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Groot is uw liefde
Mijn liefde voor Jezus is nimmer te groot
hij redde mijn leven van zonde en dood
en kocht met Zijn zoenbloed voor altijd mij vrij, mijn
dierbare Heiland en Losser is Hij.
Gij werd door de mensen bespot en gehoond,
gehangen aan ’t kruishout met doornen gekroond,
de slagen en wonden die Gij hebt geduld,
daaraan draag ik Jezus ook zelf diepe schuld.
Van allen verlaten in diep donkere nacht
Sprak Gij toen de woorden: “Nu is het volbracht”.
Ik wil U nog danken in het uur van mijn dood,
Uw liefde Heer Jezus is mateloos groot.
Uit: Vogel van God
Van: Jacob Tabe Zuidema

Gegevens van onze gemeente kunt u ook vinden op:
https://www.facebook.com/baptistengemeentenoordbergum
https://www.pleinkerk.nl
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De overdenking
Genezen van ……
Ik kwam bij het lezen van het boekje Gezag om te genezen van
Ken Blue het volgende tegen wat mij enorm aansprak en dat ik
graag met jullie wil delen. Hij schrijft daarin het volgende in het
hoofdstuk “Het koninkrijk van God en de strijd om genezing”
De meesten van ons zijn het eens met de conclusie van de
Bijbelschrijvers dat er ergens iets heel erg verkeerd is gegaan, met
de wereld als geheel en met ieder van ons afzonderlijk. David
treurt daarover: ‘Ik was al schuldig toen ik werd geboren, al zondig
toen mijn moeder mij ontving’(Ps. 51:7). David realiseerde zich dat
hij niet alleen verkeerde dingen deed, maar dat er vanaf het
allereerste begin al iets heel erg fout zat. De Bijbel leert dat die
fundamentele fout die in de kern van de menselijke geschiedenis en
ziel zit, voortkomt uit zonde en door satan wordt uitgebuit. De
eerste mens, Adam was ook de eerste zondaar. Door in opstand te
komen tegen God, de waarachtige koning van de aarde, leverde
Adam zichzelf en zijn nageslacht uit aan satan, die de oneigenlijke
koning van de aarde werd. Door die oerzonde van Adam zijn wij
allemaal geboren onder de heerschappij van satan. Wij zijn allemaal
onderdanen van zijn pseudo-koninkrijk, dat in alle opzichten de
tegenhanger of het fotonegatieve beeld is geworden van de wereld
zoals God die geschapen heeft. Ziekte, in al haar
verschijningsvormen, is kenmerkend voor dat pseudokoninkrijk van
satan. Zoals Michael Green het zegt.

Ziekte en dood zitten allemaal in het pakket dat de duivel gaf, als
ruil in de nepdeal die hij maakte bij het ‘ja’ van de eerste mens op
de hem voorgehouden verlokking. Op de een of andere
ondoorgrondelijke manier zijn ziekte en dood deel van die erfenis
van ongehoorzaamheid.”
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Door de ongehoorzaamheid van de eerste Adam zijn de wereld en
haar inwoners overgeleverd geraakt aan satans onderdrukking.
Door de gehoorzaamheid van Christus, de laatste Adam, zijn de
wereld en haar bewoners gered en van satans pseudo-koninkrijk
overgebracht naar het koninkrijk van God. Dat Goddelijke
koninkrijk, openbaar geworden in Jezus, brengt een totaal herstel
van alles wat satan en zonde kapot hebben gemaakt. Jezus deed
meer dan zielen redden, Hij redde al wat wij zijn. Redding door
Jezus Christus betreft niet alleen een juridische rechtvaardigmaking
voor God- het gaat om een heel concrete historische gebeurtenis
die verlossing en genezing bracht. En die redding en genezing
betekenen de bevrijding van het verkeerde in de kern van de
menselijke historie en ziel.
James Kalles , een Lutherse theoloog, legt uit:

