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OVERDENKING 

 

Grote vreugde 

Nehemia 8 

 

Wat is het geheim van de blijdschap in Nehemia 8, waar uiteindelijk het 

Loofhuttenfeest wordt gevierd? Ik meen enkele kenmerken te zien. 

 

Eenheid 

Toen … kwam het gehele volk als één man bijeen op het plein voor de 

Waterpoort (Neh. 8:2). Ze komen bij elkaar op een centraal punt: het plein 

voor de Waterpoort. Hoe? ‘als één man’. Ze werken samen, ze hebben 

hetzelfde doel voor ogen. Ze vormen een geestelijke eenheid.  

Als we de eenheid in Christus bewaren, is er heel veel mogelijk. Zijn we echt 

op Christus gericht, dan vinden we elkaar. Zijn we meer gefocust op onze 

gemeente, op misschien wel Bijbelse thema’s, of onze bediening, zelfs de 

zegeningen, dan wordt het lastig. Dan zijn we snel afgeleid. De God nu van 

de volharding (KJ: het geduld) en van de vertroosting geve u eensgezind van 

hetzelfde gevoelen te zijn naar het voorbeeld van Christus Jezus (Rom. 15:5). 

Er is een groot  verschil tussen een zwerm kraaien en een formatie ganzen.  

Kraaien in de lucht vliegen krioelend door elkaar, ze zijn chaotisch. Ze zijn 

hebberig, ook met hun geschreeuw: Kra, kra, kra!  

Maar ganzen doen het anders. Hoog in de lucht vormen ze een strakke V, 

een massa ganzen: Gak, gak, gak! Soms leggen ze wel 4000 km af. Eén gans 

aan de spits, de rest volgt. Ze wisselen elkaar af. Door dicht bij elkaar te 

vliegen profiteren ze van de opstijgende wervelingen van de voorganger. Dat 

bespaart veel energie, wel 50% (Bron: Staatbosbeheer). Gak, gak, gak! Bij de 

ganzen is er eendracht en harmonie. Ze hebben een gezamenlijk doel. Ze 

hebben dezelfde richting. Wat een machtig getuigenis! 

 

Onderwijs 

En men verzocht de schriftgeleerde Ezra het boek van de wet van Mozes, die 

de HERE aan Israël gegeven had, te halen 

(Neh. 8:2b). ‘En hij las daaruit voor op het plein’ (4).  

Ze halen de Hebreeuwse Bijbel te voorschijn en lezen er uit voor. 
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Er wordt heel goed naar geluisterd. ‘Het gehele volk hoorde aandachtig naar 

het boek van de wet’ (:4). 

‘en gaven uitlegging, zodat men het voorgelezene begreep’ (:9). Bovendien 

wordt de Schrift uitgelegd, zodat iedereen snapt wat er staat.  

God schenkt bedieningen om ons verder te helpen. In Ef. 4:11 staat een 

belangrijke belofte die ook voor onze gemeente in Westkapelle, of onze 

regio geldt: En Hij heeft zowel apostelen als profeten gegeven, zowel 

evangelisten als herders en leraars, om de heiligen toe te rusten … Op deze 

manier kunnen we allemaal groeien, persoonlijk en samen, in de kennis van 

Christus en de eenheid van het geloof. Dat is heel kostbaar. 

 

Berouw 

Als we de Bijbel in afhankelijkheid van Gods Geest mogen openen, worden 

onze harten overtuigd van de waarheid. Want het gehele volk weende, toen 

het de woorden van de wet hoorde (:10). Dit is echte geestelijke herleving, 

het hele volk huilt. Zo geven we de Heilige Geest de kans om ons te 

onderwijzen: ‘Wat zegt de Bijbel?’ Daar draait alles om. Het woord van God is 

levend en krachtig (Hebr. 4:12).  

Wat is het gevolg? 

