondag is de projektcollecte voor Tamar Korat. 

Yoyo and Aon Chusi  leiden een  preventiecentrum voor jonge vrouwen en kinderen. 

Zij trekken er dagelijks met hun kleine team op uit om mensen te bemoedigen met het evange-
lie, concrete ondersteuning in de vorm van microkrediet of kindsponsering. In de streek rond-
om Korat leven ruim 22.000.000 mensen die voornamelijk van akkerbouw leven. 

O.a. de rijstbouw is seizoenswerk waardoor er grote werkeloosheid ontstaat in de rest van het 
jaar. Het gevolg  van veel spanning in relaties, alcohol- en drugsgebruik en seksueel misbruik. 
Veel jonge vrouwen verlaten het platteland voor de grote steden zoals Pattaya op zoek naar fi-
nanciele zekerheid.  In plaats van zekerheid in een normale baan belanden ze vaak in de prosti-
tutie een wereld van uitbuiting en eenzaamheid. 

Yoyo en Aon zien dat God hun dagelijks werk zegent en dat er mensen tot geloof komen. Daar-
door zijn er celgroepen ontstaan en zelfs het kerkje in Non Deang. 

Yoyo zal hierover in de dienst meer vertellen en via deze collecte heeft u de mogelijkheid hun 
werk te ondersteunen. 

 



 

 

 

Vrouwenavond 

Hallo dames, eindelijk is het weer zover, donderdagavond 5 april hebben we weer een 

vrouwenavond.  

We hopen een fotospel te gaan doen, waarbij we moeten raden wie, wie is.  

Brengen jullie (als het mogelijk is) 2 foto's  mee. Een vanuit je kindertijd en een uit bij-

voorbeeld je tienertijd. Lijkt ons leuk te zien hoe iemand  is veranderd of..... juist niet.        

Je hoeft daarvoor niet je album te plunderen, maakt er een foto van en print hem uit en 

neem ze mee. 

We starten om 19.30 uur met koffie of thee, maar je kunt rustig tot 20.00 uur binnenko-

men omdat het voor de jonge moeders anders wel erg vroeg is.  

 

We gaan rond 22.00 uur de avond afsluiten. 

Vanaf zondag kun je je weer opgeven, lijst ligt bij de koffietafel. 

We hopen echt dat veel dames er ook zin in hebben en komen. 

 

Hartelijke groet, Jolanda, Rennie en Elly 

 

Bijbelstudie CGZ 2018 
 

Broeders/zusters, 

Wij als raad hebben ons opnieuw ingezet te voorzien in een boeiende Bijbelstudie.  

Thema:  ’Het Kruis’.  

Hier wordt ingegaan op (alle) thema’s rondom Het Kruis, Jezus lijden en wat betekent dit 
nu voor ons als wedergeboren christenen.  

Bijbelleraar:  Dirk-Jan Jansen 

Thema:            Het Kruis 

Data:   1 feb, 15 feb, 29 maart, 12 april, 26 april, 3 mei 

Waar:   Het Kruispunt, Gedempte Gracht 1, 3894 BA Zeewolde 

Tijden: 19:30 – 21:00 

Catering:  Koffie en thee zijn aanwezig tegen kostprijs a  €1,= per kopje 

 
Overzicht: 

01 febr. Het kruis en de zonde 

15 febr. Het kruis en de wereld 

29 maart. Het kruis en de duivel 

↠ 12 april. Het kruis en de wil van God 

26 april. Het kruis en de gemeente 

03 mei.  Het kruis en de methoden van mensen (wordt nog verzet) 



 

 

Gebedsformulier 

En bidt daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de Geest,      

daartoe wakende met alle volharding en smeking voor alle heiligen.       Efeze 6:18 

 

Paulus spreekt over zijn medearbeiders als soldaten van Jezus Christus. 

Door gebedsstrijd van de Gemeente in ons land kan de hele situatie van Israe l en ons eigen land 

veranderen. Daar wacht de Here op, want Hij kan er krachtig door werken.                                                                                                  

We mogen op onze eigen manier en wijze in de vrijheid en veiligheid van onze stille tijd strijden 

voor onze gemeente en wat de Here in onze harten geeft. 

Door tijd van gebed in te roosteren op een vast moment of momenten in de week. 
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 De Knecht van de Heere in Jesaja 42:1-12. 

 
Jesaja 40 en 41 gaat over de grootheid en majesteit van God, maar ook over Zijn barm-
hartigheid om Israe l te verlossen. De vraag, die nog rest is: Hoe zal God Zijn belofte van 
Verlossing vervullen? Het antwoord is niet in de eerste plaats "hoe" het gebeurt, maar 
"door Wie". Het antwoord vinden we in Jes. 42 waar het duidelijk over de Heere Jezus 
gaat. Paulus zegt het ook zo duidelijk. Al Gods beloften zijn in de Heere Jezus, Ja en Amen 
(2 Kor.1:20). Later zal de vraag beantwoord worden, hoe Hij dat zal doen. Het antwoord 

vinden we in Jes. 53.  
 

