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De Redactie
Tussen Pasen en
Pinksteren krijgt u
deze uitgave van
ESIM nieuws.

Bestuurslid Chris van Hunen heeft weer gezorgd
voor een aantal boeiende artikelen en als altijd
heeft Leen Smits zich weer beziggehouden met de
samenstelling en indeling van dit blad.
Het feest van de Opstanding van de Here Jezus
ligt weer achter ons . Op Hemelvaartsdag denken
we aan de Hemelvaart van de Heer en dan komt
Pinksteren! De geboorte van de gemeente !
Viert u dat ook mee? Van harte gefeliciteerd!
GR

Colofon
ESIM-nieuws
Is het contactblad
van ESIM, de
Evangelische
Samenwerking In
de Media.

In ESIM werken
de Zaanse kerken
samen om via de
lokale omroep
“Zaan-radio” het
Evangelie van
Jezus Christus uit
te dragen, als de
enige weg naar uw
eeuwig behoud.

Verantwoordelijk redacteur: Ger de Ridder
Basislay-out en vormgeving: Leen Smits
ESIM-radio
is bereikbaar op de volgende manieren:
per post:
ESIM p/a Zaanradio
Molenwerf 42
1541WR Koog a/d Zaan
per telefoon: 075 – 670 61 06
per email:
esim@zaanradio.nl
website:
www.esimradio.nl
GIFTEN
voor het ESIM werk kunnen worden
overgemaakt worden op:
Bank. ING rekening: 35 28 79
t.n.v. ESIM in Zaandam
LEGATEN
( Via notaris vastleggen ).
Ik legateer, vrij van rechten en kosten aan
stichting ESIM een bedrag van €………..
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GOD ZIJ DANK VOOR PASEN !!!
Vraag de mensen op straat waar het Kerstfeest
voor staat en menigeen zal het goede antwoord
geven. Men zal over het algemeen nog wel weten
waarom er een Kerst bestaat. Vraag ze naar
Goede Vrijdag en Pasen dan zal het antwoord
voor velen al moeilijker worden. Toch is het
Kerstfeest totaal onzinnig als het niet zou zijn
uitgemond in Pasen. Als Jezus was gekruisigd
maar niet was opgestaan dan hadden wij geen
reden om blij en dankbaar te zijn, dan waren wij
nog steeds verloren mensen zonder toekomst bij
God die in Jezus onze Vader wil zijn.
Bij het gebeuren op Goede Vrijdag moet ik altijd denken aan de titel van
een lied van Simon en Garfunkel “like a bridge over troubled water I will
lay me down”. Wij leefden in troubled water en Jezus legde met Zijn
lijden en sterven een brug van ons naar God. Een brug die
eeuwigheidswaarde heeft en die nimmer zal instorten. Als wij over die
“brug” gaan dan hebben wij nu al de belofte van eeuwig leven bij Hem
die onze Vader is, dan hoeven wij de hemel helemaal niet te verdienen
(dat kunnen wij trouwens ook niet) maar krijgen toegang op grond van
ons geloof in Jezus die de prijs voor onze zonden voor ons betaalde.
Toen Jezus stierf scheurde het voorhangsel in de Tempel dat het heilige
der heiligen toesloot finaal doormidden. Het jaarlijkse offer dat de
hogepriester voordien bracht tot verzoening van de zonden (Leviticus 16)
was niet langer nodig, het ultieme en altijddurende offer was volbracht
voor een ieder die het wil aannemen.
Heeft onze Heer, zoals wel wordt gezegd, het ergst geleden van alle
mensen? Ik denk het wel, misschien niet om de kruisiging op zich. Er zijn
veel mensen in die tijd gekruisigd onschuldig aan hetgeen ze ten laste
werd gelegd. Dat Jezus totaal zonder zonden was, wat van niemand
anders gezegd kan worden, maakt denk ik een kruisiging niet
afschuwelijker dan dat dit voor een ander was. Hoe dan? Jezus droeg
vrijwillig de straf die voor ons bedoeld was, de straf op de zonden. God
kan zonden niet zomaar door de vingers zien en satan is er uiteraard
altijd als de kippen bij om ons aan te klagen en de ultieme straf voor ons
te eisen. Die straf is de dood, de diepste verlatenheid van God. Niemand
van ons is hier zonder God of men dat nu wel of niet beseft. Hij is er
altijd en heeft ons lief. Maar daar aan dat kruis verliet God Zijn Zoon en
daalde onze verdiende straf, de donkerste duisternis, op Hem neer. Een
duisternis die niet te harden moet zijn, die alle licht wegneemt uit je