 

Grote vreugde 

Te midden van dit berouw en deze tranen proberen de stadhouder Nehemia, 

de priester-schriftgeleerde Ezra en de Levieten, het volk te troosten. Deze dag 

is voor de HERE uw God, heilig; bedrijft geen rouw en weent niet (:10). Zie je 

dat? Het volk wordt zelfs opgeroepen om hun tranen te drogen en om feest 

te vieren. Daar ligt een diepere reden aan ten grondslag. 

 ‘weest dus niet verdrietig, want de vreugde in de HERE, die is uw toevlucht’ 

(:11). De HSV zegt: ‘dat is uw kracht’. 

De droefheid over zonde en geestelijke ravage of verliezen slaat om in grote 

vreugde. ‘en grote vreugde te bedrijven’ (:13). Ze gaan het Loofhuttenfeest 

vieren (:15-19). ‘Er heerste dus zeer grote vreugde’ (:19). 

Echte vreugde zit hem niet in je positie, je baan, je gezegende bediening 

misschien, je activiteiten, en ga zo maar door. Dat alles kan veranderen en is 

nooit het doel.  

 

 



MARANATHA                                                                                                              V.E.G. WESTKAPELLE 

 

                      3 

 

 

Nee! ‘want de vreugde in de HERE, die is uw toevlucht’ (:11). 

 

Er zit een eenzame man in de gevangenis. Het is een dienstknecht van 

Christus. Zijn leven spreekt boekdelen. Wat schrijft hij aan ons?  

Verblijdt u in de Here te allen tijde! Opnieuw zal ik zeggen: Verblijdt u! (Fil. 

4:4) 

 

Middelburg, 20 februari 2020  Simon de Visser 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDEDELINGEN VAN DE KERKENRAAD 

 

 Op de zondagen van 8 en 22 maart en 5 en 19 april bent u na de dienst 

van harte welkom in de consistorie om samen iets te drinken. 

 

 Op zondag 3 maart willen we na de dienst een bidstond houden.                                             

 10 april, Goede Vrijdag, hopen we het Avondmaal te vieren. 

 

 Tijdens de erediensten op zondagmorgen is er elke week (m.u.v. de 1e 

zondag van de maand) kindernevendienst voor alle kinderen tot en met 

groep 8 van de basisschool. Er wordt een verhaal verteld uit de Bijbel en  

de kinderen maken een werkje over een Bijbelse gebeurtenis. 
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KERKDIENSTEN 

 

MAART 

  1   9.30 uur  Br. L. Walhout  Kapelle 

  8   9.30 uur  Br. L.H.F. Lok  Vlissingen 

11 19.00 uur  Br. N. Brink  Valkenswaard 

    Biddag 

15   9.30 uur  Br. J. Moeleker  Domburg 

22   9.30 uur   Br. L.H.F. Lok  Vlissingen 

29   9.30 uur  Ds. J. van den Ende Wemeldinge    

 

APRIL 

  5   9.30 uur   Br. L.H.F. Lok  Vlissingen 

10 19.00 uur  Br. L.H.F. Lok  Vlissingen 

    Goede Vrijdag 

12   9.30 uur  Br. W. Poppe  Kapelle 

    Paasviering 

19   9.30 uur  Br. L.H.F. Lok  Vlissingen 

26   9.30 uur  Br. N. Brink  Valkenswaard 

 

Bidstond: Zondag 1 maart  

    

 

    KOFFIEROOSTER     

 

MAART 

  8 Corrie Westerbeke en Jolanda Lok 

22 Christina Francke en Matty Peene 

 

APRIL  

  5 Wibo Huibregtse en Mark-Jan de Witte 

19 Manon Gabriëlse en Ella den Dekker 

 

Als je bent ingeroosterd voor het koffieschenken maar je bent verhinderd, 

graag zelf je beurt met iemand ruilen. 
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   (JONGEREN-)BIJBELSTUDIE 

Jongste groep: leeftijd t/m 15 jaar o.l.v. Jesse Moeleker  

Oudste groep: leeftijd vanaf 16 jaar o.l.v. br. Leo Lok 

 

Bijbelstudie is voor een ieder die zijn/haar Bijbelkennis wil vergroten. Ook 

worden er actuele onderwerpen besproken en antwoorden gezocht op 

vragen vanuit de bijbelstudiegroep. 

