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ACTIVITEITENAGENDA NOVEMBER-DECEMBER  
 
 
Maandag  19.45 uur  Kooroefening in de kerk te Kralendijk  
Woensdag  18.00 uur  Muziekles voor de jongeren in de kerk te   
                                                Kralendijk 
Zaterdag   16.00 uur  Jeugdclub in jeugdclubgebouw te  

    Kralendijk  
 
Bovenstaande activiteiten vinden in principe iedere week plaats. In de liturgie van 
de zondagse erediensten vind u de exacte gegevens van de activiteiten voor die 
week 
 
 

Het volgende nummer van de Kerkbode (nummer 19) verschijnt op 
zondag 20 December 2015. 
Kopij uiterlijk woensdag 15 December 2015 inleveren bij Désirée Coffie 
(daisycoffie@hotmail.com) 

!  
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EREDIENSTEN 
 
Zondag 1 November   10.00 uur Kralendijk   ds. J. de Roo 
Bediening Heilig Avondmaal  Gezamenlijke dienst 
 
Zondag 8 November   08.30 uur Rincon   ds. J. Greven 
      10.00 uur Kralendijk 
 
Zondag 15 November   08.30 uur Rincon   ds. J. Greven 
      10.00 uur Kralendijk 
 
Zondag 22 November   08.30 uur Rincon   ds. J. Greven 
      10.00 uur Kralendijk 
 
Zondag 29 November    09.00 uur Rincon   ds. J. Greven 
Eerste Adventzondag   Gezamenlijke dienst 
 
Zondag 6 December   08.30 uur Rincon   ds. J. Greven 
Tweede Adventzondag  10.00 uur Kralendijk 
 
Zondag 13 December   08.30 uur Rincon   ds. J. Greven 
Derde Adventzondag   10.00 uur Kralendijk 
 
Zondag 20 December   10.00 uur Kralendijk   ds. J. Luinstra 
Vierde Adventzondag   Gezamenlijke dienst 
 
Donderdag 24 December  23.00 uur Kralendijk   ds. J. Greven 
Kerstnachtdienst    Gezamenlijke dienst 
 
Vrijdag 25 December   09.00 uur Rincon   ds. J. Greven 
Kerstochtenddienst   Gezamenlijke dienst 
 
Zaterdag 26 December  18.00 uur Kralendijk   Jeugdleiders 
Kinderkerstdienst   Gezamenlijke dienst 
 
Zondag 27 December   08.30 uur Rincon   ds. J. Greven 
      10.00 uur Kralendijk 
 
Donderdag 31 December  19.30 uur Kralendijk   ds. J. Greven 
Oudjaarsdienst    Gezamenlijke dienst 
 
Zondag 4 Januari 2016  10.00 uur Kralendijk   ds. J. Greven 
Nieuwjaarsdienst   Gezamenlijke dienst 
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BIJBELLEESROOSTER    
 
November 
Zondag 1 Psalm 119:145-152  Dinsdag 17 Jozua 24:1-13 
Maandag 2 Numeri 3:1-16 Woensdag 18 Jozua 24:14-28 
Dinsdag 3 Numeri 3:17-32 Donderdag 19 Jozua 24:29-33 
Woensdag 4 Numeri 3:33-51 Vrijdag 20 Psalm 119:161-168 
Donderdag 5 Numeri 4:1-20 Zaterdag 21 Sefanja 1:1-13 
Vrijdag 6 Numeri 4:21-33 Zondag 22 Sefanja 1:14-2:3 
Zaterdag 7 Numeri 4:34-49 Maandag 23 Sefanja 2:4-15 
Zondag 8 Psalm 146 Dinsdag 24 Sefanja 3:1-8 
Maandag 9 Numeri 5:1-10 Woensdag 25 Sefania 3:9-20 
Dinsdag 10 Numeri 5:11-31 Donderdag 26 Marcus 13:1-13 
Woensdag 11 Psalm 119:153-160 Vrijdag 27 Marcus 13:14-27 
Donderdag 12 Marcus 12:13-17 Zaterdag 28 Marcus 13:28-37 
Vrijdag 13 Marcus 12:18-27 Zondag 29 Lucas 1:1-25 
Zaterdag 14 Marcus 12:28-34 Maandag 30 Lucas1:26-38 
Zondag 15 Marcus 12:35-44    
Maandag 16 Jozua 23:1-16    
 
Sefanja 1:5  
Ik zal wegvagen wie op het dak knielt voor het sterrenleger aan 
de hemel, wie knielt voor de HEER en trouw aan hem zweert, 
maar tegelijk ook aan Milkom.  
 