Wanneer wij het werk dat Jezus volbracht, beschouwen als de
nederlaag van satan en de ontmanteling van zijn greep op de
wereld, dan gaan we ineens een indrukwekkende samenhang zien
in het leven en werk, de dood en opstanding van Jezus. Hij bindt de
strijd met satan aan, door genezingen en bevrijdingen, valt satan
aan waar hij zich het sterkst waant(…) in de boezem van de dood
wekt Hij hen tot leven (…) en dan verbrijzelt Hij zelf de dood,
satans laatste wapen, waarmee Hij diens macht definitief breekt.
Het leven van Jezus is, zo beschouwd, een zorgvuldig
georkestreerde strijd die steeds heviger werd en zijn climax vond in
de opstanding.
De opstanding werd de beslissende overwinning voor het koninkrijk
van God. Toch behield satan voor een bepaalde periode aanzienlijke
macht die zich uit in fysieke en mentale kwalen en geestelijke
gebondenheid. Ook al deelde Jezus satan en zijn pseudo-koninkrijk
aan het kruis de genadeslag uit, satan was niet van plan zijn
domeinen zomaar op te geven en onder de vlag van het koninkrijk
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van God te brengen. De overwinning van het koninkrijk van God zal
pas haar volledige beslag krijgen bij de terugkeer van Jezus
Christus. Die kosmische strijd tussen de machten van duisternis en
licht is een realiteit. Er worden overwinningen geboekt en
nederlagen geleden, aan beide zijden. Een deel van de opdracht die
de kerk in deze strijd heeft is ‘het koninkrijk van God te verkondigen
en ziekten genezen’ (Luc. 9:2). Jezus’ opdracht om het koninkrijk
van God te verkondigen en zieken te genezen is meer dan een
samenvatting van de missie van de kerk, het is de vertolking van de
wil van zijn hemelse Vader, in het bijzonder waar die betrekking
heeft op ziekte en genezing. (Tot zover het boekje)
Ook in deze tijd van Corona is er maar één die ons kan bevrijden
van de angst en dat is onze Heer en Heiland op wie wij mogen
vertrouwen, die ons de vrede en rust wil geven. “Komt tot Mij,

allen, die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven; neemt mijn
juk op u en leert van Mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van
hart. (Matt. 11:28-29)”