Esim-nieuws Pasen en Pinksteren nummer mei 2014

-3-

hart, je ziel en je verstand. Zelfs Jezus schreeuwde het uit: “Mijn God,
mijn God waarom hebt Gij Mij verlaten”.
En dan, na drie dagen, wordt het Pasen. Het graf is leeg, Jezus is
opgestaan, Hij leeft. De dood is overwonnen door Hem voor een ieder die
het wil geloven. Deze verlossing door een Vader die ons zo liefheeft dat
Hij Zijn Zoon heeft gegeven opdat wij die in Hem geloven niet verloren
gaan maar eeuwig leven hebben (Joh. 3:16).
Laat u deze belofte niet afnemen, wij zijn gered, wij hebben eeuwig
leven. Vier een geweldig Paasfeest en weet dat niets en niemand ons dit
af kan nemen. Twijfel niet, God liegt niet, geloof en u bent gered, nu al.

GOD ZIJ DANK VOOR PASEN !!!

Wij en het
kruis
Stelt u zich eens voor dat u daar wachtte in
de hof. Wachtte op uw verrader en beulen.
Wat zou u doen? Ik denk dat velen, zo niet
allen onder ons, zouden vluchten als het
mogelijk was. We zouden hard, heel hard,
weglopen, want wie blijft er in vrijheid en
onschuldig wachten op marteling en
kruisiging? Wie onder ons, als wij waren
verraden, verloochend en verlaten door
onze vrienden, zou willen sterven voor dat
soort vrienden. Nee toch, wij zouden bij
onszelf zeggen ze zoeken het maar uit, ik
heb mijn best gedaan maar ze willen niet.
Nou dat is hun keuze en dan gaan ze zelf
maar op hun eigen blaren zitten, maar ik
niet.
Jezus niet, Hij liep niet weg, Hij riep geen leger engelen te hulp, Hij
wachtte. Hij was bang, Hij bad tot God om die beker van Hem weg te
nemen, het zweet brak Hem uit. Hij wist wat een kruisiging inhield en Hij
wist nog beter wat Hij aan dat kruis moest dragen. De straf die ons
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toekwam zou op Hem neerkomen. De verlatenheid van God, de ultieme
straf, kwam op Hem neer. Als iedereen zou beseffen hoe afgrijselijk dit
is, dan zouden er geen ongelovigen meer zijn, maar helaas…
Waarom liep Hij niet weg, waarom liet Hij ons niet aan ons lot over. Er
werd immers helemaal niet naar een lijdende Heer gevraagd, ja naar een
koning wel, maar een Heer aan een kruis, stom en geslagen …? Een Heer
die zich niet verdedigde, en degenen die huilden om Hem, huilden omdat
het spel was gespeeld, en kennelijk verloren. Geen hoop meer, geen
redding, geen toekomst.
Maar dit is precies wat onze Vader wilde doen voor Zijn kinderen, hen
redden, hen leven geven, desnoods door Zelf te sterven (en op te staan),
als die kinderen maar niet verloren gaan. Want kinderen hebben de
toekomst, voor kinderen is de goede erfenis. Als je kind dreigt verloren
te gaan, dan doe je als ouder toch alles om het te redden, u toch ook? Of
dat kind uw hulp aanneemt en zich laat redden is en blijft de vrije keuze
van dat kind.
Dat deed God in Zijn Zoon Jezus Christus, opdat wij, Zijn kinderen, leven
en niet verloren gaan. Voor ieder die dit immense offer, wil aanvaarden
is de straf weggedragen.
Waarom? Omdat Hij ons liefheeft met een liefde zo oneindig groot dat
het bijna onbegrijpelijk is. Een liefde van Ouder tot kind, van Schepper
tot schepsel. Een liefde die uitstijgt boven elke vorm van wereldse liefde,
een liefde die geeft en alleen wederliefde vraagt.
Met de bekende woorden van Joh. 3:16 ga ik met u deze 40 dagen tijd
door naar Goede Vrijdag en Pasen:
Alzo lief had God de wereld dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gaf opdat een
ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Stelt u zich nog eens voor dat ú daar vrijwillig en onschuldig wachtte in
de hof, wachtte op uw kruisiging, wachtte op de straf van God en dat
alles voor een wereld die u (nog) niet liefhad, die (nog) niet op u zat te
wachten.
God deed het, Hij wachtte, Hij nam de wereld op Zijn Schouders en
verloste haar.
Die wereld, beste lezer, dat zijn wij !
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Jezus in Judas en Judas in Jezus ???
De apostelen fascineren mij altijd. Kijkend naar de
twaalf die zo dicht bij Jezus waren, is het altijd mooi
om te zien hoe ze werden getransformeerd van
eenvoudige mensen tot de Twaalf Apostelen.
Als je met Jezus op weg gaat, dan doet dat wat met
je, dan wordt je allereerst opnieuw geboren en
vervolgens mag je gaan groeien, mag je heilig
worden. Het is daarvoor wel van belang dat we dicht
bij Hem blijven.
Maar als we God de rug toekeren, dan kan het ook weer heel snel
bergafwaarts gaan. Zoals één van onze leerstellingen het zegt
‘voortdurend gehoorzaam geloof is nodig om gered te blijven’. Het
persoonlijk gebed, Bijbel lezen en het bestuderen van de Bijbel zijn heel
belangrijk om dat te voorkomen.
Ik heb onlangs het boek ‘Met de Apostelen op pad’ van P. Vermaat
gelezen. Hierin las ik het volgende over Judas Iskariot:
“Bijna vijf jaar werkte hij eraan. Leonardo Da Vinci heeft zijn levenswerk
zorgvuldig voorbereid. Honderden kladnotities laten dat zien. Het
landschap achter zijn fresco moest idyllisch en vredig zijn, zodat Jezus
ook als de Verzoener van hemel en aarde zichtbaar werd. De personen
aan tafel moesten in hun reactie verschillend, maar wel natuurlijk
overkomen. Als hij alles over een apostel bijeen had gelezen, zocht hij
naar een stand-in, die het meest op de betrokken discipel leek.
Vervolgens betaalde hij voor een paar dagen ‘zitten’ in zijn atelier of
maakte aantekeningen in zijn schetsboek. De eerste figuur die hij
vastlegt, is Jezus Zelf.
De laatste wordt Judas. Als hij een paar dagen met zijn laatste look-alike gewerkt heeft, flitste het door hem heen. Ken ik deze man? Had ik
hem eerder? ‘Ja, ik was de eerste; u gebruikte mij als … Jezus’! Wat een
ontdekking. Eerst zachtmoedig en verheven, enkele jaren later wrang en
verbitterd. Eerst vriendelijk en nodigend, enkele jaren later afstotend en
ontoegankelijk. Dezelfde mens. Waarom? Als een les aan het begin van
deze aangrijpende paragraaf? Er schuilt in elk mens een verrader! Wie
denkt in de kring van de twaalf vanaf het begin ‘de verkeerde’ te kunnen
aanwijzen, zit er naast! In enkele jaren is de door Da Vinci geschilderde
‘Messias’ aan lager wal geraakt. Wie staat, zie toe dat hij niet valt.”
Gelukkig geldt het omgekeerde ook. Vele mensen veranderen van een
Judas in een Jezus. We mogen daarvan ook lezen in onze Bijbel, denk
bijvoorbeeld maar eens aan de Apostel Paulus, die van het vervolgen van
Christenen zijn levenswerk had gemaakt, totdat hij door Jezus
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persoonlijk er op was aangesproken en Paulus zijn leven drastisch
veranderde. Van de grootste vervolger van het christendom werd hij de
grootste voorvechter van datzelfde christendom.
Ik bid dat wij in onze omgeving nooit getuige hoeven te zijn van mensen
die van Jezus in Judas veranderen, maar dat wij daarentegen veel
mensen van Judas in Jezus zien transformeren.
Kpt.A.A. van der Leij

