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OVERDENKING 

Vooruit! 
Het Grootste Gevaar 

 

Jozua 1:2b-9 

A. Welnu, maak u gereed, trek over de Jordaan hier, gij en dit gehele volk, 

naar het land, dat Ik hun, de Israëlieten, geven zal. Elke plaats die uw 

voetzool betreden zal, geef Ik ulieden, zoals Ik tot Mozes gesproken heb. 

Van de woestijn en de Libanon ginds tot aan de grote rivier, de rivier de 

Eufraat, het gehele land der Hethieten, en tot aan de Grote Zee in het 

westen zal uw gebied zijn. 

B. Niemand zal voor u standhouden al de dagen van uw leven; zoals Ik 

met Mozes geweest ben, zal Ik met u zijn; Ik zal u niet begeven en u niet 

verlaten. Wees sterk en moedig, want gij zult dit volk het land doen 

beërven, dat Ik hun vaderen gezworen heb hun te zullen geven. 

C. Alleen, wees zeer sterk en moedig en handel nauwgezet 

overeenkomstig de gehele wet die mijn knecht Mozes u geboden heeft; 

wijk daarvan niet af naar rechts noch naar links, opdat gij voorspoedig zijt, 

overal waar gij gaat. 

D. Dit wetboek mag niet wijken uit uw mond, maar overpeins het dag en 

nacht, opdat gij nauwgezet handelt overeenkomstig alles wat daarin 

geschreven is, want dan zult gij op uw wegen uw doel bereiken en zult gij 

voorspoedig zijn. Heb Ik u niet geboden: wees sterk en moedig? Sidder 

niet en word niet verschrikt, want de HERE, uw God, is met u, overal waar 

gij gaat. 

 

Het Grootste gevaar voor een gemeente is….. Rust! Dat klinkt je misschien 

vreemd in de oren, maar toch is het zo. Na veel beroering, waarin van alles 

aan de hand kan zijn, denk dan bijvoorbeeld aan een grote verbouwing of 

ziekte of onderlinge problemen, breekt gelukkig ook meestal een periode 

van rust aan. Op zich is dat natuurlijk niet verkeerd, de boog kan niet altijd 

gespannen zijn. Maar…. 

we zeggen niet voor niets: Rust Roest! Als ijzer in gebruik blijft, blijft het 

mooi, maar laat je het liggen dan verroest het en het wordt onbruikbaar. 
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Als Jozua de Israëlieten aanspreekt, zegt hij eerst: “Welnu, maak u 

gereed,” Het is zaak voor de gemeente om in actie te komen! De belofte 

van Jozua geldt ons ook! De wereld wacht op de boodschap van onze 

Heiland. De vraag is of we gereed zijn?  Gereed zijn betekent dat we 

afleggen wat bij ons oude leven hoort en daarbij Gods Woord niet alleen 

aannemen, maar ook daders van het woord worden (Jakobus 1:20-21). Je 

kan niet met de rugzak van het Oude Leven het beloofde land in en 

zonder de juiste wapens kan je de strijd niet aangaan. 

Niemand zal voor u standhouden! Denk je dat de Israëlieten één stap 

verder waren gekomen als ze rekening zouden hebben gehouden met “de 

gevoelens” of “de overtuiging” van de Kanaänieten….? Hoe komt het dan 

dat wij zoveel rekening houden met de gevoelens van de ongelovigen dat 

het ons hindert in het gehoorzamen aan Gods Woord en we in woord en 

daad minder van Hem gaan getuigen. Getuigen van Hem Die zelfs Zijn 

leven voor ons gaf! De wereld is een braak terrein en om ons heen gaan de 

mensen verloren. Laat zien dat je christen bent: kom er voor uit, spreek van 

Hem, handel naar Hem, denk als Hem. 

Alleen…..wees zeer sterk en moedig….en handel overeenkomstig de gehele 

wet….. Er staat “alleen” met andere woorden “meer hoef je niet te doen”.  

