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OVERDENKING  

 

Wandel voor Mijn aangezicht 

    Genesis 17:1 

 

Na een onvergetelijke reis de afgelopen week, word ik vanmorgen wakker 

met de woorden ‘wandel voor Mijn aangezicht’.  

 

Oekraïne reis 

De indrukken van het immense land Oekraïne zitten nog vers in mijn 

geheugen. Het donkere verleden, maar ook het bloeiende heden.  

Weinig landen ter wereld hebben een geschiedenis als dit land. Dat geldt 

voor het verre verleden, maar ook voor het meer recente verleden. Ik beperk 

me even tot het laatste.  

Volgens historicus Yitzhak Arad (Bron: Trouw, 4 jan. 2019) zijn er in Oekraïne 

tijdens de Tweede Wereldoorlog 1,47 miljoen Joden vermoord.  

Tijdens het bezoek aan het hoofdkwartier Wehrwolf van Hitler bij Vinnytsia 

loop ik rond bij de restanten van het bunkercomplex van Hitler. Op een 

officieel bord lees ik dat 6 tot 8 miljoen Oekraïners omgekomen zijn 

gedurende Wereldoorlog II. 

Na de oorlog wordt Oekraïne toegevoegd aan de Sovjet-Unie. Het betekent 

opnieuw onderdrukking. Het communistische regime verbiedt de Bijbel en de 

Joodse tradities. De culturele waarden van Oekraïne worden verdrongen door 

russificatie.  

Tijdens de reis kijk ik mijn ogen uit — het heden. De landbouw met veelal net 

geoogste uitgestrekte velden. Ik zie moderne landbouwmachines 

bijvoorbeeld John Deere en Clayson. Nieuwe wegen zijn en worden 

aangelegd. In de steden zie ik het ene na het andere nieuwbouwproject, 

verder nieuwe prachtige kerkgebouwen met een orthodoxe bouwstijl. Sinds 

1991 — na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie — is dit land bezig met een 

imponerend herstel. 

 

Kanaän reis 

God verschijnt aan Abraham. Intussen heeft hij 99 jaar geschiedenis achter 

zich. Hij heeft heel wat afgereisd. Hij is vertrokken uit Ur der Chaldeeën.  

God heeft hem geroepen.   
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Ga uit uw land … naar het land, dat Ik u wijzen zal (Gen. 12:1). God schenkt 

hem immense beloften: u zult tot een zegen zijn. … en met u zullen alle 

geslachten van de aardbodem gezegend worden (Gen. 12:2,3).  

 

In gehoorzaamheid en in vertrouwen op God is hij verder getrokken. Hij 

wordt geconfronteerd met heel wat obstakels en moeilijkheden. Inmiddels is 

hij 99 jaar. En er is ogenschijnlijk nog niets gebeurd. Hoe nu verder? 

 

De Almachtige 

Op dat moment spreekt God tot Abraham: Ik ben God, de Almachtige … 

(Gen. 17:1). In de eerste plaats wordt de aandacht van Abraham afgeleid van 

zijn onmogelijke omstandigheden. Hij wordt bepaald bij God Zelf, de 

Schepper van het heelal. God laat iets zien van zijn Wezen: God, de 

Almachtige. Totaal nieuwe perspectieven dienen zich aan. 

 

Wandel voor Mijn aangezicht 

Maar God geeft een opdracht: Wandel voor mijn aangezicht. 

Wat houdt dat concreet in? Zo vaak kijk je naar je omgeving. Wat vinden 

anderen ervan? Om de haverklap krijg je een berichtje om een evaluatie in te 

vullen via het internet. ‘Vind ik leuk’ is een heel menselijke gedachte. Maar 

waarom betrek je de Almachtige God er niet meteen bij? De eerste vraag is: 

Wat vindt God ervan? Is Hij blij met wat ik doe? Zo start Paulus zijn leven met 

Christus: ‘Here, wat wilt U dat ik doen zal?’ (Hand. 9:6 – HSV). 

Abraham is zijn tijd ver vooruit. Hij leert deze levensles! 

 

Wees onberispelijk 

Er volgt in Gen. 17:1 nog een tweede opdracht. Het lijkt wel wat op de 

Bergrede. De Almachtige legt de lat voor Abraham best wel hoog: en wees 

onberispelijk. Dat is toch onmogelijk? Nee, het is een bevel en dus een 

belofte. Gods norm is door de eeuwen heen nooit aangepast. Dat is 

veelbelovend! 

