
1. De legende van Troje 
Agamemnon en het offer van zijn dochter. Prins Paris vlucht 
met prinses Helena naar Troje. Agamemnon gaat woedend 
naar Troje om zijn vrouw op te halen. Onderweg is de wind 
niet gunstig. Zich realiserend dat dit het werk van de goden 
was, stuurt hij zijn dochter naar huis en offert haar aan de 
goden zodat zij hem kunnen helpen bij zijn streven. Na het 
offer van zijn dochter gaat hij weer op weg naar Troje, waar hij 
zonder enige moeite aankomt. Het is typerend voor de 
Griekse mythologie om te geloven in het bestaan van 
meerdere goden en dat geen van hen de absolute 
heerschappij over alles bezat. Elke godheid had zijn eigen 
domein dat zich niet uitstrekte tot dat van een andere godheid. 
Als een van deze goden niet behoorlijk tevreden was, konden 
ze het leven van degenen die hen negeerden echt moeilijk 
maken. Wat de Griekse goden nog eigenaardiger maakte, is 
dat ze zich over alles konden 'in verlegenheid brengen'. Ze 
waren jaloers en jaloers, en als er geen rekening gehouden 
zou worden met hun grillen, zou het voor iedereen behoorlijk 
"gecompliceerd" worden. Wat was de enige manier om 
afgunst of jaloezie te stillen? Voor de Griekse goden geldt: 
hoe groter het offer, hoe beter hun humeur. In die zin wist de 
'slimme' aanbieder al snel 
dat hij iets goeds en groots 
moest bieden zodat het 
echt goed kon komen. De 
aanbieder kon 
onderhandelen en zijn 
verzoek om zegeningen en 
vergeving op de markt 
brengen. In de praktijk 
gebeurde dit uiteraard niet. 
 

2. De Schrift en de tegenovergestelde richting 
Wat stelt de Schrift ons voor? In het boek In My Place 
Condemned He Stood (In mijn plaats stond Hij veroordeeld) 

geven James I. Packer en Mark Dever de beste uitleg van wat 
de Schrift over God zegt en de reden voor verzoening: „De 
bijbel gaat in een totaal tegenovergestelde richting van die van 
de heidense religie. De Schrift veroordeelt het heidendom 
onmiddellijk als een monsterlijke verdraaiing van de waarheid. 
In plaats van deze ontelbare goden die duidelijk gemaakt zijn 

naar het beeld van de mens, die zich op dezelfde manier 
gedragen als de waanzinnige Hollywood-sterren, stelt de 
Bijbel de ene almachtige Schepper voor, de enige echte God, 
in wie alle goedheid en waarheid elkaar ontmoeten. bron, en 
waaraan alle morele kwaad weerzinwekkend is. In God is er 
geen slecht humeur, grilligheid, nutteloosheid en 
boosaardigheid. Je zou echter kunnen denken dat er in de 
bijbelse religie geen plaats zou zijn voor het idee van 
verzoening. Bij haar vinden we echter juist het 
tegenovergestelde. Het idee van verzoening – dat zou zijn het 
vermijden van Gods toorn door een offergave – loopt door de 
hele Bijbel.” De term verzoening is niet vreemd aan de Bijbel. 
Dit woord en zijn betekenis nemen een prominente plaats in 
wanneer God zijn verlossingsplan openbaart. Van het Oude 
(zie: Lev. 16.1-3) tot het Nieuwe (Hebr. 2.17) Testament lijkt 
dit woord datgene aan te duiden wat het hart is van het 
verlossingswerk van de Drie-enige God. Men kan stellen dat 
het idee van verzoening in de Bijbel een barmhartige God 
voorstelt die niet alleen vergeving zoekt, maar ook zijn eigen 
toorn wil stillen. Gezien het bovenstaande kunnen we 
besluiten met een kleine vraag: Heeft het woord verzoening 
een plaats in uw vocabulaire? Of beter gezegd, heeft het 
woord verzoening een plaats in uw christendom? Zonder 
verzoening is er 
geen christelijk 
leven, zonder 
verzoening is er 
helemaal geen 
christendom zelf. 
Het hart van het 
evangelie is het 
zoenoffer van Jezus 
Christus. Het woord verzoening wijst bijbels gesproken op 
geen enkele manier op een jaloerse, knorrige, jaloerse God, 
zoals blijkt uit het Griekse pantheon. Verzoening is volgens 
de Bijbel de verwoording van genade. Het is de actie van God 
de Vader in het liefhebben van de zondaar, van God de Zoon 
die voor de zondaar sterft, en tenslotte van God de Heilige 
Geest die de zondaar wedergeboren en verandert. God 
zegent.  
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J.I. Packer 

"Dus heidense religie lijkt op 

wrede commercie, een 

kwestie van het beheren en 

manipuleren van je goden 

door sluwe omkoping.” 

Evangelie boodschap 

Zonder verzoening is er geen 

christelijk leven, zonder verzoening 

helemaal niet het christendom zelf. 

Het hart van het evangelie is het 

zoenoffer van Jezus Christus. 