Maar daar zit ’t hem juist in. We missen moed! We maken ons druk over 

van alles: leeuwen en beren overal op onze weg. Ik las in een boek (1) “ Dat 

we ons voor 40% zorgen maken over dingen die nooit gebeurd zijn, 30% 

druk maken over de foute beslissingen die we genomen hebben (en die 

dus niet meer te veranderen zijn), 12% druk maken over ziekten die we 

nooit krijgen, 10% druk maken over onze volwassen kinderen, vrienden 

etc. (die prima in staat zijn om voor zichzelf te zorgen). Conclusie: er blijft 

8% over waar je werkelijk zorgen om kunt maken, maar dan moet je ook 

bedenken dat de Here God, jouw Hemelse Vader, over je waakt. Wat blijft 

er dan over van je zorgen? Daarom zegt Jozua 1:7 Alleen…..wees zeer sterk 

en moedig…. 

Ook zegt Gods Woord dat we nauwgezet de wet moeten handelen. Als 

Evangelisch Christen weten we dat de wet volbracht is in Christus, maar het 

is toch noodzakelijk om naar Gods Woord te leven. Luisteren wat God ons 

zegt en gehoorzamen aan wat God ons zegt! 
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Tenslotte wijs ik u op die laatste belofte (Jozua 1:8) “Want dan zult gij op 

uw wegen uw doel bereiken en zult gij voorspoedig zijn”.  

Wat is ons doel? We willen levende getuigen zijn van de Here Jezus op die 

plaats waar God ons gesteld heeft. 

In Zacharia 3:2 wordt de hogepriester Jozua vergeleken met een stuk 

brandhout dat uit het vuur is gerukt. Zonder enige twijfel is de 

wereldbrand in volle gang en velen gaan verloren. God heeft ons als 

brandhout uit die wereldbrand weggerukt. Wij mogen op onze plaats 

datzelfde doen: redden wat er nog te redden valt.  

Maar….als je iets uit een brandend vuur trekt, kan je zelf ook brandwonden 

oplopen. Ben je daartoe bereid?  Ben je bereid om, in verhouding met wat 

de Here Jezus voor jou heeft geleden, een klein stukje lijden in je leven toe 

te laten? De Here Jezus volgen is nooit zonder gevolgen. Er zijn moedige 

en gehoorzame mannen en vrouwen, jongens en meisjes nodig….ben jij er 

één van? 

 

In Christus verbonden 

Br. L.H.F. Lok 

 
1. Gods little lessons for parents ISBN 1-56292-997-6 

 

 

MEDEDELINGEN VAN DE KERKENRAAD 

 

De kerkenraad doet hierbij een oproep aan alle gemeenteleden tot het 

afdragen van de eerste vrijwillige bijdrage 2018.  De daartoe bestemde 

enveloppen zullen in de weken voorafgaand aan de inzameling 

bij de leden worden bezorgd.  De datum van inzameling zal worden 

vermeld in de mededelingen op zondagmorgen. 

  

Tijdens de morgendiensten (met uitzondering van de 1e zondag van de 

maand) is er kindernevendienst voor alle kinderen tot en met groep 8 van 

de basisschool. 

 

Op de zondagen 13 en 27 mei en 10 en 24 juni bent u na de dienst van 

harte uitgenodigd voor het koffiedrinken in de consistorie. 
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KERKDIENSTEN 

MEI  

 6 9.30 uur  Br. Blauwendraad   

10 9.30 uur  Br. N. Brink   Valkenswaard 

    Hemelvaartsdag 

13 9.30 uur  Br. W. Poppe   Kapelle 

20 9.30 uur  Br. S. de Visser  Middelburg 

    Pinksteren 

27 9.30 uur  Br. G.J. van Dijke  Gorinchem 

 

JUNI 

 3 9.30 uur   Br. J. Walhout  Kapelle 

10 9.30 uur  Br. LH.F. Lok   Vlissingen 

    Avondmaal 

17 9.30 uur  Br. L.H.F. Lok   Vlissingen 

24 9.30 uur  Br. N. Brink   Valkenswaard 

 

BIDSTOND   Zondag 6 mei en Zondag 3 juni 

 

DIENST VAN VOORBEDE  

 

We noemen de namen van de gemeenteleden die uw gebed en aandacht 

nodig hebben of stuur eens een kaartje om hen te bemoedigen.  