Licht laten schijnen
Licht is een belangrijk onderwerp in
de Bijbel. In Johannes 8:12 zegt
Jezus dat Hij het Licht der wereld is,
maar als we kijken naar Matteüs 5:14
zegt Jezus dat wij het licht in de
wereld zijn. Jezus gaat dan verder en
zegt ‘zo moet jullie licht schijnen voor
de mensen, opdat ze jullie goede
daden zien en eer bewijzen aan jullie
Vader in de hemel’. Maar hoe doe je dat. Ik denk dan meteen aan het
verhaal van Mozes die de berg opging en daar tijd met God doorbracht.
In Exodus 34:29 lezen we: ‘Toen Mozes van de berg Sinaï afdaalde, wist
hij niet, dat de huid van zijn gelaat straalde, doordat hij met Hem
gesproken had’.
Om ons licht te laten schijnen is het dus van belang dat we dicht bij God
blijven. Door in zijn aanwezigheid te zijn straalt Gods licht op ons af en
kunnen wij het licht van God verder verspreiden. Jezus zegt het in
Johannes 8:12 als volgt: ’Wie mij volgt loopt nooit meer in de duisternis,
maar heeft licht dat leven geeft’. Eén van de dingen die we van Jezus
mogen leren is dat Hij met regelmaat zich terugtrok om tijd door te
brengen met zijn Vader. Als wij het voorbeeld van zowel Mozes als Jezus
volgen, dan geloof ik dat ook wij het licht van God zullen laten zien aan
de mensen waarmee we in aanraking komen.
Mijn gedachten gaan ook uit naar de Oudtestamentische zegen van
Numeri 6 ‘Moge de Heer u zegenen en beschermen. Moge de Heer het
licht van Zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn. Moge de
Heer u Zijn gelaat toewenden en u vrede geven.’ Ook hier zien we weer
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dat wanneer wij in de aanwezigheid van God zijn, als we van aangezicht
tot aangezicht bij Hem zijn, dat Zijn licht dan over ons komt.
Ik wens u deze zegen toe.
Onderstaand verhaal van een hindoe koopman en een missionaris
kwamen we laatst tegen, en omdat het zo mooi aansluit op het
bovenstaande willen we het u niet onthouden. Feit of fictie? Dat laat ik in
het midden. Het gaat uiteindelijk om de boodschap van het verhaal.
Een hindoe koopman in India vroeg eens een
missionaris, “Wat doe jij op je gezicht om het
zo te laten schijnen?" Met verbazing
antwoordde de man van God: "Ik heb er niets
op zitten!" De hindoe koopman begon zijn
geduld te verliezen en zei nadrukkelijk: "Ja, dat
heb je wel! Iedereen die in Jezus gelooft lijkt
het te hebben. Ik heb het gezien in de steden
Agra en Surat, en zelfs in de stad Bombay. "Plotseling begon de Christen
het te begrepen, en zijn gezicht gloeide nog meer toen hij zei: "Nu weet
ik wat je bedoelt, en ik zal je het geheim vertellen. Het is niet iets wat
we er aan de buitenkant op smeren, maar iets dat van binnenuit komt.
Het is de reflectie van het licht van God in onze harten."
Ik bid dat wij in ons zelf lichtjes mogen vormen. Zodat als de mensen
ons zien, er een spoor van licht zal zijn, welke de reflectie van Gods
eigen licht is.
A.A. van der Leij