En dat kan de wereld ons niet geven ook al beloven ze ons vrijheid.
Daniël en zijn drie vrienden deden niet mee met de rest en bogen
niet en ze werden behouden. Staat er niet dat wie zijn leven zal
willen behouden, het zal verliezen, maar wie zijn leven zal verliezen
omwille van Mij en om het Evangelie, die zal het behouden. (Mar.
8:35). Vaak willen we lichamelijke genezing maar de genezing van
onze gebondenheid is veel belangrijker, dat we daarmee vrije
toegang hebben tot onze Hemelse Vader door Jezus Christus onze
Heer.
Thijmen de Vries.
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Van de Bestuurstafel…
Allereest willen wij een woord van dank
uitspreken aan een team van broeders en
zusters die op zaterdag 11 december jl. de
kerstversiering hebben aangebracht in en rond ons kerkgebouw.
Het geheel ziet er prachtig en sfeervol uit met zelfs
kerstverlichting aan de buitenkant van een deel van ons
kerkgebouw, waarvoor onze complimenten!
Als bestuur hadden we er al enigszins rekening mee gehouden,
maar tijdens de persconferentie op dinsdagavond 14 december
jl. kregen we de definitieve bevestiging dat de huidige
maatregelen worden verlengd tot 14 januari 2022 en dus ook de
avondlockdown. Dit betekent dat we als bestuur weer besluiten
moeten nemen welke activiteiten wel en niet kunnen doorgaan
en dat is niet altijd even gemakkelijk. Wij hopen u daarover tijdig
te informeren. Houd daarom de informatie op onze wekelijkse
Nieuwsbrief goed in de gaten!
Op maandagavond 6 december jl. kwamen we als bestuur bijeen
voor ons maandelijks overleg. Het eerste uur gezamenlijk als
Raad van Oudsten (RvO) en Zakelijk Bestuur (ZB), waarin de
notulen van de vorige vergaderingen werden besproken en
vastgesteld. Een lange lijst met ingekomen stukken, waaronder
nieuwsbrieven etc. van diverse organisaties en Unie-ABC, werden
doorgenomen en besproken en, voor zover van toepassing, in
behandeling genomen.
Ondanks de huidige beperkingen heeft de RvO alvast nagedacht
over onder anderen een programma voor het 1e halfjaar van
2022 met als doel de gemeenschapszin te bevorderen voor de
leden en vrienden van de gemeente, maar ook om aantrekkelijk
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te zijn voor gasten en eventuele nieuwkomers. Mogelijk wordt
hiervoor ook nog een werkgroepje in het leven geroepen! Verder
werd er nagedacht over de invulling van de Kerstnachtdienst op
24 december van de gezamenlijke kerken in Noardburgum.
Vanwege de huidige beperkingen is er dit jaar weer geen dienst
mogelijk in ‘De Balstien’. Ook werd er uitvoerig aandacht besteed
aan pastorale zaken.
Zoals gebruikelijk stond het ZB stil bij het onderdeel financiën.
De penningmeester had ook deze keer weer goed nieuws. We
hopen het jaar af te sluiten met een positief resultaat. Op advies
van de Unie-ABC gaat de salarisadministratie met ingang van
januari 2022 over naar de Algemene Doopsgezinde Sociëteit
(ADS). De begroting voor 2022 dient nog ingevuld te worden,
waarbij rekening wordt gehouden met het MJOP (Meerjaren
Onderhoudsplanning). Tijdens de algemene ledenvergadering op
28 oktober jl. heeft br. Jan Eefting een goede en duidelijke
presentatie gegeven over het MJOP. Voor een betere structuur
overweegt het ZB om een aantal fondsen samen te voegen in
een post ‘Algemene middelen’.
Vanwege het vochtige weer en een personeelsprobleem dit
najaar bij het schildersbedrijf, wordt het schilderwerk rondom
ons kerkgebouw verschoven naar het voorjaar van 2022. Dit
geldt ook voor de herstelwerkzaamheden van de dakbedekking