Bijbelstudiegroep en oudste groep 

Zondag 8 maart en 22 maart  

Zondag 5 april en 19 april  

 

Jongste groep 

Zondag 1 maart, 15 maart en 29 maart 

Zondag 25 april 

 

Aanvangstijden:  

Jongerengroep 18.45 uur  

Bijbelstudie 20.00uur 

 

    

VERVOER   

Het is mogelijk om opgehaald te worden om de dienst te kunnen bezoeken. 

Hieronder staan namen en telefoonnummers van chauffeurs die u kunt 

bellen. 

Het verzoek is om tijdig (ongeveer 45 minuten van te voren) contact op te 

nemen. U wordt dan ongeveer 15 minuten voor aanvang van de dienst 

opgehaald. 

 

Arnold Gabriëlse   06 - 51408302 

Wibo Huibregtse   06 - 24345340 

Adri Peene    0118 - 571875 

Ferdinand Jobse  0118 - 570712 

Henk Remijn              0118 - 581473 

 

https://www.webfscauto2.com/generalinfo.aspx?nAgentID=10556&sLanguage=English&bRating=1&sState=CA
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VAN DE BOEKENTAFEL 🔰  

  

Twee titels van ene Brett Michael Innes, een Zuid-Afrikaanse schrijver en 

filmproducer, bij uitgeverij Mozaïek. 

Kleine Rachel is een onvergetelijk verhaal dat bekend is bij elke Afrikaner, een 

ontroerend volksverhaal. 

Het speelt in 1895, waarin een huifkartocht een rol speelt. 

Een inspirerend verhaal over moed en onbaatzuchtige liefde. Liefde met een 

hele grote L. 

En Rachel huilde gaat NIET over de Rachel uit het vorige boek. 

Dit is een Mozambikaanse vrouw die als hulp in de huishouding werkt in 

Johannesburg. 

Ze woont met haar vierjarige dochtertje op het 

terrein van het echtpaar waar ze bij/voor werkt. 

Een aangrijpend verhaal over schuld, verbittering 

en verlossing. Nu in het hedendaagse Zuid-Afrika. 

Veel leesplezier!  

Hartelijke groet van Nelie en Ellen. 

 

 

Het zijn Mijn Feesten.  vervolg 

Leviticus 23 

 

Eerst een korte samenvatting uit het vorige gemeenteblad. 

 

God gebiedt ons in Zijn woord om 7 feesten te gedenken. (Levit.23) 

Die zijn onder te verdelen in twee groepen: de voorjaarsfeesten en de 

najaarsfeesten. 

Van de voorjaarsfeesten is gebleken dat het profetieën waren van 

gebeurtenissen die werkelijkheid zijn geworden door de eerste komst van 

Jezus Christus.Daarna komt een lange periode van droogte.  

En dan komen de najaarsfeesten en die zijn nog niet vervuld. 

De eerste keer kwam Hij als Lam; de 2e keer komt Hij als Koning. 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjvzNKFxpDXAhVJJlAKHURWDekQjRwIBw&url=http://sites.psu.edu/victoriabertone/work-experience-2/&psig=AOvVaw0TRgTJejcrkYjFzVkMHyA2&ust=1509184771644064
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We hebben gelezen over het Paasfeest en het feest der ongezuurde broden. 

We gaan nu het Pinksterfeest of feest der eerstelingen nader bekijken. 

 

We kennen allemaal de mooie tekst in Joh.12:47 Ik ben niet gekomen om de 

wereld te oordelen maar om de wereld te behouden. 