Zonder Hemelvaart geen
Pinksteren
Jezus zei in Lucas 24 dat Zijn discipelen, en
dat zijn wij ook, in Zijn naam de bekering
moeten prediken tot vergeving der zonden en
dit aan alle volken. Maar, voegde Hij er aan
toe, zij moesten in Jeruzalem blijven tot zij
hiervoor kracht uit de Hemel zouden
ontvangen.
Waarom konden zij niet meteen beginnen?
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In Johannes 16 zegt Jezus dat het beter is, dat Hij heengaat, omdat
anders de Trooster niet tot ons kan komen. Die Trooster is de Heilige
Geest, die ons de weg wijst tot de volle waarheid. Na Zijn opstanding
heeft Jezus 40 dagen op aarde rondgelopen met Zijn discipelen en hen
onderwezen. Toch konden zij de wereld niet in, voordat de Geest over
hen kwam. Zij zagen Jezus ten Hemel opvaren (Handelingen 1).
Ik stel me zo voor, dat hun mond openviel van verbazing, misschien
voelden zij zich zelfs wel verlaten, want wat moet het heerlijk zijn
geweest om weer met Hem te wandelen en door Hem geleerd te worden.
Zij staarden Hem na, maar kregen de belofte dat Hij zou wederkomen,
een belofte die ook voor ons geldt.
De satan is de tegenstander van God. Hij probeert altijd bij een mens het
zwakke punt te vinden en dat probeert hij te versterken. Niet omdat hij
zo begaan is met ons, maar omdat hij God dwars wil zitten. Als hij
iemand van God kan losweken of kan verhinderen dat iemand tot God
komt, dan zal hij dat niet laten. De eens zo stralende morgenster
(Lucifer) is tot de ultieme tegenstander geworden (Jesaja 14:12-15 en
Ezechiel 28:13-19). Hij haat Jezus die hem heeft verslagen door Zijn
opstanding.
In Lucas 22:31-32 zegt Jezus dat de satan heeft verlangd hen te ziften
als de tarwe, maar Hij heeft voor hen gebeden dat hun geloof niet
bezwijkt. Ditzelfde geldt voor ons, ook ons verlangt de satan te ziften (te
beproeven), maar ook voor ons bidt Jezus dat ons geloof niet bezwijkt.
In die geestelijke strijd hebben wij de Heilige Geest heel hard nodig. We
doen wel eens wat spotterig over satan, maar we hebben te maken met
een slimme, gevallen, engel. Wij strijden immers niet tegen vlees en
bloed maar tegen de boze geesten in de hemelse gewesten (Efe. 6:1112) en daarvoor hebben wij het Woord van God, het zwaard des
Geestes, nodig.
Omdat wij dat niet in eigen kracht kunnen, daarvoor is de satan veel te
sterk, hebben wij met Pinksteren de Heilige Geest gekregen. Jezus
wandelde op aarde, Hij was geheel vervuld met die Geest. Om die Geest
aan ons te geven, niet naast ons, maar in ons, moest Hij opvaren en uit
de Hemel de Geest over ons uitstorten (in ons storten). De Geest van het
zoonschap (dochterschap), door wie wij roepen Abba, Vader (Rom.
8:15).
Met de Geest zijn wij meer dan overwinnaars, kan de satan ons niet aan.
Wij staan met Hem in de kracht van God, van Jezus. De Geest getuigt
met ons, geeft ons de woorden die wij moeten spreken (Lucas 12:12).
De Geest wil ons geweten zijn, ons in Gods spoor houden.
De hemelvaart is geen verlating maar een gave, de gave van de Heilige
Geest, die wil wonen in iedere gelovige.
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Open uw hart geheel
Hoe zal dit zijn geweest voor de aanwezigen? Ze waren bijeen en
wachtten maar wisten niet precies waarop. Jezus had gezegd dat ze
zouden worden gedoopt met de Heilige Geest (Hand. 1:4-5).
Wat een geweldige gebeurtenis deze doop met tongen als van vuur die
zich op een ieder van hen zetten (Hand. 2:1-4). De Heilige Geest werd
uitgestort over de aanwezige mannen en vrouwen (Hand. 1:14). Dit was
het begin van Jezus’ gemeente waar wij ook deel van mogen uitmaken.
Het is voor velen moeilijk om de Geest te duiden, wat doet Hij, wie is Hij
en in wie leeft Hij?
Niet gelovigen weten nog wel iets van Kerst en misschien iets van Goede
Vrijdag en Pasen maar Pinksteren is voor hen een raadsel.
Helaas is dit soms ook zo bij gelovigen. Het ontgaat velen dat de Geest
de derde persoon is in de drie-eenheid.
God, Zoon en Geest zijn in wezen één en niet te scheiden. Herken je God
in Jezus dan is dat door de Geest die je hart, ziel en verstand hiervoor
opent. Niemand zegt “Jezus is Heer” en “Abba, Vader” dan door de Geest
dus dat beantwoordt al de laatste 2 vragen “wie is Hij, in wie leeft Hij”.
Blijft de vraag “wat doet Hij?”. Hij is onze Trooster (Joh 14:16-17), Hij is
de Geest der waarheid die ons leert en wijst op Jezus’ woorden (Joh
14:26). Hij is de gezant die ons vult, Gods liefde openbaart (troost) en
ons leert (in herinnering brengt). Hij wijst ons de weg naar de hele
waarheid (Joh 16:13).
Efeze. 4:30 zegt dat Hij door ons bedroefd kan worden doordat wij ons
niet gedragen overeenkomstig Gods wil en ik moet u bekennen dat ik
Hem dan al vaak heb bedroefd maar altijd weer is daar die
gewetensstem die waarschuwt en het verkeerde gedrag aanklaagt
waardoor wij het kunnen belijden en voor verbetering vatbaar zullen zijn.
De Geest leeft in iedere oprechte Christen waar Hij ons troost, leert,
waarschuwt en de rechte weg wijst tot God/Jezus.
En de Geest getuigt met onze geest dat wij kinderen Gods zijn en wie
zich een kind van God weet door Jezus onze Heer die is erfgenaam van
het testament van God en mede-erfgenaam van Jezus (Rom. 8:16-17a).
Lieve mensen, dit leven kan gevoelige klappen uitdelen maar heeft niet
het laatste woord, wij hebben een geweldige toekomst bij onze Heer en
dat mogen wij nu al weten door de Heilige Geest. Dat was Jezus’ wens,
daarvoor is Hij gekomen om ons te redden en toekomst te geven bij
Hem.
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In Joh. 17 zegt Hij het zo: Vader, hetgeen Gij Mij gegeven hebt, Ik wil,
dat, waar Ik ben, ook zij bij Mij zijn”. Die “zij” dat zijn ook wij!
Voor een ieder die het wil aanvaarden is er die heerlijke toekomst bij
God, daar waar ook onze Heer is, de Geest overtuigt ons hier nu al van.
Open uw hart voor Gods Geest en aanvaard uw erfenis, een mooiere zal
er nooit zijn !
Consemulder J.

