
 
 

 
 
 

 

 

                                                                                   Kerkblad - Augustus 2021 

 
 

WIE VOLG JE? 
 

Het thema van de IER Castrolanda 2021 is WIE VOLG JE? uit Lukas 
9:23: “Wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen, 
dagelijks zijn kruis opnemen en mij volgen”. In het vers dat volgt op het 
hierboven geciteerde vers, maakt Jezus duidelijk dat hij het heeft over 
geestelijk leven en eeuwig leven, wanneer hij zegt dat weigeren Hem te 
volgen noodzakelijkerwijs het verlies van het leven inhoudt. Met andere 
woorden, Christus beweert dat er geen derde positie is tussen christen 
zijn en geen christen zijn; of je volgt de Heer en je bent een christen, en 
bent gered, of je volgt niet en bent geen christen, en bent veroordeeld. 

 
Natuurlijk, lezer, mensen kunnen zichzelf noemen wat ze willen, 

ook christenen. Mijn punt, aan de andere kant, is dat het niet is hoe je 
jezelf noemt dat bepaalt wie je bent voor Christus, want het zal de Heer 
Jezus zijn, en Hij alleen, die de levenden en de doden zal oordelen, zoals 
de Bijbel en de Apostolische Geloofsbelijdenis leren. 

 
Het is vanwege dit verschil tussen hoe mensen zichzelf noemen 

of over zichzelf denken en het ware, objectieve oordeel van Christus dat 
er zoiets bestaat als een valse christen, iemand die eruitziet als een 
christen maar het niet is. Ik bevestig opnieuw: voor de Koning der 
koningen, je bent een christen of je bent het niet. Daarom predikte 
George Whitefield, een achttiende-eeuwse gereformeerde anglicaanse 
predikant, de beroemde preek genaamd Bijna Christen, om te laten zien 
dat deelname aan het kerkelijk leven niemand tot christen maakt, 
niemand redt. 
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Wees niet verbaasd, lezer, door de hardheid van het 

bovenstaande. Naast de hierboven geciteerde woorden van Jezus, kan 
het worden aangehaald om aan te tonen dat de bijna-christen een niet-
christen is (in de ogen van Christus) 1 Korintiërs 10:1-13. In deze passage, 
zoals in vele andere in de Bijbel, betoogt Paulus dat deelnemen aan de 
zegeningen van het volk van het verbond, het volk van God, de kerk, 
prachtige dingen zijn, maar ze redden niet vanzelf als we niet standvastig 
zijn in Christus. Ik wil even stoppen bij de eerste vijf verzen: 

 
1Broeders en zusters, ik wil graag dat u weet dat onze 
voorouders allemaal door de wolk werden beschermd en 
allemaal door de zee trokken, 2dat ze zich allemaal in de 
naam van Mozes lieten dopen in de wolken in de zee. 3En 
ze aten allemaal hetzelfde geestelijke voedsel 4en dronken 
allemaal dezelfde geestelijke drank. Zij dronken uit de 
geestelijke rots die hen volgde - en die rots was Christus. 
5Toch wees God de meesten van hen af; want Hij liet hen 
bezwijken in de woestijn. 
 

Wat Paulus zegt is heel serieus. Zijn argument is een vergelijking 
tussen het Oude Verbondsvolk (de Oudtestamentische Kerk) en het 
Nieuwe Verbondsvolk (de Kerk van vandaag). Net zoals veel Israëlieten 
deelden in de zegeningen van de overwinning bij de Rode Zee en toch 
het Beloofde Land niet binnengingen, zullen velen die vandaag 
deelnemen aan het leven van de Kerk de Nieuwe Hemel en Nieuwe 
Aarde niet binnengaan. Zoals velen die het kerkelijk leven in het Oude 
Testament leefden en de bescherming van de wonderbaarlijke wolk 
ervoeren waarmee God Zijn volk bewaakte, en toch Kanaän niet 
binnengingen, zullen veel zogenaamde christenen het Nieuwe Jeruzalem 
niet binnengaan. Om zijn argument en de ernst van wat hij zegt kracht 
bij te zetten, gebruikt Paulus zelfs sacramentele taal om te bevestigen 
dat de Israëlieten tijdens de uittocht werden gedoopt en geestelijk 
voedsel aten en dronken, net zoals wij vandaag worden gedoopt en 
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deelnemen aan de tafel van de Heer. De apostel zegt dat wat er in het 
OT gebeurde, was als een belofte van de sacramenten die we vandaag 
hebben. Als het onderwerp serieus is met de beloften, stel je dan voor, 
lezer, hoe serieus het vandaag is, wanneer we de realiteit hebben van 
wat beloofd was: de Heilige Doop en het Heilige Avondmaal. 