 

Middelburg, 21 oktober 2019  Simon de Visser 

 

 



MARANATHA                                                                                                              V.E.G. WESTKAPELLE 

 

                      3 

 

 

 

 

 

KERKDIENSTEN 

 

 

NOVEMBER 

  3  9.30 uur  Br. A. van Nes   

10  9.30 uur  Br. L.H.F. Lok   Vlissingen 

    Avondmaal 

17  9.30 uur  Br. G. van Dijke  Gorinchem 

24  9.30 uur   Br. L.H.F. Lok   Vlissingen 

27      19.00 uur  Br. L.H.F. Lok   Vlissingen 

    Dankdag 

 

 

DECEMBER 

  1  9.30 uur   Br. Bor    Valkenburg 

  8  9.30 uur  Br. R. Goemaere   Brugge 

15  9.30 uur  Br. L.H.F. Lok   Vlissingen 

22  9.30 uur  Br. L. Walhout  Kapelle 

25  9.30 uur  Br. L.H.F. Lok   Vlissingen  

    Kerstviering  

29        9.30 uur  Br. N. Brink   Valkenswaard 

31      19.00 uur  Br. L.H.F. Lok   Vlissingen  

    Oudjaarsdienst 

 

 

Bidstond   3 november 

    1 december 
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  MEDEDELINGEN VAN DE KERKENRAAD 

 

 Na de diensten van 17 november en van 8 en 22 

december wordt u van harte uitgenodigd om met 

elkaar een kopje koffie of thee te drinken in de 

consistorie.  

 Tijdens de erediensten op zondagmorgen, m.u.v. 

de eerste zondag van de maand, is er 

kindernevendienst voor de kinderen van de basisschool. De leidster vertelt 

een verhaal uit de Bijbel en de kinderen maken een werkje over een Bijbelse 

gebeurtenis 

 Op zondag 3 november en 1 december willen we met elkaar een 

bidstond houden. Als u hieraan wilt deelnemen, kunt u na de dienst 

terugkeren in de kerkzaal. 

 

(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. 

 

Zondag 10  

Zondag 24 november  de oudste groep en de Bijbelstudiegroep 

Zondag 1 december    de jongste groep 

Zondag 15 december  

 

Aanvangstijden:  

Jongerengroep 18.45 uur  

Bijbelstudie 20.00uur 
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KOFFIEROOSTER 

 

NOVEMBER 

17 Ella den Dekker en Matty Peene  

 

DECEMBER 

  8 Corry Westerbeke en Marianne Verhulst 

22 Manon Gabriëlse en Christina Francke 

 

 

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

je dan zelf onderling ruilen. 

 

     

 

     

        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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Kerst Sing-in 

In navolging op de feestelijke avond van vorig jaar hopen we ook dit jaar op 

een bijzondere kerstviering te hebben in samenwerking met de Protestantse 

Gemeente, muziekvereniging OKK, het koor Exaudi, het Westkappels koor en 

Soliste Hadassa Lok.  

Datum:  Zaterdag 21 december 2019 

Aanvang:  19.30 uur  

Locatie:  De kerk Moria op de Markt.  

Op deze avond wordt de overdenking verzorgd door br. L.H.F. Lok. 

Het is een avond door en voor alle Westkappelaars waarin voor het 

merendeel bekende kerstliederen ten gehore worden gebracht en 

meegezongen kunnen worden. We hopen dan ook op een grote opkomst en 

u wordt hartelijk uitgenodigd om deze feestelijke avond bij te wonen.  

Er is tussendoor een pauze en de avond duurt ongeveer tot 22.00 uur.  

 

  Komt allen en neem vrienden en familie mee!  

 

 

 

 

 

 

 

 

     

  

 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjKuMSo2p_eAhUKEVAKHbHEBukQjRx6BAgBEAU&url=https://www.hetkontakt.nl/regio/alblasserwaard/algemeen/70464/video-kerst-sing-in-ottoland&psig=AOvVaw3ib2XAjFZ60gRyOOVm3FeY&ust=1540492036025832
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Voor de boekentafel 🔰. 
Twee titels van de uitgeverij Mozaïek, allebei over de rassenproblematiek in 

de Verenigde Staten in de jaren '50 en '60 van de vorige eeuw: 

 

Hoe de bij haar vleugels kreeg van Susan Carol McCarthy 

Florida, 1951. De twaalfjarige Reesa is er kapot van als haar beste vriend 

vanwege zijn huidskleur wordt vermoord door de Ku Klux Klan. 

Samen met haar vader bedenkt ze een uitzonderlijk en riskant plan om het 

kwaad te stoppen. 

 

Zolang ik jou heb van Susan Crandall 

In de zomer van 1963 loopt de negenjarige Starla weg van huis, van haar 

strenge oma in Mississippi. 

Ze wordt opgevangen door de kleurlinge Eula. 

Een coming-of-age verhaal vol humor en hartzeer; een schitterende vertelling 

over moed en vriendschap. 

 

Laat de herfst maar razen: heerlijk wegduiken in een boek.... 

Hartelijke lees 

groet van Nelie en Ellen 
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