December 
Dinsdag 1 Psalm 50:1-15  Donderdag 17 1 Tessalonicenzen 5:1-11 

Woensdag 2 Psalm 50:16-23 Vrijdag 18 1 Tessalonicenzen 5:12-28 

Donderdag 3 Numeri 6:1-12 Zaterdag 19 Psalm 145 
Vrijdag 4 Numeri 6:13-21 Zondag 20 Micha 5:1-5 
Zaterdag 5 Psalm 119:169-176 Maandag 21 Micha 5:6-14 
Zondag 6 Lucas 1:39-56 Dinsdag 22 Micha 6:1-8 
Maandag 7 Lucas 1:57-66 Woensdag 23 Micha 6:9-16 
Dinsdag 8 Lucas 1:67-80 Donderdag 24 Lucas 2:1-14 
Woensdag 9 Psalm 28 Vrijdag 25 Lucas 2:15-21 
Donderdag 10 1 Tessalonicenzen 1:1-10 Zaterdag 26 Lucas 2:22-35 
Vrijdag 11 1 Tessalonicenzen 2:1-12 Zondag 27 Lucas 2:36-40 
Zaterdag 12 1 Tessalonicenzen 2:13-20 Maandag 28 Lucas 2:41-52 
Zondag 13 1 Tessalonicenzen 3:1-13 Dinsdag 29 Micha 7:1-7 
Maandag 14 Psalm 42 Woensdag 30 Micha 7:8-13 
Dinsdag 15 1 Tessalonicenzen 4:1-12 Donderdag 31 Micha 7:14-20 
Woensdag 16 1 Tessalonicenzen 4:13-18    
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 1 KON. 18 // DE GEVAARLIJKE TIJD ONDER ACHAB // BONAIRE 2015 
Door: Ds. Johannes de Roo 
 
 
Wat is (niet was) dat voor een tijd? 
Zo rondom 850 v. Chr., het Noordelijk Rijk Israel, het 10-stammenrijk, 
met de hoofdstad Samaria, met koning Achab en zijn vrouw Izebel. 
Ja, hij deed zoals Jerobeam de zoon van Nebat, die een geheel eigen 
eredienst instelde te Bethel en Dan, de aanbidding van twee tastbare en 
zichtbare gouden kalveren, met eigen priesters. 
Maar dat was niet het ergste. 
Dat hij trouwde met Izebel, de dochter van de koning van Tyrus, 
aanbidster van de Baal…en met Izebel haar godsdienst binnenhaalde en 
steeds verder afdwaalde van de oude paden. 
Hij gaat de Baal dienen.. gaat zich voor hem neerbuigen.. bouwt een 
huis voor de Baal in Samaria..richt daar een altaar op! 
Achab sterke koning, tijd van vrede naar alle kanten, welvaart en 
opgang, geestelijk een tijd van diep diep verval. 
De godsdienst wordt wat van nature in ieder mensenhart zit, ook in uw 
en mijn hart: aanbidding van het goede leven hier op aarde. 
Je oren dichtstoppen en alleen maar roepen: leven, leven hier en nu! 
Baal,  heer, gever van de regen, van de vruchtbaatrheid van 
aarde,mens,dier! Wol en vlas, wijn en drank. Volle kasten en kelders, 
groeien, bloeien.. meer … meer… Laten we eten, laten we drinken, laten 
we vrolijk zijn, morgen sterven we. 
 
Israëls God? Zijn belofte, zijn geboden, daarmee de offerdienst, schuld 
en verzoening, zonde en vergeving?  
Zijn Zoon, het kruis van Golgotha, de kruiswoorden? 
Je oren dichtstoppen voor de stemmen van deze wereld, van je 
mensenkinderen rondom, weglopen richting smalle poort, de heuvel 
daarginds, roepen: leven,  leven, eeuwigheidsleven….. Ach arme 
dwaas…. 
De gevaarlijke tijd onder Achab. Van alle plaats en van alle tijd, van 
iedere gemeente, ieder gezin, ieder hart… ook hier op Bonaire, ook 
hier….. 
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En nu leren we hier in de Elia-verhalen 1 Kon. 18 vv, dat er van deze 
gevaarlijke tijd ook nog iets anders te zeggen is. 
Met de woorden van één van onze belijdenisgeschriften: 
Art. 27 NGB: "Deze kerk is geweest van het begin der wereld af en zal er 
tot het einde toe zijn, gelijk daaruit blijkt dat Christus een eeuwig koning 
is, welke zonder onderdanen niet kan zijn… 
En deze heilige kerk wordt van God bewaard of staande gehouden tegen 
het woeden der hele wereld…. 
hoewel zij soms een tijdlang zeer klein en als tot niet schijnt gekomen te 
zijn in de ogen der  mensen… 
gelijk zich de Here gedurende de gevaarlijke tijd onder Achab 7000 
mensen behouden heeft, 
die hun knieeen voor de Baal niet gebogen hebben." 
 
En dat is wat in de reformatietijd- tijd van  martelingen, brandstapels, 
vluchtelingengemeentes- van de kerk beleden wordt: 
zij ligt onder de aanval der wereld, zij is de lijdende en strijdende en 
bijkans ondergaande kerk, 
het kleine hoopje der vervolgden; 
zij kan zichzelf niet bewaren en in standhouden, maar zij wordt bewaard 
en wordt staande gehouden. 
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“KERKENRAADSLEDEN EN AMBTSDRAGERS" 
Door:!Ds.!Johannes!de!Roo!
 
"Onze kerk onderhoudt de ambten van dienaar van het Woord, van ouderling 
en van diaken. In deze drie tezamen wordt het ene ambt van Christus aan de 
gemeente bediend en in de wereld gesteld. Daarom sta ook nimmer het ene 
ambt los van het andere. De ouderling arbeide niet zonder de dienaar van het 
Woord, zij beide niet zonder de diaken." Ik zou willen wijzen op dit samen-
werken van de verschillende ambtsdragers. Je zult het samen moeten doen. 
Niet zonder elkaar, niet tegen elkaar, niet voor elkaar, maar in gemeenschap 
met elkaar. Petrus geeft in Handl. 1: 21.22 een heldere omschrijving van het 
ambt: één van hen moet met ons getuige worden van zijn opstanding! Wij 
zijn geen directe ooggetuigen,  maar  je zult wel iets gezien moeten hebben 
van de Here Jezus Christus. 
Hij leeft, Hij is! En let ook hier op dat: met ons! 
 