 
In Hebreeën 3:1-4.12 is er dezelfde vergelijking tussen de 

Israëlieten die Egypte verlieten, genoten van het leven van het Volk van 
God en het Beloofde Land niet binnengingen (hier "Mijn Rust" genoemd) 
en de christenen die genieten van het leven van de Kerk, maar zij zullen 
de Eeuwige Rust (Nieuwe Hemel en Nieuwe Aarde of Nieuw Jeruzalem) 
niet binnengaan. Ik citeer nu alleen Hebreeën 3:14-19: 

 
14Want alleen als we tot het einde toe resoluut vasthouden 
aan ons aanvankelijk vertrouwen, blijven we deelgenoten 
van Christus. 15Wanneerer gezegd wordt “Horen jullie 
vandaag zijn stem, wees dan niet koppig, als tijdens de 
opstand”- 16Wie waren het dan die zijn stem hoorden en 
toch opstandig werden? Waren dat niet degenen die onder 
Mozes’ Leiding uit Egypte waren weggetrokken? 17Wie 
werden veertig jaar lang door zijn woede getroffen? 
Waren dat niet degenen die gezondigd hadden en van wie 
de lijken neervielen in de woestijn? 18En aan wie zwoer hij 
dat ze niet zouden binnengaan in zijn rust- toch zeker aan 
het die ongehoorzaam waren? 19We zien we dat zij er niet 
konden binnengaan vanwege hun ongeloof.    
 

De auteur gaat verder met te zeggen dat het horen van het Goede 
Nieuws (Evangelie) op zichzelf niet redt, maar wat redt is geloof, het is 
geloven in dit gepredikte Woord. We kunnen van kinds af aan naar de 
kerk gaan en hebben nooit geloofd, preken over de hele Bijbel gehoord 
en nooit geloofd, de Schrift gepredikt gedurende vele jaren en nooit 
geloofd - “Want aan ons is het goede nieuws verkondigd, net als indertijd 
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aan hen; maar anders voor wie het in geloof aannemen, was het 
verkondigde woord voor hen niet heilzaam.” (Hebreeën 4:2) 

 
Wat ik hier heb geschreven is niet om ware christenen in paniek 

te brengen. Als je om je christelijke leven geeft, om je wandel met 
Christus, dan is dit een teken dat de Heilige Geest in je hart werkt. Blijf 
Jezus volgen, zelfs als je faalt, want je wordt gered door genade, niet 
door je prestatie. Als je struikelt, bekeer je dan (wees echt bedroefd door 
je zonde) en vraag om vergeving, als je opstaat, en de Heer blijft volgen. 
Verheug je om heiligheid in je leven te zien groeien, verheug je dat je 
steeds meer op Jezus gaat lijken. Als je Jezus al volgt, houd je vast aan 
dit doel, want dit is de manier van leven. 

 
Wat ik echter heb geschreven is een waarschuwing voor degenen 

die denken dat ze christen kunnen spelen. Er bestaat niet zoiets als een 
christen, je bent een christen of je bent het niet. Ik veroordeel je niet, ik 
nodig je alleen uit om voor Degene te staan die de levenden en de doden 
zal oordelen (zoals je misschien al hebt gezegd bij het reciteren van de 
Apostolische Geloofsbelijdenis) oprecht berouw hebbend van je zonden 
en vertrouwend op Zijn offer aan het kruis als voldoende betaling 
(verzoening) voor uw schuld. Onthoud: “Niets van wat geschapen is blijft 
voor Hem verborgen, alles is onverhuld en volkomen zichtbaar voor de 
ogen van Hem aan wie wij rekenschap moeten afleggen” (Hebreeën 
4:13); en “Horen jullie vandaag zijn stem, wees dan niet koppig, als 
tijdens de opstand” “Als je vandaag zijn stem hoort, verhard je hart dan 
niet” (Hebreeën 3:15 en 3:7). Volg Christus, want Hij heeft zelf gezegd: 
"Wie tot mij komt, zal ik nooit afwijzen." (Johannes 6:37). 

