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HET VERRAAD
HET TEKEN

Bestuur, programmaraad en medewerkers
wensen u gezegende Paasdagen.
In deze nieuwe uitgave willen wij opgaan naar het Paasfeest. Wij staan
erbij als de Heere wordt verraden en geloochend. Als Hij uitgeleverd, vals
beschuldigd en gegeseld wordt. De doornenkroon krijgt opgedrukt en
wordt weggevoerd naar de schedelplaats. Daar waar Hij wordt gespijkerd
aan het hout waaraan Hij moet hangen. Vervloekt en van God verlaten,
”Eli Eli lama sabachtani”. En later “Vader in Uwe handen beveel Ik mijn
geest”. Hij had macht om zijn leven af te leggen en het weder op te nemen.
Hij stond op uit de dood, Jezus is Overwinnaar. En opgevaren ten hemel
vanwaar Hij weerkomt. Heft dan uw hoofd omhoog, want:

De Koning komt!
Colofon:

Esim nieuws is het contactblad van Stichting Esim, de Evangelische Samenwerking In de Media. Redactie: p.vangalen@zonnet.nl
In Esim werken de Zaanse kerken met elkaar samen om via de lokale
omroep (Zaanradio) het Evangelie van Jezus Christus uit te dragen als de
enige weg naar uw eeuwig behoud.
Esim-radio is

bereikbaar op de volgende manieren:
per post: Esim p/a Zaanradio, Molenwerf 42 - 1541 WR Koog aan de Zaan
telefoon: 075-6 706 106
e-mail: esim@zaanradio.nl
website: www.esimradio.nl
Giften

voor het werk van St. ESIM kunnen worden overgemaakt op
IBAN rek. nr: NL50INGB0000352879 t.n.v. Esim in Zaandam
Uw gift is fiscaal aftrekbaar omdat Esim als ANBI geregistreerd is onder
RSIN nr: 815591743.
Legaten (Via de notaris laten vastleggen)

Ik legateer, vrij van rechten en kosten aan Stichting Esim een bedrag
van €.....
(De illustraties zijn kopergravures van Lucas van Leyden en gravure/aquatint van Ru van Rossem)
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Judas’ kus
en de gevangenneming van Christus
De vijand lag ter aarde.
Christus zag rustig aan
hoe ieder moed vergaarde.
Toen ze weer konden staan
vroeg Hij waarvoor ze kwamen,
wie er moest vastgezet.
Weer riepen allen samen:
‘Jezus van Nazareth.’
Judas kwam snel naar voren
kuste als een vriend dat doet,
en veinzend liet hij horen:
‘Mijn meester, wees gegroet.’
‘De Mensenzoon verraden’
zei Jezus: ‘met een kus?’
Zo strafte Hij Judas’ daden:
dit was zijn vriendschap dus.
De satan heeft me in lijden
en groot gevaar gestort.
Ach, nooit kan ik vermijden
dat ik verraden word.
Maar Christus zelf ontmoette
het allerlaagst verraad.
Voor mij was ‘t dat Hij boette,
mijn zwakheid en mijn kwaad.
De vijanden dan grepen
Christus, het Godslam, aan
om Hem daar weg te slepen.
Hij, die niets had misdaan,
Hij moest die koorden dragen.
De banden van het graf
en van de helse plagen ze vielen van mij af.
(Overgenomen uit: Passiepsalmen. Uitgever: Boekencentrum, Zoetermeer.
www.boekencentrum.nl)
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De lijdensgeschiedenis en de opstanding van de Here Jezus Christus is het hart van het christelijk geloof. God die
zich geopenbaard heeft in De Zoon, die voor ons de straf
van God in Zijn lichaam heeft gedragen, onze zonden, onze
schulden, en tekortkomingen. De rechtvaardigheid en heiligheid van God die Hem als het ware verpletterde, Hij liet
voor ons ‘t leven. Maar omdat Hij de macht had Zijn leven
weer op te nemen kon Hij opstaan uit de doden en kon Hij
voor ons in Hem de weg naar de Vader vrij maken.
Daarom hieronder een stukje uit de brief aan de Hebreeën:
En nog veel duidelijker wordt het als naar het evenbeeld van
Melchisedek een andere priester opstaat die dit niet geworden is krachtens een wet met een voorschrift betreffende
vleselijke afkomst, maar krachtens een ONVERNIETIGBAAR
LEVEN.