boven de achterzaal in ‘De Rank’.
Met betrekking tot de uitvoering van de Biodiversiteit rondom
ons kerkgebouw zal in januari a.s. weer een gesprek
plaatsvinden met de plaatselijke werkgroep. Een aangepaste
offerte is inmiddels goedgekeurd en de toegekende subsidie is,
volgens de werkgroep, inmiddels ontvangen.
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Het op 20 december jl. geplande overleg met de (hulp)kosters
en schoonmaakteams kon in verband met de eerder genoemde
verlengde avondlockdown niet doorgaan en zal nu op een later
moment plaatsvinden. Mede vanuit de schoonmaakteams vragen
wij alle gebruikers van ons Kerkgebouw ook nog eens kennis te
nemen van de voor ons Kerkgebouw geldende ‘Huisregels’.
Daarin staat onder anderen (onder puntje h.) dat de gebruikte
ruimten opgeruimd en schoon achtergelaten dienen te worden.
Daarom aan alle gebruikers het vriendelijke verzoek om hieraan
gehoor te geven. Bij gebrek aan een vaste koster is het netjes en
schoonhouden van ons Kerkgebouw een gezamenlijke
verantwoordelijkheid. Alvast dank voor een ieders medewerking!
Over enkele maanden is het ook weer tijd voor onze jaarlijkse
verkiezingen. In 2022 zijn de broeders Jacob van Akker (RvO) en
Eelke de Vries (ZB) aftredend en herkiesbaar. Door het vertrek
van br. Martin Tishauser is er een tussentijdse vacature van
oudste in de RvO.
Vanuit het bestuur wensen wij u allen gezegende Kerstdagen en
een in alle opzichten mooi, gezond en inspirerend 2022 toe.
Tenslotte, als u iets onder de aandacht van het bestuur wilt
brengen, dan kunt u dit schriftelijk doen per mail aan
secretariaat@pleinkerk.nl of door middel van een brief aan onze
secretaris, br. Tjipke van der Veen. Uiteraard mag u te allen tijde
een bestuurslid aanspreken over iets wat u onder de aandacht
van het bestuur wilt brengen of gewoon wilt vragen.
Met een hartelijke groet,
Het Bestuur.
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Delen
Graag wil ik wat persoonlijke dingen met u delen. We zijn terwijl
ik dit schrijf op weg naar het kerstfeest. Nu u dit leest in de
Open Deur zijn die dagen alweer voorbij. Ik moet u bekennen,
dat ik altijd wat moeite heb met het kerstfeest. Het feest gaat
terug op voorkerkelijke tradities. Sommigen beweren dat het de
gekerstende versie is van de Germaanse zonnewende, anderen
dat het vanuit de Romeinse cultuur (vanwege hun fascinatie voor
de zon) is overgenomen. Persoonlijk vind ik dat we elke dag
mogen vieren dat JEZUS CHRISTUS op aarde gekomen is. Dat
HIJ voor allen de zonden aan het kruis gedragen heeft,
neergedaald naar de hel en ten derde dage is opgestaan uit de
doden, opgevaren is naar de hemel en zit aan de rechterhand
van GOD en dat EEN IEDER, die in HEM gelooft, niet verloren
gaat.
Waar wij nu naar mogen uitzien is de 2e komst van de HERE
JEZUS, waar JEZUS zelf in zijn rede over de laatste dingen over
vertelt. Enigszins eigenaardig is het mijns inziens ook, dat daar
zo weinig over gepredikt wordt in de kerk(en) en ook over de
joden en over Israël terwijl de Bijbel daar vol van staat.
In Genesis 12: 7 Toen verscheen de HERE aan Abram en zei:
Aan uw nageslacht zal ik dit land geven. En in Joël 3: Ik zal met
hen (Israëls vijanden) in het gericht treden ter oorzake van MIJN
volk en van MIJN erfdeel Israël, dat zij onder de volkeren
verstrooid hebben, terwijl zij MIJN land verdeelden en over MIJN
volk het lot wierpen (Let op het bezittelijk voornaamwoord mijn)
Het is GODS Land en GODS Volk. Deuteronomium 7:6 daar staat
Want gij zijt een volk, dat de HERE uw GOD, heilig is. U heeft de