 
Ds. Flávio Américo 
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DIENSTEN 

 
 

Diensten 
 

 

Voorgangers  
 

 

 

Collectes  
 

01/08 9:30uur Ds. Flávio Américo P AASC: CACJ, 

 19:30uur Ds. Roberto Verburg P CDC e PROSAR 

     

08/08 9:30uur Dienst met Heilig Avondmaal P Evangelisatie 

  Ds. Flávio Américo   

 19:30uur Pra. Marilda de Oliveira P  

     

15/08  Diensten met Heilig Avondmaal  

 9:30uur Ds. Roberto Verburg P Diaconie 

 19:30uur Ds. Roberto Verburg H  

     

22/08 9:30uur Ds. Marilda de Oliveira P Evangelisatie 

 19:30uur Ev. Ezequiel de Carvalho   

     

29/08 9:30uur Ds. Roberto Verburg P IRET 

 19:30uur Ds. Raul Sietsma H  

     

 
 

04/08 

20uur – Voorbereiding voor Bijbelstudies met Ds. Flávio Américo (P) 
 
 

VAN DE KERKENRAAD 
 

- Ledenlijst 
Overleden 

Op 9 juli 2021 is onze broeder Teunis Groenwold op 90-jarige leeftijd 

overleden. De begrafenis werd gehouden op zaterdag om 14 uur. Laten 

we tot God bidden om onze zuster Aly, kinderen, kleinkinderen en 

achterkleinkinderen te troosten. "Heer, U bent onze toevlucht, geweest 

van geslacht tot geslacht" Psalm 90.1 
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- App IER Castrolanda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

- Collectes 
 

Uw collecte kan gestort worden op de volgende rekening van de IER 

Castrolanda:  
 

Sicredi 748 - Ag. 0730 - c/c 28964-3 

Chave PIX CNPJ 76.111.640/0001-30 
 

Secretaris - Hermannus Morsink 
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         HARTELIJK GEFELICITEERD ! 
 

05/08 Luiza Cantele Borg 8 
09/08 Luana Beatriz Rabbers Marcondes 9 
10/08 Manuela Moreira Machado 4 
10/08 Lívia Cantele Borg 1 
19/08 Sebastião Ribeiro Borg 2 
26/08 Cecília Johanna Strijker 6 
28/08 Karin Aafke Janzen 2 
   
06/08 Mevr.Gezina v/d Scheer Rabbers 85 
08/08 Dhr. Roelof Groenwold 67 
25/08 Mevr.Fokje Fokkema de Jager 85 
28/08 Sr. Reinder Mattheus Barkema 82 

 

 

         EEN NIEUW JAAR, GESCHENK VAN GOD! 

 OM MET HEM TE LEVEN, MET HEM TE GENIETEN,  

        EN MET HEM TE DELEN! 

 

 

 

BLOEMEN IN DE KERK 

Aug.   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 

 
Sep. 05/09  Fam. Anselmo en Janice S. Westphal 

12/09  Sra. Wieneke en Silvana Salomons 
19/09  Mônica Salomons 
26/09  Fam. Charles en Andrea Salomons 
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PASTORALE KABINET 
 

DINSDAG     Ds. Roberto    van 14.00 tot 17.30 uur 
 

WOENSDAG    Ev. Ezequiel     van 14.00 tot 17.30 uur 
 

VRIJDAG     Ds. Flávio     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 
 

mailto:flavioamericodc@gmail.com
mailto:rcverburg@gmail.com
mailto:ezequieldecarvalho@gmail.com
mailto:iercastrolanda@outlook.com

