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ONOPGEEFBAAR
De Allerhoogste heeft Zich onopgeefbaar verbonden met Israël: land, volk en de stad
Jeruzalem. Hij doet dit om de volkeren en de wereld te zegenen. Hij heeft Zich daartoe
onopgeefbaar verbonden met tenminste acht verbonden. Zeven van die
verbonden/contracten zijn zonder voorwaarden, ze zijn eeuwigdurend en alle bekrachtigd
met een dure eed van de Allerhoogste Zelf. Hij heeft bij Zijn eigen Naam gezworen. Hij kan
bij niets of niemand zweren, die hoger is dan Hij. Er bestaat niets of niemand die hoger is
(Hebreeën 6:13, Psalm 105:9).
1945 was het jaar van de oprichting van de Verenigde Naties
1948 was het jaar dat de Joodse Staat Israël werd uitgeroepen
1967 was het jaar van de bevrijding van Jeruzalem uit de bezetting door Jordanië
1948 was het jaar van de oprichting van de Wereldraad van Kerken
1948 was daarmee het jaar dat feitelijk de vervangingstheologie die eeuwenlang het
christendom theologisch beheerste een roemloze dood stierf. Bijbelse profetieën werden
voor de ogen van de gehele wereld vervuld. Ze worden nog altijd vervuld. We zien het met
onze eigen ogen. Wij behoren, wat dat betreft, tot een heel bijzondere generatie.
Eeuwenlang had de christenheid geleerd en geloofd, dat de christelijke Kerk het Joodse volk
verving als uitverkoren volk van God. Dat God Zijn volk Israël verworpen had, omdat het
Joodse volk voor het overgrote deel Jezus verworpen had. En de Kerk had Jezus
aangenomen. Een christelijke theologie die eeuwenlang leidde tot Jodenhaat en
Jodenvervolging. De climax daarvan was de Holocaust in de christelijke landen van Europa.
‘Voor Joden was geen toekomst meer’, leerde de Kerk, ‘omdat het oordeel Gods op dit volk
rustte’.
Ineens bleek dat volkomen onjuist te zijn. God begon Zijn volk Israël te leiden naar een
nieuwe toekomst, met als eerste stappen: de terugkeer naar het Beloofde Land Israël uit alle
delen van de wereld. En vervolgens de bevrijding van de stad Jeruzalem (1967). Waar loopt
dit alles op uit? Wat gaat er verder nog gebeuren? Is er hoop?
Een ding is zeker: de Allerhoogste is trouw aan Zichzelf. Hij liegt niet. Daarmee is Israël het
grote teken van hoop. Dat kan de wereld met eigen ogen kan waarnemen. God zal niet laten
varen wat Zijn hand begon. Dat is goed nieuws voor Israël, voor de volkeren, voor de
Gemeente van Jezus Christus, ja, tenslotte voor de Schepping!
De acht verbonden, waarvan zeven onvoorwaardelijk, dus niet afhankelijk van het gedrag
van Israël:
1. Het Abrahamitisch verbond (Genesis 12:1-3)
2. Het verbond van het Beloofde Land, Israël, of Kanaän (Genesis 13:14-17, 15:18-21;
Psalm 105:7-11)
3. Het Levitisch verbond (Numeri 25:10-13; Jeremia 33:19-23)
4. Het Davidisch verbond (2 Samuel 7:10-16; Psalm 89; Ezechiël 37: 24-25)
5. Het Nieuwe Verbond (Jeremia 31:31-34; Lukas 22:19-20)
6. Het verbond over Jeruzalem (Ezechiël 16:59-60; 43:1-7; Psalm 132:13-14)

7. Het Vredesverbond (Ezechiël 37:20-28)
Eén voorwaardelijk verbond:
8. Het verbond der wet, het verbond van de Sinaï, het verbond van Mozes. Dat ‘oude’
verbond, ‘is niet ver van verdwijning’, vgl. Hebreeën 8:13 – hoewel de wijsheid van de Thora
voor altijd blijft bestaan.
Als de Allerhoogste zich onopgeefbaar verbonden heeft met Israël, zouden wij dat dan niet
zijn?
ds. W.W.J. Glashouwer