Jes. 41:29. Het woordje "Zie" vinden we in het vorige hoofdstuk, waar we de nietigheid 
van de afgoden zien, die niets uitwerken. In Jes. 42:1 lezen we "Zie" weer. Het is de op-
roep om op Hem te zien, die de Heere uitverkiest. Van Israe l de falende Knecht van de 

Heere (Jes.41:8) wordt onze blik gericht op de trouwe Knecht van de Heere. De geestelij-
ken van het volk wisten dat de Uitverkorene van God, de Christus en niet Israe l is (Luk. 
23:35) Anderen heeft Hij verlost, laat Hij nu Zichzelf verlossen, als Hij de Christus 

is, de Uitverkorene van God.  
Jes. 42:1. De profetie over de Knecht van de Heere begint met het uitspreken van het wel-
behagen dat God de Vader in Hem heeft. God heeft vertrouwen in Hem dat Hij Zijn dienst 
zal vervullen en Hij ondersteunt Hem. De Uitverkorene en de Geliefde vinden we beiden 
in Zijn Zoon (Matt. 12:18). Het geliefd zijn is er allang voor Zijn doop (Matt. 3:17; Spr. 

8:30). Het woord welbehagen is in het woord "aangename geur" van de offers in het boek 
Leviticus.1:9,13,17. Dat is al een verwijzing van het aangename werk dat de Knecht voor 

ons zal gaan doen.  
 

Jes. 42:1,2. De Drie-enig God. Christus neemt de vorm van de Knecht aan met het oog op 
het vervullen van de wil van de Vader, wat Hij doet in de kracht van de Heilige Geest. (1). 
Zijn Vleeswording (Jes.11:2). (2) Zijn doop ( Jes.42:2,Matt. 3:16). De laatste verwijzing is: 

(3) Zijn optreden hier op deze aarde (Jes. 61:1). 
Hij is gekomen voor hen, die gebroken zijn van hart (Jes. 57:15). Omdat Hij niet geknakt 
en uitgedoofd wordt zal Hij het recht op aarde brengen. Het recht zal op aarde worden 

gebracht door de terugkeer van Jezus op de aarde (Psalm 72). 
 

Jes. 42: 11. Wat ik wil benadrukken is vers 11. Laten de woestijn en zijn steden hun stem 
verheffen de dorpen waar Kedar woont. Kedar is de naam van de 2de zoon van Ismae l 
(Gen. 25:13). In deze naam worden alle Arabieren voorgesteld. Het is de verzamelnaam 
voor de Arabische stammen (Jes. 21:13-17; Ez. 27:21). De woestijn die bedoeld wordt is 
Arabie . Er komt een dag dat de arabieren, niet langer de valse profeet mohammed volgen 
maar de Heere Jezus de heerlijkheid geven en Zijn lof tot het uiterste van de aarde ver-

kondigen (Jes. 42:12).  
 

Uitleg door Johan Schep 



 

 

De les van de Kruisiging vanuit de Heere God bezien van Johannes 19:17-30. 
 

De aankondiging van Zijn lijden, sterven, opstanding begon in Caesarea Fillipi. 
Matt. 16:16-19. Het uiterste Noorden van Israe l. Daar ontspringen de bronnen van de Jordaan 
(Het sneeuw water van de berg Hermon). Dat water eindigt in de laagste plaats van de wereld 

(De dode zee). Een beeld van de weg van de vernedering die Jezus ging. Hij kwam uit de Hemel en 
werd als de Schepper een Schepping: Hij werd een Mens en een knecht en zelfs minder dan de 

hondjes. 
Jezus ging die weg omlaag, omdat er geen andere weg is tot redding voor ons. 

De kruisiging 
Joh. 19:17. Zij hadden niets gemeenschappelijk. Jezus wordt niet geleid, maar neemt de leiding, 
terwijl Hij het kruis draagt. De nadruk is dat Jezus, God is. De Schedelplaats is het symbool van 
het einde van alle menselijke heerlijkheid. Dat blijft over van de zo gevierde mens: Jezus, die al-

leen maar goed deed op aarde. 
Johannes zegt weinig over de kruisiging. We horen niets van alle omstanders. 
Het gaat om de heerlijkheid van de Zoon van God als volmaakt aan God gewijd. 
Jezus hangt in het midden. Aan beide zijden van Hem hangt de hele mensheid. 

 Het opschrift op het Kruis. 
Het was de gewoonte om boven het kruis te vermelden, waarom Hij daar hing. 

De misdaad van Jezus is het getuigenis van de waarheid. Het bevat de waarheid dat deze de Mes-
sias is. Ze wilden Jezus allang doden maar niet tijdens het Feest 

God is in controle en soeverein. Jezus stierf als het Paaslam op het Pesach feest 
Hebr 13:12 Jezus wordt buiten de legerplaats gekruisigd. Buiten het Jodendom. 
Dat is onrein. Bij Mozes was de ontmoeting met God ook buiten de legerplaats. 

Pilatus heeft het opschrift in drie talen geschreven. Hebreeuws (godsdienstig) Latijn (Politiek). 
Grieks (Wijsheid). Allen zijn schuldig. Ook ik stond onder aan ! 