Want van Hem wordt getuigd: Gij zijt priester in eeuwigheid naar de ordening van Melchisedek. Dèze is met een eed
priester geworden bij monde van Hem, die tot Hem sprak:
De Heere heeft gezworen en het zal Hem niet berouwen:
Gij zijt priester in eeuwigheid in zoverre is Jezus ook van een beter verbond borg geworden.
En gij zijt in groter getale priester geworden, omdat zij door
de dood verhinderd werden het te blijven, doch Hij heeft,
juist doordat Hij in eeuwigheid blijft, een priesterschap dat
op geen ander kan overgaan.
Daarom kan Hij ook volkomen behouden wie door Hem tot
God gaan, omdat Hij altijd leeft om voor hen te pleiten.
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Mijn God mijn God waarom hebt Gij mij verlaten, verre zijnde van mijn verlossing, bij de wooren van mijn jammerklacht?
Maar ik ben een worm en geen man, een smaad voor mensen en veracht door het
volk. Allen die mij zien, bespotten mij, zij steken de lip uit, zij schudden het hoofd.
Wentel het op de Here - laat die hem verlossen, hem redden, Hij heeft immers
welgevallen aan hem!
Als water ben ik uitgestort en al mijn beenderen zijn ontwricht; mijn hart is
geworden als was, het is gesmolten in mijn binnenste; verdroogd als een scherf is
mijn kracht, mijn tong kleeft aan mijn gehemelte; in het stof des doods legt Gij mij
neer.
Want honden hebben mij omringd, een bende boosdoeners heeft mij omsingeld,
die mijn handen en voeten doorboren.
Al mijn beenderen kan ik tellen; zij kijken toe, zij zien met leedvermaak naar mij.
Zij verdelen mijn klederen onder elkander en werpen het lot over mijn gewaad.
Maar Gij Here, wees niet verre; mijn sterkte, haast U mij ter hulpe.
Gij hebt mij geantwoord!
Psalm 22
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De mentaliteit van een linnen doek

Als ik, jullie Heer en jullie meester je de voeten gewassen
heb, moet je ook elkaar de voeten wassen. (Joh. 13:1-17)
Onlangs realiseerde ik me dat wat me geestelijk toegerust
houdt het dienen van andere mensen is. Wanneer ik door
moeilijke tijden ga of wanneer ik meer vragen dan antwoorden heb, wil ik “een linnen doek pakken”, zoals de Here Jezus
in Johannes 13 heeft laten zien.
Jezus ging zijn kruisiging tegemoet. Maar in plaats van wapens op te nemen of twaalf legioenen engelen te roepen (zie
Mat. 26:53), sloeg Jezus een linnen doek om en begon Hij de
voeten van zijn discipelen te wassen.
Wanneer we door beproevingen gaan, is het gemakkelijk om
ons alleen op onze eigen problemen te focussen.
Terwijl we op de Heer wachten om onze gebeden te verhoren
of terwijl we naar antwoorden zoeken, worden we vaak ongeduldig en vragen God: wanneer, waarom of hoe?
In plaats daarvan zouden wij ook eenvoudigweg naar mogelijkheden kunnen zoeken om te dienen en anderen te zegenen.
Wanneer we de “mentaliteit van een linnen doek” aannemen
en onszelf vernederen, worden we de handen en voeten van
Christus.
“Wie kan ik vandaag dienen, voor wie kan ik Christus’ handen en voeten zijn?”

