Maart – April /2018
“Een van hen, Kajafas, die dat jaar hogepriester was, zei tegen de
anderen: ‘Jullie begrijpen het niet! Besef toch dat één man sterft voor het
hele volk, zodat niet het hele volk verloren gaat.’ Johannes 11:49-50

Eén voor allen
We ontmoeten hier de hogepriester Kajafas, die onbewust en ongewild een
waardevol woord spreekt. Het is alsof hij profeteert, het is alsof in hem een
evangelist is opgestaan. Jezus´ dood komt heel het volk ten goede!
De geestelijke leiders, in vergadering bijeen, zijn verontrust door de
groeiende sympathie die Jezus ondervindt. Nu heeft Hij in Betanië weer een
wonder verricht: een dode, een zekere Lazarus, is opgewekt en velen geloven
daarom in Jezus. Dit moet wel mislopen! Straks gelooft iedereen in Hem en dan
zullen de Romeinen ingrijpen. En reken maar dat ze dan hun mooie baantjes
als priesters kwijt zijn! Maar de hoogepriester, Kajafas, weet raad.
Kajafas was in het jaar van Jezus’ veroordeling hogepriester.Het is denk ik
niet zo dat hij alleen maar voor dat jaar hogepriester was, want hogepriesters
werden voor het leven benoemd. Maar ‘in dat jaar’ was het dus Kajafas. En zijn
overweging, die de stoot tot het proces tegen Jezus heeft gegeven, houdt ons
in deze overdenking bezig.
Er zit iets triomfantelijks in de manier waarop Kajafas zijn sturende
opmerking maakt. ‘Jullie begrijpen het niet!’ Het had naar zijn collega’s toe wel
iets vriendelijker gekund, trouwens. ‘Jullie weten niets…’ Het zal je maar
gezegd worden.
Maar de overweging zelf is, van het standpunt van Kajafas bezien, zeer juist:
‘Het is beter dat één mens sterft voor het volk dan dat het hele volk verloren
gaat.’ Zo gaat het toch in het leven? Jona stelt toch hetzelfde voor als hij de
matrozen overtuigt dat hij in zee geworpen moet worden? Tot behoud van de
andere schepelingen? Eén voor allen, dat spaart levens.

Ook de keizer van Rome zou Jeruzalem met rust laten, denkt Kajafas, als
eerst die Jezus maar zou zijn opgeofferd. De godsdienstige leiding van het
Joodse volk zit in een verpolitiekt denken gevangen en kan Jezus niet anders
zien dan als staatsgevaarlijk. Dat zijn Koninkrijk niet van deze wereld is, zoals
Hij verderop in het proces zegt (Johannes 18:36), dringt niet tot hen door.
Het is nog waar ook wat Kajafas zegt, schrijft de evangelist Johannes. Maar
dan wel anders dan de hogepriester het bedoelt. Onbewust en ongewild
spreekt de man een waardevol woord over Jezus uit en wijst hij Jesus aan als
het Lam dat het leven van heel het volk zal redden. Als hogepriester van dat
moment komt er een profetie over zijn lippen.
De Here God geeft door zijn Geest Kajafas deze profetie in. Zoals God in
vroeger tijden de mond van Bileam gebruikte om over Israël prachtige
heilsprofetieën uit te spreken, zo wordt nu Kajafas ingeschakeld om dingen te
zeggen die kunnen dienen om het heilsgeheim onder woorden te brengen.
Want dat ‘één voor allen’, dat is een bekende klank in het Evangelie.
In de zin ‘één voor allen’ heeft het woordje ‘voor’ twee betekenissen: ‘in
plaats van’ en ‘ten behoeve van’. Kajafas bedoelt: Jezus gaat sterven ‘in plaats
van’ het hele volk. Maar de Geest laat Kajafas zeggen: Jezus gaat sterven ‘in
plaats van’ en óók ‘ten behoeve van’ heel het volk. Christus’ dood ten behoeve
van het volk gaat veel verder, dat heeft betrekking op het eeuwige behoud van
allen die in Hem geloven.
Eigenlijk prachtig dat Gods goede Geest deze draai aan het woord van
Kajafas geeft! Daar spreekt geen haat tegen de Joodse Raad uit. Eerder iets
van: jullie zitten vlak bij het heilsgeheim! Wat jullie ten kwade bedoelen, keert
de Heer ten goede.
Johannes geeft er ook nog een uitbreiding aan, namelijk dat de Heiland niet
alleen in plaats van en ten behoeve van het Joodse volk is gestorven, ‘maar ook
om de verstrooide kinderen van God bijeen te brengen’. Johannes kan het niet
laten om de grenzen van Gods kerk wereldwijd uit te zetten. Ook wij worden
erbij betrokken, ook u als lezer. Want ook wij zijn dikwijls gevangen in
weerstand en ongeloof, ook ons handelen en ons spreken getuigd soms van
een verwerping en veroordeling. Maar dwars daardoorheen voert God zijn
plan uit. Jezus werd onschuldig ter dood veroordeeld, opdat wij voor Gods
rechterstoel vrijgesproken zouden worden. Zijn veroordeling is onze vrijspraak.
Als Kajafas dat eens had kunnen zien!
Ds. Roberto Verburg
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KERKDIENSTEN
Diensten
18/03