De Programmaraad

Zo rond de feestdagen van het Kerkelijk jaar is het de taak van de
programmaraad om programma’s samen te stellen, die te maken hebben
met deze dagen.
Vooral in de 40 dagen voor Pasen is het altijd zoeken naar de juiste toon
in de specials en de kerkdiensten.
We zijn blij met de kerken, die regelmatig diensten aanleveren, die zij
opgenomen hebben. Maar het kan nog meer !
Ik wil graag technische mensen uit de verschillende Zaanse kerken
oproepen om opgenomen diensten aan te leveren, bij voorkeur op een
“stickie”.
Trouwens, we horen ook graag uw commentaar op onze uitzendingen.
Luistert u graag ? Vind u het goed of zou u bepaalde dingen anders
willen ?
Wij staan open voor alle soorten – liefst opbouwende – kritiek.
GR

Esim-nieuws Pasen en Pinksteren nummer mei 2014

- 11 -

Gestolen appels en Truus de geit
In onze tuin staan o.a. twee vruchtbomen: een appel- en een
perenboom. Een paar jaar geleden waren we vol trots over de vrucht die
de appelboom droeg. Elke keer als de kleinkinderen kwamen, zagen ze
de appels groeien en konden het moment niet afwachten dat ze geplukt
konden worden. Mijn vrouw had beloofd dat als de appels rijp waren ze
er een heerlijke appeltaart van zou gaan bakken.
Op een dag echter was de boom kaalgeplukt! De appeltjes waren
gestolen! Wie doet dat zou je denken, we hadden de boom goed bemest,
op tijd gesnoeid en verzorgd, maar op een dag waren er wat onverlaten
gekomen die blijkbaar ook van appeltaart hielden. Ach, het ging
natuurlijk niet alleen om de schade van die paar kilo appels, maar vooral
om de teleurstelling van de besteedde zorg die uiteindelijk niet
resulteerde in een aardige oogst! Dat hadden we trouwens op een
andere manier al eens eerder meegemaakt toen we een moestuin wilden
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combineren met een klein speels geitje voor de kinderen. Op een dag
brak de geit los en dat was het einde van de moestuin! Jammer van alle
zorg, zaaien, schoffelen, planten en mesten!
Goede vrucht van Pinksteren of de vrucht van YOLO
In de Bijbel lezen we dat er ook van elke gelovige verwacht wordt dat we
goede vrucht voortbrengen. Juist in de tijd na Pinksteren wil de Heilige
Geest ons meer geestelijke vrucht laten dragen in ons leven, opdat we
meer en meer mogen gaan lijken op het beeld van de Here Jezus en Zijn
karakter en houding weerspiegelen als getuigen van Hem in deze wereld
die juist zoveel dingen laat zien die tegen Gods bedoeling ingaan. We
hoorden onlangs het begrip YOLO geïntroduceerd door een
onderzoeksteam naar aanleiding van de rellen in Haren. ‘You Only Live
once’, je leeft maar een keer en daarom moet je eruit halen wat er in zit.
Dat zou de typering zijn van de (jongeren-)cultuur van vandaag volgens
Cohen.
Natuurlijk is dat maar één kant van die cultuur, maar we herkennen dat
op veel plaatsen natuurlijk wel. In het klein en het groot zou ik zeggen.
Halen wat er te halen is en pakken wat je pakken kunt. De Bijbel zegt
het duidelijk: je kunt je laten leiden door de geest van de tijd en ‘Het is
bekend wat onze eigen wil allemaal teweegbrengt: ontucht, zedeloosheid
en losbandigheid, afgoderij en toverij, vijandschap, tweespalt, jaloezie en
woede, gekonkel, geruzie en rivaliteit, afgunst, bras- en slemppartijen en
nog meer van dat soort dingen’ (Galaten 5:19-21). We hoeven maar om
ons heen te kijken om deze dingen te herkennen.