HERE, UW GOD, uit alle volken op de aarde uitverkoren om ZIJN
eigen volk te zijn. Hoe kunnen sommigen in de kerk dan zeggen,
dat de kerk in de plaats is gekomen van Israël?
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Graag wil ik met u een gedeelte delen wat ik mocht beluisteren
in een livestream van Christenen voor Israël het gaat over Lucas
21 vers 25 t/m vers 34. JEZUS rede over de laatste dingen. Ik
typ het hieronder even voor u uit, zodat u het niet hoeft op te
zoeken.
“En er zullen tekenen zijn aan zon en maan en sterren, en op de
aarde radeloze angst onder de volken vanwege het bulderen van
zee en branding, terwijl de mensen bezwijmen van vrees en
angst voor de dingen, die over de wereld komen. Want de
machten der hemelen zullen wankelen. En dan zullen zij de
ZOON des mensen zien komen op een wolk, met grote macht en
heerlijkheid. Wanneer deze dingen beginnen te geschieden, richt
u op en heft uw hoofden omhoog, want uw verlossing genaakt.
En HIJ sprak een gelijkenis tot hen: Let op de vijgenboom en al
de bomen. Zodra zij uitlopen, weet gij uit uzelf, omdat gij het
ziet, dat de zomer reeds nabij is. Zo moet ook gij, wanneer gij dit
ziet geschieden, weten dat het Koninkrijk GODS nabij is.
Voorwaar ik zeg u, dit geslacht zal geenszins voorbijgaan,
voordat alles geschiedt. De hemel en de aarde zullen
voorbijgaan, maar MIJN woorden zullen geenszins voorbijgaan.
Hierin zitten 3 commando’s van JEZUS:
1. Let op de vijgenboom en al de bomen
2. Zie toe op uzelf
3. Heft uw hoofden omhoog
1. De vijgenboom is een metafoor voor Israël en al de bomen
zijn de andere landen en de landen eromheen. 2000 jaar is Israël
verstrooid over de andere landen. In 1948 is in één dag Israël
weer opgericht, het is een Godswonder. De vijgenboom komt
weer tot bloei. We zien de Joden terugkomen uit de gehele
wereld : volwassenen, baby’s, ouden van dagen precies zoals de
Bijbel vermeld en God beloofd heeft. HIJ maakt al ZIJN beloften
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waar. In Joël 2 vers 18 staat Toen nam de HERE het op voor
ZIJN land en ZIJN volk.
De wereld denkt daar heel anders over. Elk land bemoeit zich
met Israël en vaak ten ongunste. Boycot acties van producten uit
de zogenaamde bezette zone. VN resoluties aan de lopende
band. Heeft u zich wel eens afgevraagd wat er in Jemen gebeurt.
Een verwoestende oorlog tot nu toe ca 100.000 doden en 40.000
kinderen dreigen te sterven van honger. De Tigray regio in
Ethiopië- Eritrea 70.000 tot 300.000 doden. Oekraïne in het Don
bekken momenteel 14.000 doden. We maken ons er in wezen
niet druk over. Echter Israël is een andere zaak voor de wereld,
dan hebben we zgn. een hoog moreel besef. (bovenstaande
alinea is niet uit de live stream)
We zeggen: We haten jullie niet hoor, maar we willen:
a. Jullie religie niet. b. jullie land niet. c. jullie ras niet. Maar
GODS trouw aan Israël is een waarborg van GODS trouw aan
ons.
2. Ziet toe op uzelf: Is Zelfdiscipline. De balk en de splinter.
Lezen wat er staat in de Bijbel en niet alleen horen maar het zelf
ook onderzoeken.
3. Heft uw hoofden omhoog. Waakt en bid. Lees maar eens
Psalm 121: Ik hef mijn ogen op naar de bergen vanwaar zal mijn
hulp komen? Mijn hulp is van de Here, die hemel en aarde
gemaakt heeft.
Laten wij leven in het licht van de wederkomst. Moge God ons
allen daarbij helpen door ZIJN HEILIGE GEEST .
Lieve broeders en zusters, wij Anne en Betty, wensen een ieder
een gezegend 2022 toe.
Anne van der Veen.
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Nieuws van Unie-ABC