Toch zien we in de wereld om ons heen wat anders: oorlogen, onrecht en 

immoraliteit neemt alleen maar toe. Dagelijks sterven duizenden mensen 

zonder ooit de naam van Jezus Christus gehoord te hebben. Is Jezus dan niet 

geslaagd in Zijn missie?  

Natuurlijk zijn er de gelovigen die Zijn offer aanvaard hebben en behouden 

zijn. Maar hoeveel procent van de mensheid zou dat zijn. Kun je dan zeggen 

dat Hij de wereld behouden heeft of was het kwaad toch sterker?  

Maar Hij heeft toch alle macht in de hemel en op aarde...... En als Hij 

terugkomt is de genadetijd voorbij en is het te laat.....Vragen die iedereen 

zich wel eens stelt denk ik.  

 

De “Feesten des Heeren” zoals ze genoemd worden in Leviticus 23 waren in 

die tijd oogstfeesten. Maar het was duidelijk dat ze symbolische betekenis 

hadden. En ook profetische betekenis.Het is al symbolisch dat iets in de aarde 

pas vrucht voortbrengt wanneer er iets uit de hemel bij komt: de regen. 

(Levend Water). In Oosterse landen is regen nog veel belangrijker dan bij ons. 

Je kunt wel zeggen van levensbelang. 

 

Het principe van de eerstelingen komt consequent terug in het O.T.  

Het eerste van de oogst, graan of vruchten is altijd voor God.  

Ook het eerste kind dat geboren wordt. Als "oogst" een symbool is van Zijn 

Gemeente is het logisch dat de eersten daarvan ook voor God afgezonderd 

worden.  

 

In het Midden-Oosten leeft het begrip van "de oudste zoon" veel meer dan 

bij ons. In de Bijbel zien we dat de oudste zoon een dubbel erfdeel kreeg 

maar daar tegenover staat dat de oudste zoon ook een dubbele 

verantwoording heeft. En dat zie je ook nu nog veel in oosterse landen. De 

oudste broer heeft de morele plicht om financieel en ook praktisch te zorgen 

voor broers en zussen die problemen hebben.  
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Van Israël staat er dat het genoemd wordt door God: Mijn eerstgeboren 

zoon. (Van Jezus staat er Mijn enig geboren Zoon) Mensen vinden het wel 

eens moeilijk dat God één volk uitverkoren heeft. Maar zo'n dubbele 

verantwoording werpt weer een ander licht op die uitverkiezing. Uitverkoren 

waartoe....?! Om het licht te zijn voor de omringende volken.  

Zij moesten de omliggende volken bekend maken met de rechtvaardige 

daden van de God van Israël staat er geschreven. Natuurlijk moesten ze eerst 

zèlf leren wat de regels van Zijn Koninkrijk waren. De Bijbeluitleggers zijn het 

erover eens dat de wetgeving op de Sinaï was op het "feest der eerstelingen". 

En daar komen de overeenkomsten met ons Pinksterfeest. De groep slaven 

die weg trok uit Egypte werd als het ware in de woestijn ”geboren” als de 

eersteling van God. Een volk met een missie. Ook wij zeggen dat "de kerk" 

geboren is op Pinksteren. En wij hebben precies dezelfde missie. 

De wetten op steen hebben het beoogde doel niet bereikt. 

Maar door het offer van Jezus woont nu Zijn Geest in ons waardoor de wet in 

ons hart is geschreven.  

 

Tegenwoordig lijkt vaak de vrijheid van de mens gepredikt te worden als doel 

van onze bekering. Maar door het feest der eerstelingen zien we een hoger 

doel. Op de eerste pinksterdag werd weer een groep "geboren" als 

eerstelingen, nu met een totaal nieuwe dimensie. Door de uitstorting van Zijn 

Heilige Geest in ons ontstond een "nieuwe mens”. Maar het doel blijft: Hem 

bekend maken aan de wereld om ons heen en het doen van gerechtigheid 

door de regels toe te passen die op ons hart geschreven staan.  