9:30uur
19:30uur

25/03
9:30uur

Voorgangers

Collectes

Zendingsdienst
Ds. Aldrin Jensen (IER Nova Holanda
Ds. Roberto Verburg
Lezing: Jantje Kassies
Palmzondag
Ds. Roberto Verburg
Medewerking jeugdkoor Mensageiros

Zendingsprojecten
van de Synode

H

AASC: CACJ
CDC en PROSAR
(Congreg. São José)

P

Lezing: Willem

19:30uur
29/03
19:30uur

30/03
9:30uur
01/04
9:30uur

19:30uur

Strijker
Ds. Alexander Busch
Lezing: Albert J. Strijker

P

Witte Donderdag
Ds. Roberto Verburg
Dienst met Heilig Avondmaal
Lezing: Andrea Smilewski
Goede Vrijdag
Ds. Alexander Busch
Lezing: Arletta Salomons
Paaszondag
Ds. Roberto Verburg
Medewerking Koor Hosanna
Lezing: Celina Loman
Ds. Alexander Busch
Lezing: Christa Bouwman

P

P

Diaconie

P/h

P/h

AASC: CACJ
CDC en PROSAR

P

08/04

9:30uur
19:30uur

Ds. Kleber Machado
Ev. Ezequiel de Carvalho

P
P

Evangelisatie

15/04

9:30uur

Ds. Alexander Busch
Lezing: Debora Noordegraaf
Ds. Roberto Verburg
Lezing: Jantje Morsink

P

AASC: CACJ
CDC en PROSAR

Ev. Ezequiel de Carvalho
Ds. Alexander Busch
Lezing: Denielly de Boer

P
P

19:30uur
22/04

9:30uur
19:30uur

04/04

19uur

H
Evangelisatie

Voorbereiding Bijbelstudies met Ds. Roberto Verburg (P)
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VAN DE KERKENRAAD
“Wij hebben Gods liefde, die in ons is, leren kennen en vertrouwen
daarop. God is liefde. Wie in de liefde blijft,
blijft in God, en God blijft in hem.” 1 Joh. 4:16
De liefde van God stelt ons in staat om onze broeders en zusters in
Christus lief te hebben. We onderwijzen, stimuleren en berispen. We
huilen en verheugen ons. De liefde die we geven is vriendelijk, zorgzaam
en ondersteunend. We leren van Jezus dat we zelfs onze vijanden moeten
liefhebben. In sommige situaties anderen lief hebben kan een uitdaging
zijn, maar met de liefde die God ons heeft gegeven, is het mogelijk. Een
uitstekend plan om ons dagelijks leven als christen te leven is: liefde
ontvangen, en liefde van God verspreiden.