 

Mevr. Lievense    Fam. Huibregtse    

Dreefje 2     Papestraat 9 

4361 CM Westkapelle                  4361 BR Westkapelle 

 

Mevr. Jakobsen    Mevr. M. Huibregtse-Brasser 

Koestraat 38     Molenwal 12 

4361  BH Westkapelle   4361 CE Westkapelle 

 

    Fam. De Bliek 

    Seisweg 20a 

    4334 AJ Middelburg    
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(JONGEREN-)BIJBELSTUDIE   o.l.v. br. Leo Lok 

 

Zondag 13 mei        18.30 uur Jongeren Bijbelstudie Jongste groep 

   19.15 uur Jongeren Bijbelstudie Oudste groep 

   20.00 uur Bijbelstudie 

 

Dit is tevens de laatste keer voor dit seizoen. We beginnen bij leven en 

welzijn in september weer met alle groepen. 
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VAN DE BOEKENTAFEL 

 

Deze keer een ingebonden (gaat weer een trend worden) nieuwe roman 

van de schrijfster Elizabeth Musser.  

Deze Amerikaanse zendelinge in Frankrijk schrijft invoelend over actuele 

thema's, bijvoorbeeld vluchtelingen.  

'Dichterbij dan je denkt' gaat over slavernij in het verleden en heden, in dit 

boek heel knap met elkaar verweven door de auteur.  

Het is een ontroerend verhaal van drie sterke vrouwen die ondanks alles 

wat ze meemaken vertrouwen vinden in God.  

Leesgroet van Ellen en Nelie (ave@dvprojects.nl) 

 

 

 

 

KOFFIEROOSTER     

             

MEI 

13 Christina Francke en Marianne Verhulst 

27 Wibo en Janny Huibregtse 

 
JUNI 

10 Jolanda Lok en Monica Gabriëlse 

24 Corrie Westerbeke en Manon Gabriëlse 

 

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

graag zelf je beurt met iemand ruilen. 

 

 

 

 

mailto:ave@dvprojects.nl
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VERVOERSROOSTER  

 

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

bezoeken. Hieronder staan de namen en telefoonnummers van de 

betreffende chauffeurs. Het verzoek is om tijdig (ongeveer 45 minuten van 

te voren) contact op te nemen. Ongeveer 15 minuten voor aanvang van de 

dienst staat de auto dan voor de deur. 

  

MEI       Chauffeur    Telefoonnummer 

 6   Arnold Gabriëlse  06 - 51408302   

10 (Hemelvaartsdag) Adri Peene   0118 – 571875 

13   Ferdinand Jobse  0118 - 570712 

20   Henk Remijn   0118 - 581473 

27   Wibo Huibregtse  06 - 24345340 

 

JUNI   Chauffeur   Telefoonnummer  

 3   Adri Peene   0118 – 571875 

10   Ferdinand Jobse  0118 - 570712  

17   Henk Remijn   0118 - 581473 

24   Arnold Gabriëlse  06 -51408302   

  

Eventueel zelf onderling ruilen!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

MEI 

  6 Sofie de Nooijer   J. Campertstraat 11  4361 DD Westkapelle  

  8 Willemijn de Nooijer J. Campertstraat 11  4361 DD Westkapelle  

17 Ivan Gabriëlse   Weverijstraat 1   4361 BC Westkapelle  

19 Henk Remijn   Poolsterstraat 14  4356 BT Oostkapelle 

20 Jestin Mesu  Molenweg 11  4361 BV Westkapelle 

 

 

JUNI 

  6 Roxanne Kloosterman Westkapelseweg 50a 4374 ND Zoutelande 

15 Mark-Jan de Witte  Noordstraat 9   4361 BK Westkapelle  

20 Matty Peene–van Sighem Utrechtsestraat 8    4361 AMWestkapelle  

20 Cees den Dekker  Benoordenhoutseweg 20   4361 BA Westkapelle  

29 Piet van Sighem   Ter Poorteweg 23   4371 RM Koudekerke  

 

 

KROONJAAR 

  6 mei Sofie de Nooijer  20 jaar 

  8 mei Willemijn de Nooijer 25 jaar 

20 mei Jestin Mesu   15 jaar 

29 juni Piet van Sighem  60 jaar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