Deze groep zal ook met Jezus regeren in Zijn koninkrijk omdat ze al 

vertrouwd zijn geraakt met die wetten van dat nieuwe koninkrijk.  

 

Men moest vanaf Pasen (Pesach) 50 dagen tellen tot aan het volgende feest 

Pinksteren. (de Omertelling). Daardoor lijkt het “aan elkaar vast te zitten 

“Pinksteren zou dan de afsluiting van Pasen kunnen zijn.Bij Pesach gaat het 

om de gerstoogst. Dat is de eerste opbrengst van het land. Bij ons groeit 

tarwe en gerst soms gelijktijdig op maar in Israël is dat anders lezen we in 

Exodus 9:31,32 het gaat daar over de plaag van hagelstenen.  “Het vlas en de 

gerst waren neergeslagen, maar de tarwe en de spelt waren niet 

neergeslagen want die komen later” staat daar geschreven. 
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We weten allemaal dat kaf verwijderd moet worden van het koren. Maar het 

mooie is dat een plaats om te dorsen vaak “hogerop” was omdat daar meer 

wind was. Dus we moeten “omhoog” en daar moet dus de wind waaien om 

het kaf te verwijderen. En de wind is altijd een beeld van de Heilige Geest. 

 

De gerst werd als een beweegoffer in de tempel bewogen om aan te bieden 

aan God op de dag nà de sabbat Levit 23:11. 

Het heet de “eerstelingsgarve” (een garf of garve is een bos samengebonden 

graanhalmen, een schoof) en heet in Israël: Yom Habikkurim.  

De vervulling lijkt duidelijk op de opstanding van Jezus te slaan.  

Zeker als we lezen in 1 Kor. 15:20-23 “maar nu Christus is opgewekt uit de 

doden als Eersteling van hen die ontslapen zijn.....” 

Is het u ook wel eens opgevallen dat ná de opstanding Maria Hem niet 

mocht aanraken omdat Hij nog niet opgevaren was naar de Vader Joh. 20:17 

maar later op de ochtend kwamen de vrouwen en hielden Hem vast aan Zijn 

voeten Matth. 28:9 Daar moet een reden voor zijn. Wat er in die tussentijd 

gebeurd is weten we niet omdat het niet beschreven staat maar er staat dat 

Hij eerst naar de Vader ging en dat lijkt dan de vervulling te zijn van die 

eerstelingsgarve. 

 

50 dagen later is het Pinksteren en dat wordt ook wel “Feest der eerstelingen” 

genoemd. Nu is het de tarweoogst die binnengehaald wordt. 

Herinnert u zich de gelijkenis van de zaaier: het zaad wordt gezaaid en als het 

goed is komt het op en draagt vrucht: de tarweoogst.Als eerstelingsoffer 

worden er nu 2 broden bewogen voor het aangezicht van God. Twee 

stuks....zou dat kunnen slaan op de twee groepen: Israël en de gelovigen uit 

de heidenen die samen die "nieuwe mens" vormen waarvan Paulus spreekt in 

Eféze 2:15?  

 

In Rom.8:29 staat: Want die Hij tevoren gekend heeft, heeft Hij tevoren 

bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld Zijns Zoons, opdat Hij de 

eerstgeborene zou zijn onder vele broeders.  

En dat was ook wat er gebeurde indertijd op die Pinksterdag.  
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Wat toen gebeurde was iets geheel nieuws: de Heilige Geest die in mensen 

kwam wonen. Een oogst voor God van 3000 mensen. Wij leven in 

gemeenschap met de verrezen Heer, de eersteling uit de doden 

('Eerstelingsgarve'), in een rein leven, waarin wij ons geestelijk voeden met 

het 'brood van het leven' ('Ongezuurde Broden'). 

