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Conferentie India - Hyderabad

Meditatie: Het toebrengen
in goede handen
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Steun de conferentie in India

Het toebrengen in
goede Handen
‘Deze moet Ik ook toebrengen.’
( Johannes 10 : 16m )
Christus als de Goede Herder spreekt deze woorden in dit voor
ons bekende hoofdstuk. ‘Deze’, dat zijn de andere schapen die
niet van de stal van Israël zijn. Deze schapen zijn zo ver bij Hem
vandaan, ze dwalen maar rond, waarbij de één zijn knieën buigt
voor hout en steen en de ander voor zichzelf. Deze schapen,
evenals de schapen uit de stal van Israël, komen echt uit zichzelf
niet naar de Herder toe. ‘Ik moet ze toebrengen’, zegt de Heere
Jezus.
Het toebrengen van de schapen tot de kudde is de taak van de
Goede Herder. Hij is daar altijd mee bezig, niet alleen toen Hij op
aarde was, maar ook nu Hij in de hemel is. Dit werk zet Hij voort
tot de laatste is toegebracht en Zijn Koninkrijk voltallig zal zijn.
‘Ik moet’, zegt Hij. Het is dus een Hem opgedragen taak. Het is
de wil des Vaders, dat die andere schapen toegebracht worden.
Het is echter ook de drang van Zijn liefdevolle hart dat Hem
dringt die andere schapen toe te brengen.
Gelukkig dat Hij dit werk doet. Geen mens is in staat om maar
één afgedwaald schaap tot de kudde van deze Goede Herder te
brengen. Wat is dat een les die geleerd moet worden! Dit werk
van toebrengen is daarom in zulke goede Handen.
Deze Herder is zo volkomen geschikt voor dit onmogelijke werk.
Hij weet immers waar deze schapen zich bevinden. Hij weet
in welke strikken van zonde en schuld zij zitten. Ja ook welke
machten van on en bijgeloof hen gevangen houden. Maar
deze Goede Herder bezit ook alle middelen om die schapen
te redden en te verlossen van het eeuwig verderf. Geen Held
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is sterker dan Hij. Maar geen mens is ook met zo’n innerlijke
ontferming over deze schapen bewogen als deze Herder. Hij
daalde af in de diepste nood, ja tot in de diepte van hel en dood.
En wat een verzet ondervindt Hij daarbij. Ze geven zich zomaar
niet gewonnen. Ze zijn onwillig en tegenstrevend. Maar Zijn
hand is sterk en Zijn arm heeft groot vermogen.
Het schijnt soms of alles tevergeefs zal zijn. En toch zegt die
grote Herder der schapen: ‘Zij zullen horen.’
Zij stem dringt door tot in het diepst van het hart. We horen
dan de stem van de Zone Gods die ons verschrikt vanwege
onze zonde en schuld. Maar ook een stem die gaat spreken van
verzoening en vergeving aangebracht door de Goede Herder
Zelf. Dat wereldwijd die levendmakende stem veel mag klinken.
Zegene deze Herder daarvoor ook de verspreiding van Zijn
Woord, zoals dat door het Deputaatschap Bijbelverspreiding
wordt gedaan.
Ds. L Blok

Ontvangen brief uit: Vladivostok
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Deputaatschap
Bijbelverspreiding
Het Deputaatschap Bijbelverspreiding draagt
zorg voor en bevordert de verspreiding van
Gods Woord en de klassieke, gereformeerde
belijdenisgeschriften in de meest zuivere
vertalingen. Door het geven van informatie over
ons werk in de diverse landen, krijgt men een
goed beeld van de omvang van het werk.
Interesse in een voorlichtingsbijeenkomst?
Voor voorlichting kunt u contact opnemen met het
algemeen secretariaat of dhr. A.H. van der Toorn:
Tel. 079 – 34 60 404, info@bbministry.com

Conferentie
India - Hyderabad
Steun de conferentie India 2018
Onderdeel van de activiteiten in India is het houden van
conferenties. Tijdens deze conferenties staat telkens een
deel van Gods Woord centraal. De komende conferentie
D.V. 14 augustus tot 16 augustus 2018 zal de 2jaarlijkse
conferentie gehouden worden in Hyderabad, India met als
onderwerp “De Bergrede” na.v. Mattheus 5 tot 7
Zoals u weet worden onze activiteiten bekostigd door
giften. Wilt u de conferentie medemogelijk maken?
Datum: Dinsdag 14 augustus t/m donderdag 16 augustus
Sprekers: ds. G. Clements, ds. L Blok en ds. W.A. zondag
Onderwerp: De Bergrede, Mattheus 5 – 7
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Ds. L. Blok, voorzitter
Ds. G. Clements, 2de voorzitter
Ds. W.A. Zondag, secretaris
Dhr. M. van der Wilt, penningmeester
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Dhr. A.L. Plomp
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WILT U ONS STEUNEN?
Wilt u meehelpen aan de verspreiding
van Gods Woord, door middel van
Bijbel- en lectuurverspreiding, dan kunt
u dat doen door ons Deputaatschap
Bijbelverspreiding financieel te
ondersteunen.
IBAN: NL81 RABO 0322 4223 29
t.n.v. Deputaatschap Bijbelverspreiding
Woerden
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