En dan komt de roeping van het ambt tot je. Wij weten de antwoorden al die 
je gaat geven. Je weet zelf het antwoord al dat jij gaat geven. O ja, onze 
wegen en onze gedachten zijn bekend. Nu staat er ook iets geschreven van 
Gods wegen die hoger zijn dan onze wegen en Gods gedachten die anders 
zijn dan onze gedachten. Zullen we  het daar dan maar op houden? En je 
kunt als Jona geld en goed er voor over hebben om God roeping naast je 
neer te leggen, ja precies de andere kant op vluchten, naar Tarsis en niet 
naar Nineve. Maar Israëls God slaat er op in met een storm in je 
levensscheepje, op je levenszee… de Here beschikt een grote vis…je wordt 
opgeslokt… al je wijsheid, al jouw gedachten, al jouw wegen… alles wordt je 
afgenomen… je krijgt een wonderlijk bidvertrek , in de buik van de vis… je 
wordt een bidder: uit diepten van ellende roep ik tot U o Here…de vis spuugt 
je uit op het droge…en je gaat niet omdat je wilt maar omdat Hij jou te sterk 
is….richting Nineve. 
 
Ach, al onze uitvluchten…. 
Als je nog zou aankomen met bijbelse argumenten zoals Mozes: 
ik klein mensje… ik kan niet goed praten, ik stotter… ik weet niet wie U 
bent…. hoe is uw naam eigenlijk… ze zullen  me niet aannemen en 
aanvaarden als uw dienaar…. wat moet ik zonder machtsmiddelen… 
Zijn dat je argumenten? Ook die worden  je uit handen geslagen. 
En het blijft: " worden toch sommigen hunner, in onderscheiding van 
anderen, van Godswege geroepen tot het vervullen van ambten of 
bedieningen". 
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VAN DE KERKENDRAADSTAFEL 
Door: Désirée Coffie, voorzitter Kerkenraad 

Terugkijken:  
De diensten van de afgelopen twee maanden –geleid door ds. Johannes de Roo-  
waren voldoende bezocht. Tijdens de afwezigheid van ds. De Roo heeft ds. Jaap 
Luinstra de gezamenlijke dienst in Kralendijk geleid. Koor Kyrie Eleison o.l.v. 
Marian Passchier-Luinstra heeft haar medewerking verleend aan diverse diensten.  
 
Vooruitkijken: 
In de komende periode zijn er diverse speciale diensten: de dienst van het Heilig 
Avondmaal, de Adventsdiensten, de Kerstnachtdienst, de Kerstmorgendienst, de 
Oudjaarsdienst…… De kerkenraad nodigt een ieder uit deel te nemen aan deze 
diensten. De kerkenraad wenst iedereen een fijne November- en Decembermaand 
toe! 
 
Vrijwilligers:  
De kerkenraad roept vrijwilligers op om zich op te geven om de huidige 
kerkenraadsleden te helpen om de de continuiteit van de VPGB te Bonaire te 
waarborgen. Iedereen heeft wel een talent, en alle talenten kunnen gebruikt 
worden voor dit goede doel.  Indien U belangstelling heeft en meer informatie 
wenst; stuur dan een e-mail naar Desiree Coffie (preses), daisycoffie@hotmail.com 
Graag in het vakje onderwerp aangeven: “kerkenraadslid”. 
 
Organisatie en Beheer:  
De Vaste Vrijwillige Bijdragen (VVB) blijven teruglopen. Willen wij als gemeente 
“zelfstandig” kunnen fungeren, dan moeten we ook als gemeente bewust zijn dat 
we samen de verantwoordelijkheid moeten kunnen dragen van zowel de lusten als 
de lasten.  Dit zelfstandig functioneren is helemaal afhankelijk van de Vaste 
Vrijwillige Bijdragen die door de gemeenteleden aan de VPGB afgedragen wordt. 
Graag wijzen wij een ieder erop dat de vaste vrijwillige kerkelijke bijdrage volledig 
aftrekbaar is voor de belasting.  
 
Pastoraat:  
Ds. Johannes de Roo en echtgenote zijn bij diverse mensen thuis op bezoek 
geweest in de afgelopen periode. Indien U graag bezoek wilt hebben van de 
predikant verzoeken wij U contact te leggen met de predikant na de dienst of een 
der kerkenraadsleden om dit door te geven.  
 
Jeugd  
Elke woensdag om 18.00 uur (t/m 16-12-2015 en dan weer per 07-01-2016) wordt 
er muziekles gegeven voor de jeugd in het Jeugdgebouw te Kralendijk. De 
muzieklessen zijn onder leiding van de heren Albert Crestian en Juni van Arneman. 
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Op de zaterdagen is er van 16.00 tot 18.00 uur jeugdbijeenkomst in het 
jeugdgebouw te Kralendijk onder leiding van onze jeugdleidsters en –leider:  
Mw. Ferina (Roosje)van der Hoek 
Mw. Sapphira Coffie 
Mw. Denise en Albert Crestian-Coffie 
Mw. Karin van den Ouden 
 
Mw. Van der Hoek heeft op zich genomen de trekker te zijn voor dit schooljaar vwb 
onze Jeugdclubactiviteiten. De Kerkenraad is haar zeer dankbaar voor dit initiatief. 
Resteert ons aan alle ouders te verzoeken om hun kinderen op de zaterdagen naar 
de jeugdclub te brengen om deel te nemen aan de jeugd-activiteiten. 
 