ACTIVITEITEN HOLLAND KOOR
Reis naar Israël oktober 2018
De verschillende reizen zitten nagenoeg vol. Alleen op de 13-daagse zijn nu nog
mogelijkheden, dus geef je snel op!
Er is inmiddels een wachtlijst voor de 9-daagse en 11-daagse reis. Mocht je toch nog mee
willen, dan kan men zich wel opgeven echter onder voorbehoud van nog te verkrijgen
vliegtuigstoelen.
Er zijn diverse koorleden die wensen hebben met betrekking tot afwijkende vluchten en
reisduur. Wij verzoeken hen om zelf contact op te nemen met Isropa reizen om dit te
bespreken.
DVD Londen
Nog niet iedereen die mee geweest is naar Londen heeft zijn of haar DVD opgehaald.
Ben je niet mee geweest, maar wil je toch graag deze DVD hebben, dan is deze te verkrijgen
voor € 5,00 op de repetities.
Concerten
Inmiddels hebben zich al bijna 400 koorleden opgegeven voor het concert op 10 mei in de
Grote kerk van Apeldoorn! En er worden ook nog eens 100 luisteraars meegenomen. Daar
zijn wij héél blij mee. Echter, wij zouden het fijn vinden als er nog wat extra mannenstemmen
bijkomen in het koor, dus...........geef u nog op!
Degenen die kaarten hebben besteld, zullen binnenkort een mail ontvangen met verdere
gegevens.
Zoals nu bekend is, start onze koorrepetitie om 15.30 uur en wordt u tussen 14.30 en 15.15
uur verwacht bij de Grote kerk, zodat wij ook echt om 15.30 uur kunnen beginnen.
Koffie en thee is in het bijgebouw aanwezig. Op dit moment is nog niet bekend of er met
muntjes betaald kan worden.
Wij vragen u om zelf iets te eten en drinken mee te nemen voor de tijd tussen de generale
repetitie en het concert dat om 19.30 uur begint.
Vergeet u ook niet geld mee te nemen voor de collecte die bestemd is voor het Feuerstein
Instituut.
Zorgt u ervoor dat uw koorkleding tip top in orde is?
Zeker een puntje van aandacht: de donkere panty’s, dichte zwarte of donkerblauwe
schoenen voor de dames, donkere sokken en zwarte of donkerblauwe schoenen voor de
heren. Geen grote tassen meenemen in de kerk, maar een klein donkerblauw of zwart tasje.
U weet hoe de kledingvoorschriften zijn, dus wij vertrouwen erop dat elk koorlid daar als
prachtige ‘vertegenwoordiger’ van het HOLLAND-KOOR zal staan.
Mochten er nog verdere gegevens komen m.b.t. 10 mei dan krijgt u hierover een aparte mail,
omdat de volgende nieuwsbrief pas na het concert verschijnt, dus houd uw mailbox in de
gaten.

De komende repetities kunt u zich opgeven voor onderstaande concerten
- 29 mei
CvI tour. Concert in Gorinchem.
Aanwezig ca. 18.00 uur
9 juni
Concert in Burgh-Haamstede.
Aanwezig ca. 16.00 uur
- 14 juni
CvI tour. Concert in Middelburg.
Aanwezig ca. 18.00 uur
Nadere informatie volgt nog.
Vertrektijd bus vanuit Goes
Op 10 mei rijdt er een bus vanuit Goes naar Apeldoorn. Deze bus vertrekt om 12.00 uur
vanaf het grote busstation.
REPETITIESCHEMA 1E HELFT 2018
Voorthuizen

Goes

Hoogeveen

14 april
26 mei
16 juni

05 mei
09 juni (Burgh-Haamstede)

28 april
02 juni
23 juni

REPETITIESCHEMA 2E HELFT 2018 (in Kerkelijk Centrum Bethabara, Maranathakerk en
Oosterkerk, tenzij hieronder anders vermeld).
Voorthuizen

Goes

Hoogeveen

25 augustus (Geref. Kerk)
29 september
20 oktober
17 november

18 augustus (Vredeskerk)
15 september (Vredeskerk)
27 oktober
10 november

01 september
22 september
03 november
24 november

Op 8 december hebben we in de St. Joriskerk te Amersfoort ons eindejaarsconcert.
UIT DE LEDENKRING
Zieken
• Wimmie de Boer, Bugel 2, 6904 PL Zevenaar.
• Martha Braker, Zorgcentrum “Oldekinholt”, Kamer 208, Kemperstraat 2, 7901 CB
Hoogeveen
• Els van Egmond, Malagiet 26, 3641 XP Mijdrecht. Op 19 april gaat Els weer naar de
pijnpoli. Ze kijkt ernaar uit. Na de behandeling heeft ze minder pijn en kan ze beter
lopen.
• Dieuwke van der Haak, Kon. Julianalaan 91, 7711 KN Nieuw-Leusen. Het herstel
gaat goed. Dieuwke heeft nog wel therapie.
• Nel Hage, Tholensestraat 63, 2583 NP Den Haag.
• Joukje Herder, Ferdinand Bolstraat 8, 8932 JP Leeuwarden. Joukje heeft veel pijn. Er
is waarschijnlijk iets met haar heup aan de hand. Woensdag 11 april zijn er foto’s
gemaakt.
• Cora Hoezee, Laan van Vlaanderen 276, 1066 MS Amsterdam. Na de katheterisatie
heeft Cora pijn gehouden. In verband hiermee is Cora maandag 9 april naar de
cardioloog geweest. De uitslag is op dit moment nog niet bekend. Er is wel
aangegeven dat Cora veel rust moet nemen. Het hartrevalidatietraject is nog niet
gestart.
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•

