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Leeuw en Lam

-

Openbaring 5,1-6A.8.9A
Wanneer de Here Jezus aan Johannes wordt geopenbaard, ziet hij in de hand van de Here
God een met zeven zegels verzegelde boekrol. Zeven is een heilig getal. Het gaat hier om
de diepste betekenis van de wereld en haar geschiedenis. Dat is voor ons natuurlijk niet te
vatten. Wij maken hooguit honderd jaar deel uit van die geschiedenis. Bovendien geldt ook
hier, zoveel mensen zoveel zinnen. Je kunt tegen gebeurtenissen verschillend aankijken.
Vanuit het perspectief van heersers, politici en vorsten, of juist vanuit armen, of misschien
vanuit de vrouw? Wie zou durven beweren hierin het laatste woord te hebben? Dat geldt
voor de “grote” wereldgeschiedenis, maar ook voor de persoonlijke geschiedenissen, van
mensen levend in relatie met elkaar.
Daarnaast is er nog het geestelijke perspectief. Daar gaat het hier wellicht het meest over.
Vanuit God gezien is er niemand waardig om het laatste woord te doorgronden. Zoals we
ook in Psalm 14 lezen: De HERE ziet neer uit de hemel op de mensenkinderen om te zien of
er één verstandig is, één die God zoekt. Er blijkt niemand te zijn.
Dan kun je begrijpen dat Johannes weent. Wie zou niet huilen, als de zin van alle ellende
werkelijk voor eeuwig verborgen zou blijven? Dan zou alle lijden zinloos blijven, alles
onverklaard. De gelovige zou dan uiteindelijk niets meer te zeggen hebben dan de nihilist,
die van de Here God en zijn heilsplan niets wil weten. Als het gaat om de in de
vernietigingskampen vermoorde Joden (denk bijvoorbeeld aan de gedenkhal van de
kinderen in Yad Vashem), maar ook over de zinloosheid die we in ons eigen leven zien, of
horen, en waarmee we worstelen.
Dan komt de stem van de troost. “Zie, de leeuw uit de stam van Juda, de wortel Davids heeft
overwonnen”. Als Johannes kijkt, ziet hij… een Lam. Leeuw en lam, dat is een geweldige
tegenstelling. Bovendien gaat de paradox nog verder. Het Lam is geslacht, maar… Hij staat!
Zijn staan tekent zijn overwinning. Zijn geslacht-zijn verkondigt ons zijn liefdesoffer.
In de Johannes Passion laat Bach de stem van de alt in de aria het Lam bezingen in het
aangrijpende “Es ist volbracht!” In diezelfde aria zingt diezelfde solist juichend: “Der Held aus
Juda siegt mit Macht!” (de held uit Juda wint met kracht). Offer en triomf in één lied. In die
spanning staat de gelovige, die op de Here Jezus vertrouwt, telkens weer. Nu begrijpen we
ook (ofschoon we het misschien wel nooit echt zullen begrijpen, maar wel van harte mogen
aanvaarden) dat Johannes een lofzang hoort in de hemel. Die vergezeld wordt door de
gebeden om licht in een duistere wereld. Zij spelen een bepalende rol.
Zo krijgt daar, en hopelijk ook hier, in oprecht geloof een “nieuw gezang” stem; tot eer van
het Lam Gods die de Leeuw van Juda is!
Ds. G.J. Krol.

VAN DE BESTUURSTAFEL
CONCERTEN JUNI 2017
We kijken uit naar de concerten in juni. Ze beginnen alle drie om 17.00 uur. Voorafgaand
zingen we in vanaf 14.30 – 16.00 uur. U bent welkom vanaf 13.30 uur. De koffie kan worden
betaald met koormuntjes of gepast geld.
- 10 juni Hervormde kerk Kapelle-Biezelinge, Kerkplein 4, 4421 AA Kapelle;
- 17 juni Grote kerk Steenwijk, Kerkstraat 16, 8331 JC Steenwijk;
- 24 juni Grote kerk Gorinchem, Groenmarkt 7, 4201 EE Gorinchem.
De liederen die we daar gaan zingen zullen in hoofdlijn dezelfde zijn als bij ons laatste
concert in Axel. Dat zijn de volgende nummers: 214, 207, 226, 217, 218, 227, 228, 215, 224,
229, 225, 221, 231,19/89. Uiteraard kan er altijd nog iets wijzigen, maar dat zult u op tijd te
horen krijgen.
REPETITIE 20 MEI IN VOORTHUIZEN
Deze dag zullen we niet in Bethabara oefenen, maar in de Dorpskerk aan de Kerkstraat 35
te Voorthuizen. Dat betekent helaas een aanpassing in onze catering. Deze dag zullen wel
broodjes en koffie te verkrijgen zijn, maar geen soep.
REPETITIESCHEMA EERSTE HELFT 2017
Voorthuizen