Bedankjes  
De Kerkenraad bedankt hierbij een ieder die een gift, geste, donatie, in welke vorm 
dan ook, in de afgelopen maanden aan de VPGB geschonken heeft.  De 
Kerkenraad is U zeer erkentelijk voor uw goedhartigheid.  
 
Autovervoer  
Vanaf heden graag ophalen voor de kerkdienst: …….. 
Contactpersoon  Glenda Pourier, (email: glendapourier@hotmail.com) is terug op 
Bonaire. Deze dienstverlening wordt weer per meteen opgepakt door Glenda. 
 
Collectes 
Alle collectes van de maanden November en December 2015 zijn bestemd voor 
“Restauratie Kerkgebouw Rincon”. Er zal bij de uitgang van de kerk op 08-11-2015 
en 06-12-2015 extra collectes gehouden worden t.b.v. Diakonie. 
 
Geboren! 
De Kerkenraad feliciteert Sapphira en Sherwin eveneens Evanthe Corbin en Tyzic, 
met de geboorte van hun dochter en zusje: River Mae, op 8 september j.l. 
 
Kerstconcert 2015 Kinderkoor “Sound of Praise” 
Ook dit jaar zal het kinderkoor “Sound of Praise”, o.l.v. Denise en Albert Crestian-
Coffie, een kerstconcert geven in onze Kèrk’i Playa. Deze presentatie zal op 20 
december 2015 om 19.00 uur aanvangen. Iedereen is welkom; gelieve dit bericht 
door te geven! 

Gemeente-brunch 03 januari 2016  
Na afloop van de dienst op zondag 03 januari 2016 is het de bedoeling dat we 
samen een Nieuwjaar-Gemeente-brunch houden in de tuin van Kèrk’i Playa. De 
Kerkenraad zoekt vrijwilligers die dit project willen helpen uitvoeren. Graag 
opgeven bij mw. Desiree Coffie, preses via daisycoffie@hotmail.com  
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INTERVIEW MET DS. ARJAN PLAISIR 
Ingezonden door ds. Johannes de Roo 
 

Ds.Arjan Plaisir is secretaris van de Prot. Kerk in Nederland (PKN). 
In een interview  met Gerrit-Jan Kleinjan (Trouw 1 okt. 2015) komt hij 
tot opmerkelijke uitspraken. Het zou goed zijn -denk ik JdR- zijn 
woorden ter harte te nemen, te overdenken, samen te bespreken! Ik 
laat ze hier volgen. 
 
De Prot. Kerk in Nederland is niet langer een kerk die overal in 
Nederland te vinden is. Het water is nu aan de lippen gekomen. We 
staan in een seculiere cultuur. Dat kun je misschien niet wenselijk 
vinden, maar het is wel de realiteit. We kunnen niet op onze lauweren 
rusten. We willen er nog steeds voor iedereen zijn. Alleen, het idee is 
voorbij dat je ook overal bent. Dat is een fictie. 
Dat moeten we eens erkennen en uitspreken. 
Dat betekent dat er plaatsen zijn en komen waar de kerk fysiek niet 
meer is. Dat is niet leuk. Het is wel de realiteit. 
 
We moeten zuinig zijn op de kerken die we hebben gekregen van ons 
voorgeslacht, maar we kunnen ze niet allemaal in de lucht houden. 
De grote kwestie  van de kerk is nu: hoe kan zo'n oude, in de 
beeldvorming wat vermoeide organisatie, van binnenuit weer vernieuwd 
worden?  Dan zeg ik: we beginnen gewoon opnieuw. Niet proberen een 
corpus christianum nog zo lang mogelijk voor te zetten. Op sommige 
plaatsen moeten we beseffen: het was heel mooi, maar hier moeten we 
nu mee ophouden. 
Als er in een plaats nog 15 leden van de Protestantse Kerk zijn, dan kun 
je hen uitnodigen om gastlid bij een andere kerk te worden…. 
Je zou ook kunnen denken aan huisgemeentes, leefgemeentes. Maar 
doe dat alsjeblieft samen met andere gelovigen, ook katholieken. 
Leefgemeenschappen zouden wat mij betreft per definitie oecumenisch 
moeten zijn. Laat andere kerken zich ook verantwoordelijk weten. 
 
-De basis van zijn geloof:- 
Dat is het verhaal dat ik een geliefd kind ben van God. Hij staat echt 
voor mij in, ook al gaat het helemaal fout in mijn leven. Ik ben zo blij 
dat dit sterke verhaal de eeuwen door verteld is en dat het mij bereikt. 
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Het evangelie leert mij: het is niet tevergeefs, je bent met een doel 
geboren, er is iets en iemand die jou draagt en vasthoudt. In het midden 
van de tijd is daar die simpele figuur Jezus die bereid was om voor jou in 
te staan met zijn ziel en zaligheid. 
Dat verhaal, dat hoor ik in de kerk. Daar wil ik bij horen. Die kracht die 
mij dat geeft, noem ik de God-power. Dat is het eerste. 
Het tweede is, en dat ervaar ik toch ook als ik een kerk binnenstap, de 
sfeer van: hier zijn we broeders en zusters. 
Je bent een gezicht voor elkaar, je bent een naam voor elkaar. Je praat, 
je lacht met elkaar. 
 