•
•
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Anke Hordijk heeft bijna drie weken in het ziekenhuis gelegen. Ze verblijft nu al twee
weken in Woonzorgcentrum “Delfshove”, Vorrinkplein 99, Kamer 504, 2624 DS Delft.
Anke is daar, om aan te sterken, want ze was door de ziekenhuisopname erg
verzwakt. Anke heeft daar maandag 9 april haar 87e verjaardag gevierd.
Henk de Leeuw, Van Thielenhof 7, 5328 CN Rossum. Niet alleen de gezondheid van
Henk laat te wensen over, maar ook de gezondheid van zijn vrouw. Nu zij in het
ziekenhuis is opgenomen, kan Henk wat tot rust te komen. Ook heeft hij het advies
gekregen om wat meer het huis uit te gaan.
Leni Mostert-Breugem, Leeghwaterweg 1, 2661 TV Bergschenhoek. Leni is gelukkig
weer thuis. Daar moet ze verder herstellen. Ze krijgt ze ook therapie.
Klazien Prins, De Holterij 21, 9626 AM Schildwolde. Klazien doorstaat de
bestralingen goed. Ze heeft geen bijwerkingen en voelt zich goed.
Leny Pronk, Zorgcentrum Topaz Haagwijk, Beethovenlaan 2, 2324 EL Leiden.
Adri van Veen, Ganzepad 22, 4251 VB Werkendam. Een groot deel van de
bestralingen zit er voor Adri op. Ze is dankbaar dat het tot op dit moment goed gaat.
Sophie Voerman, Grote Bloemkamp 18, 3851 GX Ermelo. Vandaag hoopt Sophie
weer met ons mee te repeteren.
Alie de Waal-Kik, Deestraat 34, 4311 BG Bruinisse is uit het ziekenhuis ontslagen,
maar blijft onder behandeling. Naast een longontsteking bleek Alie ook nierproblemen
te hebben en er werd geconstateerd dat haar bloed niet in orde was.
Aad Zoetemeijer-Manintveld, Willem Barentszstraat 91, 3902 DJ Veenendaal. De
(16 !) injecties die Aad onlangs in haar hoofd heeft gehad, hebben dit keer enige
verlichting gebracht. Dagelijks denkt Aad aan het Holland-Koor, en bidt zij ervoor. Met
de kaarten die ze regelmatig krijgt is ze heel erg blij.

Overleden:
Welgelukzalig is de mens, wiens sterkte in U is, in welker hart de gebaande wegen zijn
(Ps.84:6)
Met diepe droefheid geven wij u kennis dat de Heere, voor ons geheel onverwachts, van ons
heeft weggenomen mijn innig geliefde, zorgzame man, onze papa en opa: Harmen
Speksnijder.
Vanaf 1990 was Harmen lid van het Holland-Koor en ook zijn vrouw Liza is lid. Ze hebben
vele reizen met het Holland-Koor gemaakt en kwamen trouw naar de repetities tot een
afschuwelijk gebeurtenis hun leven totaal veranderde. Harmen en Liza hadden een zoon en
drie dochters. Hun enige zoon Cornelis, die de supermarkt van zijn vader had overgenomen,
werd in de winkel doodgeschoten.
Het was moeilijk te verwerken dat de dader niet gevonden kon worden. Na het verlies van
hun zoon op zo’n tragische wijze was het bijwonen van de repetities van ons koor en het
zingen een te grote opgave. Harmen en Liza bleven wel lid en leefden met ons koor mee.
Wat zal het voor Liza zwaar zijn om nu zonder haar Harmen, die haar al die jaren zo tot
steun is geweest, verder te moeten.
Laat Liza weten dat we met haar meeleven en voor haar bidden.
Haar adres is: Binnenweg 10, 2923 BA Krimpen aan den IJssel.
We hebben ook bericht ontvangen dat Ineke Berger is overleden. Ineke was geen lid meer.
Dat liet haar gezondheid niet meer toe. Ze is zondag 18 maart overleden op de leeftijd van
83 jaar. In de gezinnen van haar broers nam Ineke een bijzondere plaats in. Eventuele
correspondentie kan gestuurd worden naar haar broer: H.C. Berger, Schaepmanlaan 14,
4102 BX Culemborg.
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