 

Op het Wekenfeest (Pinksteren) werd in het bijzonder stilgestaan bij het 

moment dat God zijn verbond sloot met zijn volk bij de berg Sinaï. Op dit 

feest werden Exodus 19 en 20 gelezen. Het gaat vooral om de inhoud van 

wat er bij de berg Sinaï gebeurt. Daar ontvangt het volk Israël de geboden 

van God, op twee stenen tafels ingegraveerd. 

 

Een rabbijn heeft aan dit woord ‘gegraveerd’ een bijzondere uitleg gegeven, 

door er één letter aan te veranderen: lees in plaats van charut (gegraveerd) 

cherut, dat betekent: vrijheid. De vrijheid is niet een goed dat als een los 

geschenk kan worden beleefd, zonder dat daar een invulling aan gegeven 

wordt in een leven in de vrijheid. Die invulling kan alleen op een goede 

manier gestalte krijgen, als het leven in de vrijheid richting krijgt vanuit Gods 

geboden. Pas dan kan de vrijheid die God geschonken heeft op een juiste 

manier beleefd worden. Daarom is het te begrijpen dat juist op het slotfeest 

na Pasen die wetgeving bij de berg Sinaï herdacht en gevierd werd. 

 

Bevrijding is geen doel op zich. De afsluiting van bevrijding is het leven mét 

God, het leven door Zijn Geest. Een vrij mens blijft mens met al zijn 

beperkingen, maar door Zijn Geest in ons, komen we tot ons werkelijke doel. 

 

Er zit tussen Pasen en het Wekenfeest 50 dagen. 7 is een volheid, dus 7x7 

helemaal.  Dán komt er iets heel anders, een nieuwe dimensie, iets wat er 

bovenuit gaat en dat is de 50e dag. God maakt een nieuw begin; er wordt een 

nieuw verbond gesloten. Zoals God destijds zijn belofte aan Zijn volk Israël 

gaf, zo laat Hij nu zien dat andere volken in dat ene volk kunnen worden 

ingelijfd. Dat is het nieuwe van Pinksteren. 

Nieuw is ook dat de Heilige Geest veel krachtiger gaat werken.  
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Hij zal de wet niet slechts op tafels van steen ingraveren, maar in de harten 

van de mensen zelf gaan schrijven. Dat geeft aan de genoemde uitspraak van 

de rabbijn over dat graveren een nog verdere verdieping. Pas wanneer de 

Geest ons de geboden leert te doen zoals God het bedoelt, kunnen we 

werkelijk toekomen aan de door God beoogde vrijheid. 

 

En zo zien we de diepe samenhang tussen Pasen en Pinksteren.  

 

Alleen in een leven dat wil luisteren naar de geboden van God zal de 

bedoeling van de door God aan ons geschonken vrijheid op een goede 

manier gestalte krijgen.  

 

Samengevat: 

Het Feest der eerstelingen sluit de voorjaarsperiode af.  

Dus nu zijn we als gelovigen (als oogst) in de woestijnperiode maar wel met 

Zijn Heilige Geest die ons zal leiden. 

We zien uit naar de najaarsfeesten:  

 Het Feest der bazuinen 

 Grote Verzoendag 

 Het Loofhuttenfeest, en dat is het grootste oogstfeest! Waar de 2e 

oogst van de tarwe plus de oogst van vruchten als druiven, olijven en 

granaatappels wordt binnen gehaald. 

 

En zien we dan niet bij dit laatste Feest het antwoord op onze vraag aan het 

begin? Jezus kwam om de wereld te behouden, maar….is dit dan alles? 

Nee, want de grote oogst komt nog. En dat zou heel goed kunnen slaan op 

Openb. 7: 9-11 waar staat “en ik zag een grote schare die niemand tellen kon, 

uit alle volk en stammen en natiën en zij stonden voor de troon.   

 

Maranatha! 

 

Met dank aan Marian, 

Ellen 