Brad Richardson (Georgia,VS), © Overdenkingen 2015-The Upper Room, USA
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Profetie over Gods heil

“Hij zal voor eeuwig de dood vernietigen en de Here HERE
zal de tranen van alle aangezichten afwissen en de smaad van
zijn volk zal Hij van de ganse aarde wegnemen; want de HERE
heeft het gesproken.”
En zij zeiden tot elkander: ‘Wie zal voor ons de steen van de
deur van het graf afwentelen?’ Dat spraken de vrouwen die
naar het graf gingen, waar Jezus neergelegd was door twee van
zijn discipelen, Jozef van Arimatea en Nicodemus. De vrouwen
waren zeer bedroeft om de dood van hun Heer.
Onbegrijpelijk dat hun Heer aan dat gruwelijke kruis ter dood
gebracht was.
Dat het vonnis over Hem voltrokken was, om welke reden?
De vrouwen waren terneergeslagen toen zij naar het graf
gingen om, naar de gewoonte van die tijd, het lichaam van de
gestorvene te verzorgen.
Zij dachten aan die grote sluitsteen voor de ingang van het
graf.
De steen die zij niet weggerold zouden krijgen.
Deze vrouwen waren daarover in zorg, totdat zij opkeken en
zagen dat de steen al van de ingang van het graf weggerold
was. En toen zij, zeer verbaasd, het graf waren binnengegaan,
hoorden zij een jongeman spreken die op de plaats zat, waar
Jezus had gelegen.
‘Wees niet verbaasd, jullie zoeken Jezus de Nazarener, Die
gekruisigd was.
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Hij is opgestaan! Hij is hier niet, kijk naar de plaats waar zij
Hem gelegd hadden.’ Wij begrijpen de verwondering en de
blijdschap van die vrouwen.
Haastig zijn zij op weg gegaan om het Zijn discipelen te
verkondigen, wat hen was overkomen bij het graf.
Deze boodschap klinkt nog steeds door in onze dagen, wat
zoekt gij de levende onder de doden, Jezus is werkelijk
opgestaan.
Wij mogen nu geloven dat de dood is verslagen.

Jezus heeft overwonnen.
Hij zal de dood verslinden tot overwinning, en de Here HEERE
zal de tranen van alle mensen afwissen en Hij zal de smaad
van Zijn volk van de hele aarde wegnemen. Want de HEERE
heeft het gesproken.
Dit is Pasen, wij hoeven niet te somberen over het graf, of bij
een graf want Jezus leeft en wij met Hem.
Moge ook dit uw geloof en belijden zijn dat u het leven, zelfs
het eeuwige leven heeft omdat uw Heer en Heiland

Jezus leeft.
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De grafdraging

artist proof

Ru van Rossem’51

En zie een man, een rechtvaardige, die ook het Koninkrijk verwachtte, genaamd Jozef van Arimatea, ging naar Pilatus en
vroeg hem of hij het lichaam mocht nemen en begraven. Samen
met Nicodemus zalfde hij Hem, wond Hem in linnen en droeg
Hem naar het graf, waarin nog nooit iemand gelegen had.
Illustratie © Stichting Ru van Rossem Werken
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Al tientallen jaren horen we dat je zaken anders bekijken
moet, dat oude waarden maar betrekkelijk zijn en dat daarom
alles, ook het geloof op losse schroeven moet komen te staan.
Geloven wordt daarmee iets vaags en de realiteit zien we om
ons heen of anders komt de relaliteit wel bij ons binnen via tv,
internet e.d. Dat is dan de zogenaamde harde realiteit. De Bijbel
zegt ons echter dat het geloof de zekerkerheid en het bewijs
is. En dat dit is gegrond op Jezus, de Rots. Daarom willen we
het geloof graag de harde werkelijkheid noemen, waar we
volkomen op kunnen vertrouwen en waarmee we dagelijks
vooruit kunnen. We hebben verleerd om over zonden te spreken
en menen dat we allerlei gedragsmoeilijkheden door praten en
opvoeden uit de weg kunnen ruimen. Oude en veel gebruikte
statements zoals een betere opleiding, een beter sociaal kader,
betere voorlichting en meer kennis maakt de mens ook beter.
Door de zonde is er een scheiding gekomen tussen God en
mens en daardoor zijn alle verhoudingen scheef getrokken en
geen mens krijgt die weer recht op eigen kracht. De problemen
tussen mensen onderling worden alleen opgelost als we met
God in het reine komen en dit is alleen mogelijk door het
aanvaarden van de genade van het offer van de Here Jezus. De
problemen tussen de volkeren kunnen ook niet worden opgelost
zonder de erkenning van de Koning der Koningen. Oorlogen
geven geen oplossing, maar ook conferenties en verdragen doen
dat niet. De enige oplossing heeft God gegeven in zijn Woord
en Hij heeft het mogelijk gemaakt door het offer van de Zoon.
Daarom is Pasen zo belangrijk, we mogen weten dat Hij die
Zijn leven gaf voor ons persoonlijk, maar ook en vooral voor
Zijn volk Israël, nu leeft bij de Vader en terug zal komen om
de troon van zijn vader David, Hem reeds toegezegd voor
zijn geboorte, op te eisen. Hij zal Israël herstellen en Zijn
Koninkrijk vestigen met grote kracht en heerlijkheid. Dat kan
en zal gebeuren omdat het Pasen is geweest, de dood is teniet
gedaan, Hij onze Heere is opgestaan, Hij leeft, en wij zullen
leven met Hem
Tot ziens in Jeruzalem, de stad van de Vredevorst.
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My Lord will never die,
He won’t say goodbye!
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De wachters