-Moet het vrolijker en toegankelijker?- 
Ik vind onze eredienst soms wel erg voor ingewijden. Een taal die de 
incrowd nog verstaat zal best nog wel velen in vuur en vlam zetten. 
Maar voor een buitenstaander is het alsof je naar een chinees 
schouwspel zit te kijken. Laat er iets naast komen, waardoor een 
zwevende gelovige  of een happinez-lezer ook denkt: verrek nog aan 
toe, ik ben op reis geweest naar India, maar ik moet gewoon in het 
buurtkerkje zijn. 
 
De vergrijzing gaat door. Dat moet je onder ogen zien. Maar dat is niet 
het hele verhaal. Er zijn jonge mensen in de kerk, die er vaak helemaal 
voor gaan. Die hebben niet die schroom. Daar moeten we naar kijken. 
Laten we ons in de kerk daar ook voor open stellen. 
Ik denk dat we weer bij de bron moeten beginnen: zijn we nog wel blij 
met dat evangelie? Vinden we het nog de moeite waard? 
Steunen we elkaar nog? Durven we er nog woorden aan te geven? 
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FOTO-IMPRESSIE VAN DE AFGELOPEN TWEE MAANDEN: 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANNA WONG-LOI-SING EN JULIANA MERCERA  ROMAN-SHANE: ONZE JONGSTE COLLECTE-  
NA DE DIENST IN RINCON 06-09-2015.   OPHALER IN RINCON! !  18-10-2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ONZE KINDEREN TIJDENS DE JEUGDCLUBBIJEENKOMST 03-10-2015 
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PART 2 
Door: ds. Julius Wong-Loi-Sing 
 
We owned three pieces of furniture and 70  boxes of  books. I had no 
job on Curacao, no job anywhere. Just promises.  Four young children 
were dependent on us. April and I kept trusting that after five years of 
fruitfully working on the Bible translation team for the Papiamentu Bible 
that something else would open up. On my last night of my final trip to 
the Netherlands with the Bible translation project, I attended  a banquet 
at a restaurant called “David and Goliath.” I met a stranger sitting next 
to me, and to this day, I do not know his name. I had not want to 
attend the banquet.  I was not in the mood and I was worried about the 
future.  The Bible translation had come to an end.  As much as I wanted 
to continue translating and even wished there was more to translate, the 
words in the last book of the New Testament, the book of Revelation 
describing those awful plagues, are clear “I warn everyone who hears 
the words of the prophecy of this book: if anyone adds anything to 
them, God will add to him the plagues described in this book” 
(Revelation 22:18).  As much as I wanted to keep translating, the 
prospect of plagues deterred me from creating any more unnecessary 
work! 

So, when the stranger in the restaurant said: “would you like to teach?” 
I said, “Yes, do you know of a job?”  The stranger said that he knew of a 
school in the USA and when I asked him the name of the school he 
answered: “I don’t know, I think it is in Chicago.” Great help, that was!  
But I contacted a school friend of mine and asked if he knew which 
school that could be.  Ed worked at Moody Bible Institute in Chicago and 
said, “Our school is looking for someone like you, how come I did not 
think of you?  Apply!”   

Nathaniel, our firstborn son was born  at 23 weeks gestational age, 
weighing 1 pound 6 ounces,  had a history of health issues. I took him 
to the USA for a doctor’s visit and on the way stopped in Chicago to 
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interview at Moody.  It turned out that they had searched two years for 
a person like me and I was hired within the four days, a process that 
normally takes four months.  Moody paid for all our boxes to be shipped 
and we moved the whole family to the USA in 1995. 

Our kids were homeschooled and then placed in the public schools at 
various ages.  Our youngest, Emily, now 22 years old,  uses her 
journalism training working at Chicago’s Sheraton hotel. Our youngest 
son, Zachary is a sheet metal worker with the unions. Our second oldest, 
Jonathan lives and works in Spain with his wife, Jordan, and our two 
grandchildren, Alek and Malakai. Our oldest, Nathaniel, is 28 now and 
lives and works near St Louis with his wife Amanda.  They are expecting 
our first granddaughter! 

At Moody I have taught over fifty different courses.  During that time I 
also studied and completed my second doctorate.  The focus of that 
study was “Transformational Leadership for the Global City.” It has been 
one of the most eye-opening courses of study for me, and am very 
grateful to have studied under Ray Bakke. At Moody, where I teach on 
the graduate level, our students come from all parts of the world.  About 
six of every ten of our students are internationals and preparing them 
for country-specific tasks is challenging.  We love interacting with these 
bright minds, able bodies and passionate hearts! We live about 1 hour 
driving from the city and have  students over often, for some downtime 
and deeper interaction. From Chicago and because of Moody Theological 
Seminary and Graduate Schoo,l we have been able to visit and minister 
in many of our students’ states and countries. We love working with 
ministry practitioners in an academic setting. We love expanding the rule 
of God in places and ways that it has not spread before.  We love it. And 
then you have our linkage and love to see God’s will done on Bonaire as 
it is in heaven.  
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WIE WAS MAARTEN LUTHER? 
 