Goes

20 mei

Hoogeveen

27 mei

REPETITIESCHEMA TWEEDE HELFT 2017
Voorthuizen

Goes

Hoogeveen

2 september
30 september
21 oktober
4 november

9 september
7 oktober
28 oktober
18 november

16 september
14 oktober
11 november
25 november

UIT DE LEDENKRING
Ziekenlijst
- Martha Braker, Zorgcentrum “Oldekinholt”, Kamer 216, Kemperstraat 2, 7901 CB
Hoogeveen. Het gaat heel langzaam wat beter met Martha. Ze kan al wat meer met
haar arm en kan een klein stukje achter de rollator lopen;
- Ursula van Dongen-Dekkers, Anemoonflat 27, 4702 BV Roosendaal. Ursula heeft
nog steeds weinig energie en dat heeft weerslag op haar fysieke gesteldheid;
- Els van Egmond, Malagiet 26, 3641 XP Mijdrecht. Begin juni gaat Els weer naar de
pijnpoli. Ze krijgt injecties omdat ze bijna niet kan lopen. De ergotherapie voor haar
handen begint wat resultaat op te leveren. Els heeft wat meer kracht in haar handen,
maar nog wel veel pijn;
- Cees Ensing, Oudeweg 37, 9608 PJ Westerbroek. Cees is bezig met de 8e kuur. Hij
voelt zich zo goed dat hij niet langer op de ziekenlijst wil staan. Dit is dus de laatste
keer. Cees hoopt weer bij de repetities aanwezig te zijn;
- Hans van Es, Jonagoldstraat 1, 4421 DW Kapelle. De fysiotherapie is op een lager
pitje gezet. Tot op heden was er weinig resultaat. Hans moet het zoveel mogelijk zelf
doen, proberen veel te bewegen. Het is een lang proces;

-

-

-

-

An Fekkes uit Putten verblijft in woonzorgcentrum “De Dillenburg”, Dennenlaan 2,
3851 PW Ermelo;
Nel Hage Tholensestraat 63, 2583 NP Den Haag;
Joukje Herder, Ferdinand Bolstraat 8, 8932 JP Leeuwarden;
Anke Hordijk, Burg. A. van Walsumlaan 439, 3135 WN Vlaardingen, is dankbaar dat
ze 29 april jl. de repetitie bij heeft kunnen wonen. Ze heeft ervan genoten en de
inhoud van de liederen hebben haar gesterkt. Ze had ook graag vandaag aanwezig
willen zijn om afscheid te nemen. Haar gezondheid is de afgelopen week echter zo
achteruit gegaan, dat het waarschijnlijk niet mogelijk is om er vandaag bij te zijn;
Henk de Leeuw, Van Thielenhof 7, 5328 CN Rossum heeft het soms erg benauwd.
Hij wil graag iedereen hartelijk groeten;
Alie Jansen, Hoofdstraat 153C, 3781 AD Voorthuizen. Het gaat goed met Alie. Ze
fietst en loopt weer wat, maar fietsen gaat beter dan lopen. Alie wil graag iedereen
groeten en een fijne vakantie toewensen. Alie hoopt na de vakantie weer in ons
midden te zijn;
Willy Nieuwenhuis, Granaathorst 383, 2592 TA Den Haag;
Hendrik van der Plank, Punter 12-53, 8242 DA Lelystad. Hendrik heeft ruim vier
weken in het ziekenhuis gelegen. Begin deze week mocht hij naar huis. Het is nu
afwachten wanneer hij geopereerd kan worden;
Leny Pronk uit Alphen aan de Rijn is, als alles goed is gegaan, vrijdag 19 mei
verhuisd naar Zorgcentrum Topaz Haagwijk, Beethovenlaan 2, 2324 EL Leiden. Ze
krijgt daar slechts één kamer. Dat betekent dat ze maar heel weinig mee kan nemen
en van veel afscheid moet nemen. Ze is daar erg verdrietig over. Laat d.m.v. een
kaartje weten dat er met haar wordt meegeleefd;
Riek Seinen van der Vlierd, Utrechtseweg 36, 1381 GP Weesp;
Aad Zoetemeijer-Manintveld, Willem Barentszstraat 91, 3902 DJ Veenendaal. Voor
de derde keer heeft Aad 18 mei jl. injecties in haar hoofd gekregen. Aad hoopt dat ze
dit keer resultaat zullen hebben.

Denk in de vakantie ook aan de langdurig zieken
- Corrie de Groot, Gebouw “Groenzicht”, W. Andriessenlaan 8-104, 3122 JT Schiedam;
- Manny Jeths. Zorgcentrum “De Meerweide”, Grote Hagen 98, K. 310, 3078 RC Rotterdam;
- Meindert Leerling, Burgemeester Huybrechtstraat 66, 2861 DB Bergambacht.
Dank voor meeleven
Lenie Amersfoort uit Nieuwegein heeft nog therapie, maar hoopt toch vandaag weer in ons
midden te zijn. Hartelijk dank voor alle kaarten en het meeleven.
Overleden
Loof de Heer, want Hij is goed. Trouw in alles wat Hij doet (Psalm 136).
Verdrietig en toch ook dankbaar dat aan zijn lijden nu een einde is gekomen, is rustig en
kalm van ons heengegaan onze broer, zwager en oom Jacobus Wouter (Koos) Bijl. Koos is
25 april overleden. Hij was de zwager van ons koorlid Tinie Bijl. Vanaf het moment dat de
repetities in Goes werden gestart, is Koos met Tinie mee naar Goes gegaan en is 22 januari
2005 lid geworden van het Holland-Koor. Koos heeft enige tijd op de ziekenlijst gestaan. Het
laatste jaar van zijn leven is een moeilijk jaar voor hem geweest. Het correspondentieadres
is: Familie Bijl, Jan van Aldemondestraat 83, 3176 VA Poortugaal.
Dank voor meeleven na overlijden
Wij danken u hartelijk voor uw meeleven tijdens haar ziekte en na het overlijden van onze
lieve (schoon)zus en tante Bep van Wagensveld-Barends. Hartverwarmend waren de
reacties. Dit heeft ons erg goed gedaan.
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