Als het geen Pasen en Pinksteren geweest zou zijn...
De apostel Paulus zegt elders in de Korinthe-brief: ‘Wanneer de doden
toch niet worden opgewekt, kunnen we maar beter zeggen: ‘Laten we
eten en drinken, want morgen sterven we.’ Met andere woorden als
het geen Pasen en Pinksteren was geweest, dan konden we maar beter
eten drinken en vrolijk zijn: de houding van ‘Yolo’! Er is dus niet zoveel
nieuws onder de zon! Maar van christenen mag natuurlijk iets anders
verwacht worden, door wel met Hem rekening te houden en het diepe
verlangen te hebben te leven tot Zijn eer. Om een ‘Hem volkomen
welgevallig’ leven te leiden.
De vrucht van zo’n leven lezen we ook in Galaten 5:22 ‘Maar de vrucht
van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en
goedheid, geloof~ zachtmoedigheid en zelfbeheersing.’ Juist in onze tijd
zouden we als gelovigen deze dingen mogen weerspiegelen in de
samenleving. Soms strijden deze zaken ook in ons eigen leven om de
voorrang en geven we de kans aan ‘dieven in de nacht’ of ‘losgebroken
geitjes’ de goede vrucht in ons leven weg te halen.
De les van de Eskimo
Ik las een mooi voorbeeld van Billy Graham in zijn mooie boek over de
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Heilige Geest, hoe we ervoor kunnen zorgen dat de vrucht van de Heilige
Geest ons leven meer en meer gaat sieren en de geest van het vlees
steeds minder kans krijgt. Hij vertelde het verhaal van een Eskimo die
elke week met zijn sledehonden naar de plaatselijke markt trok. Hij
organiseerde daar een wedstrijd tussen een witte en een zwarte hond.
Het publiek kon dan raden welke hond die middag zou winnen. De
Eskimo slaagde er elke week in precies te voorspellen welke van de twee
honden, de witte of de zwarte, de wedstrijd zou winnen. Het geheim van
de Eskimo was eenvoudig en doeltreffend. De hond waarvan hij wilde dat
die zou winnen gaf hij in de dagen ervoor voldoende voedsel, extra
verzorging en aandacht zodat hij in topconditie was. De andere hond
werd wat verwaarloosd en kreeg alleen het hoognodige. Zo won de
Eskimo altijd zijn eigen voorspellingen.
Verzorgen en voeden we ons geloofsleven voldoende?
Graham vergeleek dat met ons geloofsleven. De vraag is wat we in ons
leven het meeste verzorgen en aandacht geven? Is dat ons geloofsleven,
van gebed, lezen uit de Bijbel, bezoeken van samenkomsten, lezen van
goede boeken, contact met medegelovigen, of geven we juist de meeste
aandacht aan een leven van de wereld? Door welke lectuur, media laten
we ons beïnvloeden, hoe brengen we onze (vrije) tijd door? Weten we
maat te houden met sterke drank, stellen we ons bloot aan occulte
invloeden via horoscopen en anderen donkere invloeden, zoeken we
telkens het conflict en de tweespalt, of zijn we mensen van de vrede?
Leven we van het ene feestje in het andere of nemen we tijd voor
Bijbelstudie, verdieping en groei van ons geloof?
Toffe peren onder het glas en ‘online’
O ja, ik had u ook nog verteld van die andere boom in onze tuin: de
perenboom. Daar schuiven we elk jaar een paar flesjes over de bloesem
takjes zodat de peer in de fles groeit. Aardig om dan later een volgroeide
peer in de fles te zien, die er dus niet later in gestopt is, maar
ingegroeid! Die flesjes zijn als het ware mini-kasjes van warmte en licht!
Zo mag ook onze geloofsvrucht groeien in de zon van Gods liefde, in de
kas van de gemeente waarin we mogen (op.)groeien.

