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Het gaat om de vreugde 
 

“Dan zal ik naderen tot het altaar van God,  
tot God, mijn hoogste vreugde.  

Dan zal ik u loven bij de lier, God, mijn God.” Psalm 43.4 
 

De dichter van Psalm 43 verkeert niet in zulke vrolijke omstandigheden. Hij 
klaagt erover dat hij door het onrecht der mensen verdrukt wordt en dat hij 
door God verstoten wordt en dat hij daarom gedurig in het zwart gaat en 
dat zijn ziel zich neerbuigt en onrustig in hem is. En vanuit deze nood bidt hij 
tot God en hij zegt: ‘Zend uw licht en uw waarheid; mogen die mij geleiden, 
mij brengen naar uw heilige berg en naar uw woningen, zodat ik kan gaan 
tot Gods altaar’. Hij wil de berg van de Godsgemeenschap op en ingaan in 
het heiligdom, waar het altaar staat. Het altaar der verbrijzeling en der 
verzoening. Om daar te vinden de God zijner jubelende vreugde. 
 

Dat is een diepe Godskennis. Om zo midden in de nood van het leven te 
weten en vast te houden dat God de vreugde bedoelt. Dat is het enige en 
eigenlijke dat God wil en dat Hij ons schenkt en waarin Hij ons wil laten 
leven. Het wezen Gods is vreugde. Dat bleek reeds op de zevende dag van 
de schepping, toen Hij zag wat Hij geschapen had en Hij zag dat het zeer 
goed was. Daarom rustte Hij ten zevenden dage, dat wil zeggen, Hij 
verheugde Zich over alles wat Hij gemaakt had. En zo is het ook weer in het 
kruis en de opstanding van Jezus Christus. Zijn opstanding is daad van God 
waarin God rust in het volbrachte werk van de verzoening door het offer. 
En zo is het ook in het rijk van de heerlijkheid. De toekomst van God is de 
voltooide vreugde over alles wat Hij geschapen, verzoend en verlost heeft.  
 

Het komt er zeer op aan dat we dit vasthouden in heel ons leven. Ook als 
ons leven moeilijk en donker is geworden. Dan zoeken we de weg terug tot 
God. En dan moeten we goed weten wat we aan het einde van deze weg 
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vinden. Daar vinden we niet de berusting, maar de vreugde. Het beste van 
het leven is niet de berusting. De berusting is veeleer een boze nachtmerrie 
die zich bij tijden van ons meester maakt. Dan zeggen we: de dingen zijn nu 
eenmaal niet anders, en alles komt zoals het komen moet, en een mens 
moet zich er maar bij neerleggen. Dat is geen kennis van God, maar dat is 
de demonische waan van het noodlot. Het beste van het leven is de 
vreugde, waarin we ons verheugen over het bestaan omdat het gered is uit 
het verderf.  
 

En daar zit ook iets bruisends en overdadigs in. De tekst heeft het over de 
God mijner jubelende vreugde. Of zoals het in de Statenvertaling heet: de 
God der blijdschap mijner verheuging. De dichter weet blijkbaar niet hoe hij 
het zal uitdrukken. Hij worstelt met de woorden. Er is een zekere 
dronkenschap in alle werkelijke vreugde. Zo is het wezen van God een 
onuitputtelijke, immer stromende bron van vreugde. Daarom staat in de 
bijbel ook het woord: komt tot de wateren en schept met vreugde uit de 
fonteinen des heils. God is bezig met de wereld en Hij is er op een heilzame 
wijze mee bezig. Hij redt haar uit het verderf, en wie Hem zo kent in deze 
heilzame tegenwoordigheid op aarde, diens levensbesef wordt 
doortrokken van diezelfde bruisende vreugde. 
 

Daarom kan dit licht der blijdschap ook blijven branden in de meest donkere 
nacht van ons leven. Als we maar aan God gedachtig zijn en als we ons maar 
herinneren wat Hij doet en hoe Hij het bedoelt, kunnen we in al ons verdriet 
en in al onze angst omvangen worden door het hoge lied van de vreugde 
dat om ons heen zingt en dan vanzelf ook dóór ons heen gaat zingen. Maar 
één ding moeten we niet vergeten. Om werkelijk deze 
God der jubelende vreugde te vinden, moeten we opgaan tot zijn altaren. 
Alleen daar wordt Hij gevonden. Alleen in het offer is Hij aanwezig. Van zijn 
kant heet dat verzoening: in het offer wordt de schuld van de zonde 
verzoend. Van onze kant heet dat verbrijzeling: in het offer wordt het hart 
van de mens gebroken. Alleen door met hem meegekruisigd te sterven en 
door duizend doden heen te gaan, zó dat we volledig van onszelf ontledigd 
worden en onszelf kwijtraken, vinden wij werkelijk God en kunnen wij 
werkelijk leven in zijn vreugde.   
 