Maarten Luther werd in 1483 geboren in 
Eisleben in Duitsland. Zijn vader wilde dat hij 
jurist werd en hij ging in 1501 rechten 
studeren in Erfurt. Maar daar kwam hij tot de 
overtuiging dat het beter was het klooster in 
te gaan, wat hij in 1505 inderdaad 
deed. Vanaf 1507 studeerde hij in het 
klooster theologie nadat hij als monnik de 
gelofte afgelegd had (1506) en tot priester 
gewijd was (1507). In 1512 werd hij in de 
universiteitsstad Wittenberg tot doctor in de 
theologie benoemd en in 1514 werd hij 
predikant van de stadskerk van Wittenberg. 
Hij ontwikkelde een afkeer van bepaalde 
handelingen door de Rooms-Katholieke Kerk 
die tot doel hadden om geld in te zamelen 
voor de bouw van de Sint Pieterskerk in het 
Vaticaan in Rome. Dat bouwproject kostte 

zoveel geld dat de Rooms-Katholieke Kerk in Duitsland erdoor in financiële 
moeilijkheden kwam. De gelovige burgers konden voor veel geld zogenaamde 
“aflaten” kopen. De Rooms-Katholieke Kerk zei dat aan iemand die een aflaat kocht 
zijn zonden zouden zijn vergeven. Maarten Luther werd daarover zo boos dat hij 
95 stellingen opstelde en die volgens overlevering aan de deur van de slotkapel in 
Wittenberg timmerde. 

Maar ook belangrijk was dat hij de 95 stellingen aan allerlei heel bekende en 
invloedrijke personen toestuurde. Al gauw bleek dat een heleboel mensen het met 
Maarten Luther eens waren. Daarom werd de Rooms-Katholieke Kerk heel erg 
kwaad op Maarten Luther want hij verstoorde de geldwerving. De Rooms-
Katholieke Kerk vond dat Maarten Luther in opstand kwam, alhoewel in de eerste 
tijd er zelfs Room-Katholieke bischoppen waren die Luther’s gelijk erkenden. 

Door de grote beroering door zijn 95 stellingen voelde Maarten Luther zich 
gedwongen de stellingen met verdere publicaties toe te lichten. (Daarbij is het 
belangrijk te weten dat juist in die tijd de boekdrukkunst opkwam.) De grote 
beroering ontstaat ook omdat de – toen almachtige – Rooms-Katholieke Kerk in 
Rome een kerkelijk proces tegen Maarten aanspande. Ook werd Maarten Luther 
bedreigd door de Rooms-Katholieke Kerk in Duitsland. 

In 1520 schrijft Maarten Luther zelfs drie boeken. Die zijn er de oorzaak van dat 
het kerkelijk proces in Rome tot een einde komt. Het eindoordeel wordt in een Bul 
vastgelegd, waarin van Maarten Luther geëist wordt dat hij zijn leer (woorden, 
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stellingen en boeken) herroept en dat hij anders in de Kerkelijke Ban gedaan zou 
worden. Dat laatste was in die tijd een zeer ernstig oordeel, omdat dat maakte dat 
je als Duits burger volledig vogelvrij werd. 

Maarten Luther reageert door de brief met de Bul tegelijk met het kerkelijk 
wetboek te verbranden. Daarover wordt de Rooms-Katholieke Kerk zo boos dat in 
1521 de Paus de ban over Maarten Luther uitspreekt. 

De Duitse keizer Karel V (die met steun van de paus gekroond was) ziet zich door 
de Luther welgezinde stemming in het land gedwongen om Luther te verhoren. 
Ook de invloed van enige Duitse vorsten, die de invloed van de paus op de 
rijkspolitiek hopen te verzwakken, versterkt deze noodzaak voor de keizer. Daarom 
wordt de opstandeling Maarten Luther op de Rijksdag naar Worms ontboden en 
wordt hem daartoe een vrijgeleide toegezegd. 

Op de Rijksdag moet Luther, zoals de Rooms-Katholieke Kerk en ook de keizer het 
willen zijn leer herroepen. De vorsten, die Luther steunen, hopen door de op 
handen zijnde gebeurtenissen, de politieke macht van Rome in Duitsland te 
verminderen. Ook eist de de machtige keurvorst Frederik de Wijze van Saksen, 
lands-vorst van Luther die Luther sterk ondersteunt, dat Luther niet zonder verhoor 
in de ban gedaan en gearresteerd wordt. 

Op 2 april 1521 begeeft Luther zich naar Worms. Echter reeds de heenreis naar de 
rijksdag wordt niet de boetegang, waar de kerk op hoopte. De reis naar Worms 
wordt eerder een triomftocht, in alle plaatsen wordt Luther met grote geestdrift 
ontvangen. Hij preekt in Erfurt, Gotha en Eisenach. En ook in Worms, waar hij op 
16 april 1521 aankomt, wordt hij door het volk met gejuich ontvangen. 