Juist in onze tijd zouden we als
gelovigen deze dingen mogen
weerspiegelen in de samenleving.
Het voorbeeld gebruik ik wel eens bij jongeren die we op zo’n manier
mogen laten ingroeien in de gemeente. Dat is de plaats waar we in
verbondenheid met elkaar maar vooral ook met de Here Jezus zelf onze
vrucht mogen laten groeien en bloeien. Hij die de ranken van de wijnstok
wil laten groeien en bloeien en waar nodig snoeien, opdat we in
verbondenheid met Hem, ‘online’ dus met de Here(!), in deze wereld
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meer en meer van Gods vrucht mogen laten zien! Als ‘toffe peren’ zou ik
zeggen!
Met vriendelijke broedergroet,
DS. PAUL.J. PRIJT

De Website !!
U weet het toch nog hoop ik…….onze Website.

WWW.Esimradio.nl
Kijken ! Commentaar geven !

"Eenzaamheid is toegenomen in Nederland"
Christenen kunnen in bepaald opzicht goed omgaan met
eenzaamheid
“Dertig procent van de Nederlanders
voelt zich enigszins eenzaam. Veel
meer dan een aantal decennia terug.
Nederland is geseculariseerd – wat
leidde tot minder (religieuze) sociale
netwerken - en daardoor
geïndividualiseerd. Naar God gaan is
je beste remedie tegen
eenzaamheid.” Dat zegt psychologe
- en specialiste op het gebied van
eenzaamheid en relaties – Aukelien
van Abbema. Ze heeft het boek ‘Eenzaamheid’ geschreven en gaat
daarmee in op een groot taboe in onze samenleving.
Netwerken
De individualisering is de belangrijkste factor van eenzaamheid, betoogt
Aukelien. “Minder sociale netwerken zorgt voor minder verbinding. Dit
treft zowel alleenstaanden als mensen die getrouwd zijn. Ook in
huwelijken voelen mensen zich meer eenzaam. In een grote
gemeenschap – zoals ‘vroeger’ - spreek je veel mensen en kun je met
veel verschillende mensen en of geloofsgenoten je gevoelens delen. Als
je dat niet hebt, móet je partner je hélemaal begrijpen. En dat is vaak
een utopie. Als je niet naar anderen kan voor zo’n gesprek, voelen
mensen zich onbegrepen – en dus vaak eenzaam – binnen hun relatie.
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Een groot netwerk maakt dit risico kleiner. Overigens zullen mensen niet
snel toegeven eenzaam te zijn als ze een partner of vrienden hebben. Ze
zijn bang om ondankbaar over te komen.”
Eenzaamheid gaat vaak samen met een gevoel van zich
onbegrepen voelen. “Als psychologe kom ik vaak depressieve
mensen tegen, of mensen die teruggetrokken leven. Het valt
me op dat als ik goed luister en mensen probeer te begrijpen,
er een enorme opluchting volgt. ‘He, eindelijk iemand die me
begrijpt’, zeggen ze dan. Mensen worden op zo’n moment blij.
En dat terwijl ik nog geen tip of oplossing heb aangedragen.
Onbegrip leidt tot terugtrekking en uiteindelijk eenzaamheid.
Het is goed om mensen proberen te begrijpen.”
Voordeel christenen
“Je ziet dat aan het verhaal van Hanna. Ze had een man, maar was ten
diepste heel eenzaam. Haar kinderloosheid zorgde voor verdriet. Elkana
probeerde haar te troosten en zei: ‘Ik ben er toch? Is dat niet
voldoende?’ Deze reactie komt veel voor, je wilt iemand helpen, maar
ten diepste begrijp je iemands diepste gevoelens niet. Soms is het
frustrerend, maar je aangedragen oplossingen helpen vaak niet zo. Echt
luisteren daarentegen wél.”
Christenen hebben een voordeel ten opzichte van veel ongelovigen.
Naast een sociaal netwerk in de kerk, heeft de Bijbel eenzame mensen
veel te bieden. “De wereld zegt dat je een woestijnperiode altijd moet
vermijden. Maar Jezus liet zien dat het goed is om de stilte op te zoeken
– en er veel vruchtbaarheid in verborgen ligt.” Ook het gevoel van
onbegrepen zijn kun je bij God brengen als christen. “Als gelovige weet
je: ook al begrijpt niemand mij, God is het die me wel begrijpt. Jezus
heeft alles al eens meegemaakt. Ook al word ik teruggeworpen op
mezelf, God is erbij.”
Jozef laat zien hoe eenzaamheid om te zetten in zegen, zegt Aukelien.
“Jozef had veel eigenwaarde opgebouwd door zijn vader Jakob. Maar
toen hij in de put gegooid werd en als slaaf in de gevangenis zat, werd
hij eenzaam. Hij moest bedenken: ‘Wie ben ik zonder de gunst van mijn
vader?’ Hij ging hard aan het werk en werd beloond met een hoge positie
aan het hof. Juist door de eenzaamheid groeide zijn karakter. Hij ging
bedenken wat voor hem écht belangrijke waarden waren. Toen zijn
broers kwamen, zorgde de periode van loutering ervoor dat hij hen in de
armen kon sluiten en vergeven. Juist tegenslag en eenzaamheid bracht
hem uiteindelijk, na veel verdriet, op een geweldige plaats.”
Bekijk het boek of bestel deze in de evangelische boekhandel.
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Adverteerders in het ESIM-nieuws

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 of o6 – 53 23 19 77
E-mail: info@hottingelektrotechniek.nl









Administratieve dienstverlening
Personeels- en salarisadministratie
Belasting voor bedrijven en particulieren
Starterbegeleiding
Organisatie- en bedrijfsadviezen
Financiële adviezen
Internetboekhouden

Zuideinde 205, 1551EG Westzaan
Tel. 075 -614 38 15, Fax 075 -614 38 16
Mobiel 06 51 18 06 52
Email: info@adfinadvies.nl
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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 aktueel’
[ nieuws en interviews van het kerkelijk erf ]
Elke woensdagavond:
23.00 – 24.00 uur
Gospel Music
Stem af op zondagmorgen, dinsdag- en/of woensdagavond:
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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1Korinthiërs15
42 Zo is het ook met de opstanding der doden. Er wordt gezaaid
in vergankelijkheid, en opgewekt in onvergankelijkheid;
43 er wordt gezaaid in oneer, en opgewekt in heerlijkheid; er
wordt gezaaid in zwakheid, en opgewekt in kracht.
44 Er wordt een natuurlijk lichaam gezaaid, en een geestelijk
lichaam opgewekt. Is er een natuurlijk lichaam, dan bestaat er
ook een geestelijk lichaam.
45 Aldus staat er ook geschreven: de eerste mens, Adam, werd
een levende ziel; de laatste Adam een levendmakende geest.
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