NIEUWE ALGEMEEN SECRETARIS

Peter Stoter begint per 1 januari als
nieuwe Algemeen Secretaris van Unie-ABC.
Onlangs
stemden
de
aangesloten
gemeenten bijna unaniem in met de
voordracht van het bestuur. Peter (55) is
lid van de Baptistengemeente Op
Doortocht in Ede, waar hij ook voorzitter
van de raad is.
“Een mooie uitdaging om de gemeenten
met mijn talenten te dienen, want die
gemeenten gaan mij aan het hart”, zegt hij over zijn benoeming.
“Het is immers de bruid van Christus. Nog niet altijd en overal in
de volle schoonheid zichtbaar, maar samen mogen we leren om
te groeien naar Zijn beeld in liefde en in eenheid.” Meer
informatie: www.unie-abc.nl.
PSALMEN CHALLENGE: DOE OOK MEE!

Acht Unie-ABC-gemeenten starten op 2
januari een Psalmen Challenge, waarin
dagelijks via een podcast een Psalm wordt
gelezen en besproken. Het leesschema, het
audiomateriaal en een leesversie daarvan
zijn voor iedereen die mee wil doen online
beschikbaar. De overdenking duurt dagelijks
13

tussen de vijf en acht minuten en worden verzorgd door de
verschillende voorgangers van de betreffende gemeenten.
Thema: Symfonie van het hart.
Kijk voor meer informatie op www.symfonievanhethart.nl.
PROJECT VAN DE MAAND

Turkije heeft 55 miljoen etnische Turken. Daar zijn er 8000 van
bekend als christen. Help mee om het Evangelie bekend te
maken onder Turken! Broeder Mor en zijn vrouw Pon
(pseudoniemen) zijn geroepen door God en aangesteld door de
Unie van Baptisten in Turkije om vanuit de gemeente in Adana
een gemeente te stichten ten zuiden van die stad, waar nog
geen kerk is. Als Unie-ABC besteden we deze maand aandacht
aan dit Project van de maand: helpt u mee om het Evangelie
daar te verspreiden? Meer informatie: www.unie-abc.nl.
Agenda

2021
2 jan.
Start Psalmen Challenge: Symfonie van het hart
21-23 mrt. Leidersconferentie Unie-ABC
Het volgend nummer van ‘De Open Deur’
(februari 2022) verschijnt op zondag 30 januari 2022
Copy kunt u uiterlijk 23 januari 2022 inleveren
bij de redactie, het liefst via e-mail:
deopendeur@hotmail.com of secretariaat@pleinkerk.nl

14

Voor jou
Jij die veel stille uren kent,
denk niet, dat je vergeten bent,
God wil je horen.
Hij heeft nog nooit een kind van Hem,
dat wilde luist’ren naar Zijn stem
uit ’t oog verloren.
Roep Hem dan aan. Vraag om Zijn kracht.
Hij die je zelf tot bidden bracht,
geeft je Zijn zegen.
Dan zie je licht waar ’t donker is
en kom je, juist in je gemis,
Zijn liefde tegen.
Uit: Een open toekomst
Van: Co ’t Hart
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WOORDZOEKER
De overgebleven letters vormen een woord dat ook wel in onze
gemeente wordt gebruikt.

B
U
B
K
P
A
N
G
I
U
Z

AFTREKKING
AKELIGE
APENKOOI
BASSIN
BISTRO
BUITENKANT
CASSIERE
CUIJK

A
D
I
K
E
O
R
C
B
E
E

S
F
S
T
T
O
A
N
U
G
Z

S
I
T
A
Z
S
H
R
I
IJ
A

I
E
R
R
S
I
K
L
T
P
K

N
I
O
I
E
O
E
A
E
T
S

S
O
E
A
U
K
A
N
N
H
N

EQUATORIAAL
ETTEN
GESIERD
GRACHT
LANDING
NOTARIS
NYLONS
OHELHOEK

V
R
A
S
E
R
K
D
K
C
O

E
Q
U
A
T
O
R
I
A
A
L

O
N
T
L
O
P
E
N
N
R
Y

D
R
E
I
S
E
G
G
T
G
N

ONTLOPEN
UITZIEN
VOORZORG
ZEURKOUS
ZIJTAART
ZUIGNAP

De oplossing van de woordzoeker in De Open Deur van november
2021 luidt: BEAMER
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KERKDIENSTEN IN JANUARI 2022

Noardburgum – 10.00 uur
02 jan

Voorganger:

Drs. Kina Tigelaar
Nieuwjaarsdienst
Fam. A. van der Veen

Bloemen:
09 jan

Voorganger:
Begeleiding:
Bloemen:

Ds. Tjerk Bosscher
Viering Heilig Avondmaal
Praisegroep
Fam. A. Kooistra

16 jan

Voorganger:
Organiste:
Bloemen:

Ds. Tjerk Bosscher
Zr. Froukje ten Cate
Fam. B. Poeze

23 jan

Voorganger:
Organist:
Bloemen:

Br. Jan Zeldenrust
Br. Henk de Vries
Zr. J. van der Wal

30 jan

Voorganger:
Bloemen:

Da. Joke Verboom-Schotanus
Fam. T. de Vries
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