De oudsten hebben na de nacht
Pilatus een bezoek gebracht,
en hem het volgende gemeld:
Zie heer, ons kwelt
wat die bedrieger heeft verteld.
Want zei Hij niet dat Hij al gauw,
ja na drie dagen, opstaan zou?
Laat daarom toch zijn graf, zijn steen,
niet meer alleen,
maar zend er een bewaking heen.
Zo Hij, als niemand er naar taalt,
door leerlingen wordt weggehaald,
die dan gaan zeggen: ‘Zie, de Heer
verrees hier weer,
dan dwaalt het volk nog eens zo zeer.’
Christus herrees in heerlijkheid.
De oudsten, in hun wrok en nijd,
bestreden ‘t heil met hand en tand.
Ach, tegenstand wie keert Gods wijs bestel, Gods hand?
(Overgenomen uit: Passiepsalmen. Uitgever: Boekencentrum, Zoetermeer.
www.boekencentrum.nl)
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Lid Bouwend
Nederland

“Met een warm hart voor vakbekwaamheid,
service en dienstverlening”
* Ramen, deuren, kozijnen
* Kleine en grote verbouwingen
* Dakopbouw, dakkapellen
* Aanbouw
* Voor bedrijf en particulier

Al meer dan 25 jaar vakmanschap
Tienlingstraat 18 - 1507 DD Zaandam
Tel. 075 - 670 22 34 - Fax 075 - 612 51 85
Email: info@bertromkes.nl
www.bertromkes.nl
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VOOR AL UW
ELEKTROTECHNISCHE WERKZAAMHEDEN
RECHTE TOCHT 9D - ZAANDAM - TEL: 075-631 23 84
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Administratieve dienstverlening
Personeels- en salarisadministratie
Belasting voor bedrijven en particulieren
Startersbegeleiding
Organisatie- en bedrijfsadviezen
Financiële adviezen
Internetboekhouden

Zuideinde 205, 1551 EG Westzaan
Tel. 075-616 74 87 Fax 075-614 38 16
Mobiel 06 51 18 06 52
Email: info@adfinadvies.nl
www.adfinadvies.nl

14

ESIM-radio zendt uit:
Elke zondagmorgen:
08.00 - 08.30 uur
08.30 - 09.00 uur
09.00 - 10.00 uur

Kinderprogramma
Geestelijke muziek met een boodschap
Kerkdienst uit één van de Zaanse kerken

Elke dinsdagavond:
19.00 - 20.00 uur

kerk-actueel Nieuws en interviews van het kerkelijk erf.

Elke woensdagavond:
23.00 - 24.00 uur

Gospel Music

Stem af op zondagmorgen, dinsdag- en/of woensdagavond op:
Lokale omroep Zaanradio
Via de kabel: Zaanstad
103.3 mhz
Wormerland
89.0 mhz
via de ether
107.1 mhz
Het doel van de Stichting ESIM:
Het doen uitzenden in de regio Zaanstreek van Christelijke programma’s in de ruimste zin van het Woord.
De verkondiging van de Bijbelse boodschap vormt de basis van de
inhoud van de programma’s.
(Uit de stichtingsakte)
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