Het optreden van Luther op de rijksdag wordt als zakelijk, verstandig en bezonnen 
beschreven. Hij moet tweemaal voor de keizer verschijnen, iedere keer wordt hem 
duidelijk voorgelegd, om zijn leer terug te nemen, maar Luther ziet geen bewijs 
tegen zijn stellingen en opvattingen, die hem bewegen kunnen, om zijn stellingen 
te herroepen: “Wanneer ik niet door getuigenissen uit de Schrift en heldere 
bewijzen overtuigd wordt; want noch tegen de paus, noch tegen de Concilies 
alleen geloof ik, omdat het vast staat, dat zij meermalen gedwaald en zich zelf 
tegengesproken hebben, daarom ben ik door de plaatsen van de Heilige Schrift, in 
mijn geweten overwonnen en gevangen in het Woord van God. Daarom kan en wil 
ik niets herroepen, omdat tegen het geweten in iets te doen nog veilig noch 
heilzaam is. God helpe mij, amen!” 

Nadat hij de zaal waar de onderhandelingen plaatsvonden verlaten had, roept hij 
opgelucht “Ik ben er door.” En hij is er ook door: Luther wordt in vrijheid gesteld 
en niet gearresteerd, omdat hem in de brief waarin hem bescherming was beloofd 
voor 21 dagen een vrijgeleide was verzekerd. Hij begeeft zich op 25 april 1521 op 
de terugreis. 
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Wanneer hij en de vorsten die hem steunden Worms verlaten hebben, spreekt de 
keizer over Luther de rijksban uit (Het Edict van Worms): hij is nu vogelvrij. 

Op de terugreis laat keurvorst Frederik de Wijze Luther op 4 mei 1521 “ont-
voeren” (Luther heeft dat van tevoren geweten). Dit gebeurt aan de ene kant om 
Luthers veiligheid te garanderen, aan de andere kant om hem voor korte tijd uit 
beeld te laten verdwijnen – zelf het gerucht van Luthers dood is in omloop. Ook 
dient deze aktie er voor de keurvorst vooral toe, zich zelf niet in gevaar te brengen, 
omdat de vorst zelfs iemand die in de ban gedaan was en een ketter was 
bescherming verleende. 

Luther wordt op de afgelegen Wartburg gebracht en de beweging van de 
Reformatie heeft tijd om voet aan de grond te krijgen. 

Zo wijdt Luther zich aan een nieuwe opgave: hij vertaalt in slechts elf weken het 
Nieuwe Testament uit het Grieks in de Duitse taal. Het werk, dat later nog door 
Melanchthon en andere deskundigen bewerkt werd, verschijnt in het jaar 1522 in 
gedrukte vorm. Deze zogenaamde “Septemberbijbel” vindt in de evangelische 
gebieden een enorme afzet en wordt daar tot een volksboek, waarmee het een 
wezenlijke bijdrage voor de ontwikkeling van de Duitse geschreven taal vormt. 

Later volgen eerst delen van het Oude Testament en in 1534 verschijnt de gehele 
uitgave van de Bijbel in de Duitse taal, die eveneens op grote schaal verspreid 
wordt. 

De reformatorische gedachten werden nu in Wittenberg, dat het centrum van de 
Reformatie geworden is, ook in de praktijk omgezet. Demonstratief trouwden in 
1521 drie priesters, ook de kerkdienst werd aangepast. Luther ziet deze 
veranderingen uit de verte welwillend aan, hij onderhoudt een nauwe schriftelijke 
correspondentie met zijn medestanders in Wittenberg. 

In het bijzonder is nog te noemen het werk van Philippus Melanchthon, die in het 
jaar 1521 met zijn werk “Loci communes” de eerste formulering van de Lutherse 
leer tot stand brengt en daarmee het werk van de Reformatie ook theologisch 
gezien nauwkeurig vastlegt. 

Wanneer in 1522 de radicale krachten van de Reformatie (zoals de 
“Beeldenstormers” onder Andreas Bodenstein, generaal Karlstadt) de overhand 
schijnen te krijgen verlaat Luther de Wartburg en keert hij naar Wittenberg terug. 

Luther komt op 6 maart 1522 naar Wittenberg en brengt met zijn “vastenpreken” 
de beweging van de Reformatie, die hij in het radicale zag afglijden, weer terug op 
zijn gematigde lijn. Weliswaar is de terugkeer van de verbannen Luther gevaarlijk, 
maar de hervormers bereiken met het oog op Luthers veiligheid gedeeltelijk 
verdere successen: de 2e Neurenberger Rijksdag verklaart dat de ban tegen Luther 
niet ten uitvoer gebracht kan worden. Weliswaar wordt in 1524 op de 3e 
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Neurenberger Rijksdag deze ban vernieuwd, maar de Reformatie had zich op dat 
moment al zo gevestigd, dat een arrestatie van Luther nu heel erg onwaarschijnlijk 
is. 

In de volgende jaren begint Luther door geschriften en preken zijn leer in de 
praktijk om te zetten. In het geschrift “Over de wereldlijke regering, hoe men deze 
gehoorzaamheid verschuldigd is” formuleert Luther de uitgangspunten van zijn 
politieke ethiek, in dit werk komt opnieuw de gematigde instelling van Luther aan 
de dag. 

In de jaren 1522 tot 1524 moet vooral de activiteit van Luther met betrekking tot 
preken genoemd worden. Hij reist om te preken heel Middenduitsland door, zoals 
in de herfst van 1522 zelfs in Erfurt en Weimar. Hij acht het een heel belangrijke 
opgave om de mensen het Evangelie te verkondigen en uit te leggen. 