Dr. A.A. van Ruler (aangepast door ds. R.C. Verburg) 
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DIENSTEN 
 

 

Diensten 
 

 

Voorgangers  
 

 
 

Collectes  
 

04/07 9.30uur Ds. Roberto Verburg P Evangelisatie 

 19.30uur Ds. Flávio Américo P  

     

11/07 9.30uur Ds. Flávio Américo P Diaconie 

 19.30uur Ds. Roberto Verburg P  

     

18/07 9.30uur Ev. Ezequiel de Carvalho P Evangelisatie 

 19.30uur Ds. Roberto Verburg H  

     

25/07 9.30uur Ds. Ilmo Riewe P IRET 

 19.30uur Ev. Ezequiel de Carvalho P  

     

01/08 9.30uur Ds. Flávio Américo P AASC: CACJ, 

 19.30uur Ds. Roberto Verburg P CDC e PROSAR 

     

 
 

VAN DE KERKENRAAD 
 

- Ledenlijst 
 

Onze broer Hender Wrobel de Liz is op 16 juni 2021 op 44-jarige leeftijd 

overleden. Laten we bidden dat God de nabestaanden kan troosten. 

“Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch machten, 

noch krachten, heden noch toekomst, hoogte noch diepte, of wat er ook 

maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, 

die hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer.” Rom 8.38,39 
 

Wij ontvingen de attestatie van de Protestantse Kerk Hoogeloon-Eersel 

– PKN der Nederlanden, als belijdend lid, van de heer Jacob Hendrik 

Spaa. 
 

- Overleden: Luiz do Prado, oud koster van de kerk voor meer dan 30 jaar, stierf 
op 15 juni 2021. We vragen in onze gebeden dat God kracht en troost geeft aan 
Luiza en haar familie. 
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- Vakantie: Pastor Flávio Américo is van 13 t/m 27 juli met vakantie. 
 

- App IER Castrolanda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- Collectes 

Uw collecte kan gestort worden op de volgende rekening van de IERC:  

Sicredi 748 - Ag. 0730 - c/c 28964-3  /  CNPJ 76.111.640/0001-30 
 

Secretaris - Hermannus Morsink 
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         HARTELIJK GEFELICITEERD ! 

 

01/07 Maisa Salomons 7 
03/07 Elis Silva Janssen 1 
05/07 Enrico Barkema Canto 2 
10/07 Davi Loman Silveira 2 
12/07 Beatriz Sandrini de Boer 1 
16/07 Marcelli Silva Denck 3 
16/07 Cecília Borg 1 
21/07 Petra Emilia Mikulis 5 

 
01/07 Mevr. Tineke H. Strijker de Jager 75 
03/07 Mevr. Geertje Petter Salomons 67 
05/07 Dhr. Popke F. v/d Vinne 73 
07/07 Dhr. Inge Boer 81 
08/07 Dhr. Theo J. te Vaarwerk 69 
08/07 Ds. Flávio Américo Dantas de Carvalho 37 
11/07 Dhr. Douwe J. Groenwold 68 
11/07 Mevr. Mari H. Nisgoski v/d Vinne 66 
14/07 Dhr. Jan Petter 71 
16/07 Mevr. Janny Salomons Rabbers 80 
16/07 Dhr. Hans J. Groenwold 70 
17/07 Mevr. Jéssica Regis de Carvalho 32 
24/07 Dhr. Lucas Salomons 85 
26/07 Dhr. Jan J. de Boer 74 
26/07 Ev. Ezequiel de Carvalho 55 
27/07 Dhr. Ubel Borg 75 

 

 

         EEN NIEUW JAAR, GESCHENK VAN GOD! 

 OM MET HEM TE LEVEN, MET HEM TE GENIETEN,  

        EN MET HEM TE DELEN! 
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BLOEMEN IN DE KERK 
 

Juli  04/07   Fam. Bernard en Claudia v/d Riet 
    11/07   Sra. Ineke Salomons  
    18/07   Fam. Hendrikus en Arletta Salomons 
    25/07   Fam. Rivan en Gabrielle Salomons 
 

Augustus 01/08  Sra. Trijntje Salomons  
     08/08  Sra. Rolinda Salomons  
     15/08  Fam. Arnold en Claudia Salomons 
     22/08  Fam. Jan en Geertje Salomons 
     29/08  Fam. Robert en Patricia Salomons 

 
 
 
PASTORALE KABINET 
 

Ds. Roberto    DINSDAG    van 14.00 tot 17.30 uur 
 

Ev. Ezequiel     WOENSDAG   van 14.00 tot 17.30 uur 
 

Ds. Flávio     VRIJDAG    van 13.00 tot 16.00 uur 
 

> Als u niet naar het huis van de dominee of evangelist kunt gaan, maak 
dan directe afspraak met wie u wilt praten, over de meest geschikte plaats 
en tijd. 

 
 
 
RUSTDAG 
Maandag:    Ds. Flávio en Ev. Ezequiel 
Woensdag:  Ds. Roberto 

 
 
 
CONTACTEN 
 

Ds. Flávio Américo    99808-0604 / flavioamericodc@gmail.com 
 

Ds. Roberto Verburg   99123-4513 / rcverburg@gmail.com 
 

Ev. Ezequiel de Carvalho  99927-3042 / ezequieldecarvalho@gmail.com 
 

Secr. Catharina Loman   99127-2016 / iercastrolanda@outlook.com 
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