De soldaten verdelen de kleren. 
Joh. 19:23,24. Voor hen is het routinewerk. Alles werd Hem afgenomen. Jezus hing naakt, als een 
geschoren schaap. De soldaten verdelen zijn kleren in vier delen. Het onderkleed wordt vermeld. 
Het is van boven af geweven en zonder naad. Alles van Jezus of het nu Zijn Persoon is of Zijn werk 

bestaat uit e e n stuk.  
Alles van Hem is volmaakt. Het is van boven af geweven. Hij kwam van boven! 
De soldaten zien de waarde en verloten het en vervullen de Schrift (Ps. 22:19). 

De vrouwen bij het Kruis. 
Joh. 19:25. Vier soldaten maken plaats voor vier vrouwen die Jezus liefhebben. 

Maria de moeder van Jezus (Luk. 2:35). Haar zuster (Matt. 27:56). De moeder van Jacobus en Jo-
hannes (Matt. 4:21). Johannes was een volle neef van Jezus. 

  Maria de vrouw van Klopas. De moeder van Jacobus en Joses (Matt. 27:56).  
  Als laatste vol liefde: Maria Magdalena. Jezus verscheen aan haar het eerst! 

Zie Uw Zoon- zie uw moeder. 
Joh. 19:26,27. Jezus is niet met Zichzelf bezig op het kruis. Hij is altijd bezig met anderen en bo-

venal met Zijn moeder. Zij heeft de zorg en bescherming nodig.  
Hij vertrouwt haar toe aan Johannes. We kunnen eruit opmaken dat Jozef was gestorven. Hij kon 
haar niet aan zijn half broers overlaten, want die geloofden toen nog niet in Hem (Joh. 7:5). "Zie" 

is er om ons te leren naar anderen te zien 
Het sterven van Jezus. 

Joh. 19:28-30. Op het Kruis vervult Hij ook Schriftelijke voorzeggingen (Jes. 53). 
Ik heb dorst (Ps. 69:22). Het is volbracht (Joh. 17:4). Er kon niets meer bij (Vol). 

Jezus heeft het werk op aarde volledig volbracht (Tetelestai). Hierna buigt Jezus Zijn hoofd. Dat 
betekent dat Hij Zijn hoofd in rust neerlegt. in Bethlehem en op aarde had Hij geen plaats (Matt. 

8:20). Alleen op zijn eigen Kruis was wel plaats 
Als mens eindigt Jezus met een Joods slaapliedje: In Uw handen beveel ik Mijn Geest. Jezus riep 

met luider stem. Normaal spreken stervende mensen zacht. 
Jezus is niet gestorven aan Zijn wonden. Jezus legde Zijn leven af (Joh.10:17). 



 

 
 
 
 
 
Zoals alles in dit evangelie gaat ook in Zijn dood het initiatief van Hem uit. Hij koos Zelf om zoals 
wij geboren te worden (Gal.4:4). Hij koos om zo te sterven. 
 
                                                       De zijde van Jezus doorstoken. 

Joh. 19:31-37. De Joden hebben hun doel bereikt. Jezus is dood! Hun volgende zorg is de rein-

heid van het Land te handhaven. Deze shabbat is ook de eerste dag van het ongezuurde brood. 

De lichamen mogen niet aan het Kruis blijven Dt. 21:22. Ze hebben hun land tot een bloedakker 

gemaakt. Dat komt niet bij hen op (Mattt. 27:7,8). Pilatus willigt hun verzoek in om hun benen te 

breken, zodat zij sterven. De soldaten gaan niet van links naar rechts of omgekeerd, maar van 

buiten naar binnen. Alle aandacht valt op Jezus. Ze zien dat hij dood is. Hun conclusie valt samen 

met het vervullen van de Schrift (Ps. 34:21). In een opwelling van verachting steekt een soldaat in 

de zijde van Jezus. Het bloed en het water laat zien hoe God over Zijn Zoon denkt. Door Zijn bloed 

worden wij vergeven. Het water is een beeld van het Woord en van de Geest van God. Zij zullen 

Hem zien die zij doorstoken hebben. Johannes haalt het aan ( Op. 1:7).  

 

                                                                      De begrafenis. 

Joh. 19:38-42. Opeens gaan twee vrome Joden openlijk belijden. Mensenvrees had Jozef van 

Arimathea weerhouden. Nicodemus denkt nu aan de verhoogde slang, toen Hij aan het Kruis 

hing. Jezus had het daar over gehad (Joh. 3:14-16). 

Joh. 7:52. Het zaad van het Woord is in hen gaan ontkiemen. Nicodemus voegt zich bij Jozef met 

de zalf. Dat was om de ontbinding tegen te gaan (Ps. 16:8-11). Het graf was nieuw en had nooit 

met de dood en ontbinding te maken gehad. Jezus kwam van een maagd en het graf was als een 

maagd. Normaal werden de lichamen in de Kidron vallei gegooid en niet begraven. Gods hand 

heeft alles zo bestuurd. Jezus wordt waardig begraven, om na drie dagen op te staan. Johan. 
 

 