We danken God voor de diensten die we hebben gehad, in het bijzonder de
viering van het Heilig Avondmaal; de dienst met de boodschap gebracht door
Dra. Marilda de Oliveira, de raadgeefster van de master- en doctoraatsstudenten
in theologie in Zuid-Afrika. De Zondagsschool is begonnen en de kinderen van
de 3º ano ontvingen een bijbel. De Escola Evangélica begon ook haar
activiteiten, in een dienst werd gevraagddom Gods zegen voor het komende
jaar. In het begin van de maand konden de jongeren van de IERB naar Arapoti
voor een bijeenkomst van zo’n 24 uur. Aan het einde van de maand was er een
avond waar de activiteiten van de jeugd het jaar begon met een
“Hamburgeravond”. De catechisaties zijn ook begonnen, en er werd een
intensive Belijdenis Catechisatie gehouden voor mensen die in de loop van het
jaar de cursus niet bij kunnen wonen. De Kerkenraad kwam ook bijeen om het
thema van het jaar "Groeien in geloof" te bespreken, op dezelfde dag konden de
leraren van de Zondagsschool en leiders van de Club’s deelnemen aan een
cursus aangeboden door de DM (Departamento Missão) hier in Castrolanda,
gehouden door professora Zuleide. Pastor Roberto begon samen met zijn vrouw
Aricha een nieuwe cursus 'Voorbereiding op het huwelijk'.
Laat ons in onze gebeden de broeders en zusters herinneren die het moeilijk
hebben, die worden behandeld of die herstellende zijn van een ziekte of een
operatie, we denken vooral aan de zusters Willy Salomons en Tina Wolters, die
enige tijd in het ziekenhuis hebben doorgebracht, ook bidden we voor zuster
Krimilde Fuchs en broeder Roelof Rabbers.
Veel activiteiten zijn of worden nog opgestart, laten we daarvoor bidden en laten
we niet vergeten om ook te bidden voor de verschillende commissies van onze
kerk en de kerkenraad, dat God ieder zegene die bereid is om enige tijd aan het
werk van God te wijden.
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GEMEENTE

Lar Eben Haëzer bedankt allen
voor de collecte van R $ 5.444,00
van WGD dienst. We willen
iedereen bedanken die in 2017
financieel of vrijwillig heeft
samengewerkt. We hopen dat de
hulp in 2018 zal worden
voortgezet!
Bestuur Eben Haëzer

+

in Lar Eben Haëzer

* 29/03 om 9uur30 = KOFFIEcatechese – thema: PASEN
26/04, 28/06 en 26/07 om 3 uur = THEEcatechese

"Spelletjesmiddag in Lar Eben Haëzer"
13 april om 15 uur.
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KOFFIE IN LAR EBEN HAËZER
Maart

April

20/03
22/03
27/03
29/03
03/04
05/04
10/04
12/04
17/04
19/04
24/04
26/04

Dinsdag
Donderdag
Dinsdag
Donderdag
Dinsdag
Donderdag
Dinsdag
Donderdag
Dinsdag
Donderdag
Dinsdag
Donderdag

(09:30 – 10:30 uur)

Anita Pals en Alida Borg
Aly Bösmüller en Annie Groenwold
Corrie van Santen en Claudia v/d Riet
Geesje Loman en Gea Groenwold
Geke Kassies en Geertje Salomons
Hennie Kiers en Henrietta Rabbers
Jan en Bonny Treur
Janneke v/d Riet en Henriette Morsink
Janny van Arragon en Ina Nienhuys
Jantje Morsink en Christina Rabbers
Klaasje Bouwman en Tina Wolters
Olga Nouhuys en Antje Rabbers