DIENSTEN VOORGANGERS   COLLECTES 

03/07 9:30uur Pr. Rorgers Pianaro P IRET 
 19:30uur Pr. Jan van ‘t Spijker H  

10/07 9:30uur Afscheidsdienst P Diaconie 
  Pr. Flávio Américo   
 19:30uur Pr. Acácio Nascimento Junior P  
17/07  Diensten met Heilig Avondmaal  Hospital Cruz  

 9:30uur Pr. Rorgers Pianaro P Vermelha 
 19:30uur Pra. Marilda de Oliveira P  
24/07 9:30uur (nader te bepalen) P AASC 
 19:30uur Pra. Marilda de Oliveira P  
31/07 9:30uur Pr. Rorgers Pianaro P Evangelisatie 
 19:30uur (nader te bepalen)   

CONTACTEN 

PR. RORGERS PIANARO 
(41) 99821-7726   (Rustdag: maandag) 
rorgers.pianaro@hotmail.com 
PRA. MARILDA DE OLIVEIRA   
(42) 98855-4789   
dreamolive@hotmail.com 
SECR. CATHARINA LOMAN   
(42) 99127-2016   
iercastrolanda@outlook.com 

VAN DE KERKENRAAD 

 

- De zondag van de vervolgde kerk werd herdacht in de ochtenddienst van 12 juni, met als 
thema en enscenering de vervolging van christenen in de wereld, de collecte was bestemd 
voor de Open Doors Mission. 
 

- We hebben een brief ontvangen van Ds. Flávio Américo en zijn familie, waar ze ons laten 
weten dat ze de beslissing hebben genomen om te gaan. Ze begrijpen dat het tijd is om 
deze cyclus te beëindigen en dat de Heer hen roept voor nieuwe uitdagingen. Het gezin 
gaat naar São Paulo, waar Ds. Flávio gaat werken bij Mackenzie. Moge God je zegenen in 
je nieuwe baan. De volledige afscheidsbrief staat op de kerk App. 
 

- In de ochtenddienst op 26 juni, onder leiding van Pra. Marilda de Oliveira, werd Dominee 
Rogers Henry Pianaro bevestigd als dominee in de IER Kerk Castrolanda. Wij heten Ds. 
Rorgers en zijn familie hartelijk welkom in ons midden, en moge God zijn werk zegenen.  
 

- In de ochtenddienst van 03 juli kregen we bezoek van Pr. Jonas, van de Sociedade 
Bíblica do Brasil, die ons vertelde over het begin van de publicatie van bijbels en het 
huidige werk van SBB, de omvang van de verspreiding van bijbels, inclusief bijbels in 
braille. Hij sprak zijn waardering uit voor de donaties die onze kerk deed door middel van 
collecten voor Bijbeldag en SOS Recife. Onze kerk ontving een school Bijbel in de NAA 
vertaling. 
 

- Van 23 tot 30 juli zal Ds. Rorgers afwezig zijn, vanwege de vergadering van de Hoge 
Raad van de Presbyteriaanse Kerk van Brazilië. 
 

- De IRET organiseerde de cursus “A Família Cristã” in persoon en online, gedurende de 
maand, met verschillende sprekers, predikanten van de IER's en gasten. 
 

- We melden het overlijden van mevr. Tine Fokkema Dekker, op 29 juni in Nederland, en 
van mevr. Neide Connor, op 1 juli in Castro. Moge God familie en vrienden troosten met 
het verlies van hun dierbaren. 
 

Secretaris Hermannus Morsink 

 

 

 

HARTELIJK GEFELICITEERD! 

01 Sra. Tineke H. Strijker de Jager 76 
03 Sra. Geertje Petter Salomons 68 
05 Sr. Fredy v/d Vinne 74 
07 Sr. Inge Boer 82 
08 Sr. Theo J. te Vaarwerk 70 
08 Pr. Flávio Américo D. de Carvalho 38 
11 Sr. Douwe J. Groenwold 69 
11 Sra. Mari H. Nisgoski v/d Vinne 67 
14 Sr. Jan Petter 72 
16 Sr. Hans J. Groenwold 71 
16 Sra. Janny Salomons Rabbers 81 
24 Sr. Lucas Salomons 86 
26 Sr. Jan J. de Boer 75 
27 Sr. Ubel Borg 76 

   
01 Maisa Salomons 8 
03 Elis Silva Janssen 2 
05 Enrico Barkema Canto 3 
10 Davi Loman Silveira 3 
12 Beatriz Sandrini de Boer 2 
16 Cecília Borg 2 
16 Marcelli Silva Denck 4 
21 Petra Emilia Mikulis 6 
28 Rafael Wilpert de Jager 1 

Uw collecte kan 
gestort worden op 
de volgende reke-
ning van de IERC  
 
Sicredi 748  
Ag. 0730 - 
c/c 28964-3 
Chave PIX: CNPJ 
76.111.640/0001-30 

 JULI 

03 Fam. Reinaldo en Margarida de Boer 

10 Fam. Flávio en Elisa de Boer 

17 Sr. Jan de Boer 

24 Fam. Ricardo en Renata de Boer 

31 Fam. Fernando en Aline de Boer 

  

 AUGUSTUS 

07 Fam. Cintia Boot 

14 Fam. Ubel en Menna Borg 

21 Fam. Rogério en Karen Borg 

28 Fam. Frans en Angela Borg 

BLOEMEN IN DE KERK  

Een nieuw jaar, geschenk van God! 

Om met Hem te leven, met Hem te 

genieten en met Hem te delen! 

mailto:iercastrolanda@outlook.com