BLOEMEN IN DE KERK
Maart

April

18/03
25/03
29 en 30/03
01/04
08/04
15/04
22/04
29/04

Fam. Ben van Arragon
Fam. Adelina de Azevedo
Mevr. Janny van Arragon
Fam. Geraldo van Arragon
Fam. Harrie Barkema
Fam. Rein Barkema
Fam. Albert Barkema
Fam. Reinder Barkema Neto

OPPAS
MAART

18/03
25/03

Catharina de Jager, Mariana Strijker
Douglas de Farias
Johanna Farias, Emmelyn van den Broek
Ana Carolina Noordegraaf en Mirella Soschinske

APRIL

01/04r
08/04
15/04
22/04
29/04

Ariana van Arragon, Thainá Petter
Camila Bösmüller
Karine Rabbers, Camilla Silveira
Milena Bösmüller en Rafaela Bösmüller
Willemien Strijker, Vivian Rabbers
Christiane Dijkstra
Alice Strijker, Mariana Baldissera
Maysa Rabbers en Audrey van der Vinne
Valéria Camargo, Catharina de Jager
Mariana Akimoto en Rayane Petter
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GEFELICITEERD JARIGEN !
18/03
20/03
29/03
30/03
31/03

Enzo Contente Boer
Lucas Emanuel Rabbers
Johanna Luise Janzen
Giovanna Nathalia Leffers
Frederick te Vaarwerk
Carolina de Jager Camargo
Maria Fernanda Groenwold
Mevr. Manny Kassies de Jager
Mevr. Emma C. Los Husch
Mevr. Jantje Borg Morsink
Mevr. Netta Strijker Deen
Mevr. Geesje Noordegraaf Loman
Dhr. Jan Jitze Salomons

05/04
11/04
16/03
18/03
20/03
26/03
04/04
07/04

4
1
1
5
1
2
1
75
79
74
76
78
68

EEN NIEUW JAAR, GESCHENK VAN GOD !
OM MET HEM TE LEVEN, MET HEM TE GENIETEN,
EN MET HEM TE DELEN !

SECRETARIAAT

Kerkblad: Kopij voor het volgende kerkblad inleveren tot 05 april 2018.
Het secretariaat is op woensdagmorgen geopend van 8:30 tot 11:30 uur.
Site: castrolanda.ierb.org.br
CONTACTEN
Ds. Alexander Busch: 3234-1125 / 99147-1968 / alexanderrobertobusch@gmail.com
Ds. Roberto Verburg: 3234-1141 / 99123-0831 / rcverburg@gmail.com
Ev. Ezequiel de Carvalho: 3234-1187 / 99927-3042 / ezequieldecarvalho@gmail.com
Secr. Catharina: 3234-1428 / 99127-2016 / iercastrolanda@outlook.com
Koster Luiz: 98859-4471 / 99926-2608

DAG VAN RUST
Op maandag:
Ds. Alexander en Ev. Ezequiel
Op woensdag:
Ds. Roberto
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UITNODIGINGEN
voor allen die van muziek houden!
Voor kinderen van de 2º- 5º ano:
doe mee aan de Grupo Musical Infantil,
die word geleid door Kelly.
Repetities zijn op woensdag
van 15.30 uur tot 16.30 uur in de kerk.

Jongeren van de 6º - 9º ano
Neem deel aan de Grupo Musical Kyrios
Deze groep wil God loven via muziek op IER en in
andere deelnames wanneer uitgenodigd.
De repetities zijn elke vrijdag van 18.30 tot 20.00 uur.
Iedereen is welkom!

De GRUPO DE LOUVOR
Wil graag nieuwe leden ontvangen,
met stemmen en / of instrumenten.
Oefeningen elke vrijdag van 17.00 tot 18.30 uur.
Geïnteresseerden neem contact op met:
Luciano (98808-2997) of Henriette (98406-2446)
KOOR HOSANNA
Hou je van zingen?
Zing mee met ons koor!
Oefeningen elke maandag,
om 20 uur in de Kerk.
Allen hartelijk welkom!!
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