Ook voert Luther met het geschrift “Over de orde van dienst in de gemeente” en 
“Formula missae” (Vorm van de mis) de reeds eerder voorgenomen hervorming 
van de kerkdienst in. 

De nieuwe sociale orde wordt met de invoering van de “algemene kas” bereikt. De 
gemeentelijke sociale en onderwijsverplichtingen worden door het in beslag nemen 
van het vermogen van de oude kerk gefinancierd. 

De nieuwe regeling van het schoolwezen is een van de meest dringende opgaven 
van Luther. Omdat voor zijn terugkeer heel wat professoren en scholieren met hun 
uitleg van Luthers leer het onderwijs volledig hadden lam gelegd. De reformator 
heeft echter goed opgeleide predikanten, leraars en ambtenaren dringend nodig. 
In het geschrift “Aan de raadsheren van de steden van het Duitse land, dat ze 
Christelijke scholen zullen oprichten en in stand zullen houden” verplicht hij de 
overheid goed onderwijs voor de jeugd te garanderen. 

Vanaf 1524 ontstaat een nieuwe tegenpartij van de Reformatie. Deze keer zijn het 
de radicale krachten uit de eigen gelederen, die door Luther Schwarmer en 
Rottengeister genoemd worden. 

Thomas Münzer, priester en voormalige aanhanger van Luther, wordt in 1525 de 
leider van de boerenbeweging in Middenduitsland, die reeds in het jaar 1524 in het 
Zuidwesten ontstaan was. Deze krachten, die zich op Luther beriepen, eisen betere 
(economische) verhoudingen, ook door het omverwerpen van de overheden. 

In zijn preken, die hij ook in het gebied van de opstand zelf hield, keert Luther zich 
tegen iedere vorm van geweld. Hij oogst hiermee echter van de kant van de 
boeren, die op zijn steun gehoopt hadden, alleen maar afwijzing. 

Luther roept van zijn kant de mensen er toe op, zich van de geestelijke willekeur 
van de overheid te bevrijden, maar niet van de economische en politieke. 
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Zo onstaat het felle geschrift “Tegen de moord en roofzuchtige benden van de 
boeren”, dat tot nu toe een van de meest omstreden geschriften van de 
Reformator is. De boeren lijden echter op 15 mei 1525 in de slag bij 
Frankenhausen een vernietigende nederlaag. 

Op 13 juni 1525 trouwt Luther met de 
in 1523 uit het klooster Nimbschen bij 
Grimma gevluchte non Katharina van 
Bora, die sedert dien haar toevlucht in 
Wittenberg gevonden had. Het 
huwelijk met de zestien jaar jongere 
Katharina wordt tegen het advies van 
vele vrienden gesloten, die daarin 
reeds de ondergang van de Reformatie 
zagen. Zo spreekt bijvoorbeeld 
Philippus Melanchthon over een 
“ongelukkige daad”. Luthers vriend 

weet in het begin niets van Luthers voornemen en wordt ook voor de bruiloft niet 
uitgenodigd. 

Katharina geeft voortaan leiding aan het huishouden, vooral de huishoudkas, 
waarmee doctor Luther, zoals verteld wordt, volstrekt niet kon omgaan. Ze laat 
echter zien dat ze een goede huisvrouw en tuinierster is. 

In het gezin van Luther leven niet alleen zijn vrouw en later zes kinderen, maar 
ook een familielid van Katharina en sedert 1529 zes kinderen van Luthers zuster. 
Bovendien heeft Luther studenten in zijn woning, om de huishoudkas beter van 
geld te voorzien. 

Kenmerkend voor het familieleven van de Luthers zijn ook de vele opgetekende 
tafelgesprekken van de Reformator, waarin de taal en de verbondenheid met het 
volk van Luther duidelijk wordt. 

Luthers gematigde lijn, zijn houding tegenover de opstandige boeren en zijn 
compromissen met de landsvorsten werden hem niet zelden van veel kanten 
verweten. Aan de andere kant stond Luther ook steeds onder druk om de 
Reformatie op het politieke en theologische vlak te verdedigen tegenover Rooms-
katholieke zijde. Dit zich bewegen over het scherp van de snede wilden vele van 
zijn voormalige aanhangers niet meedragen. 

Reeds van 1524-26 maakt een strijd van Luther met de beroemde Nederlandse 
Humanist Erasmus van Rotterdam het de beweging van de Reformatie moeilijk en 
leidt deze tot een scheiding met de Humanisten, die tot dan toe de gedachten van 
Luther begroet hadden. 

Meningsverschillen tussen Luther en Karlstadt en tussen Luther en de Zwitserse 
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Hervormer Zwingli over de betekenis van het Avondmaal leidden in het jaar 1529 
tot het Godsdienstgesprek van Marburg, waarbij echter slechts een gedeeltelijke 
overeenstemming bereikt werd. 

Luther en Melanchthon keerden zich in scherpe bewoordingen tegen de Doperse 
beweging; toen echter het Doperse Rijk van Munster 1534/35 overwonnen werd, 
veroordeelden ze ook de behandeling van de overwonnenen. 

In 1537 komt het tot een strijd met Luthers medestrijder Johannus Agricola, deze 
verlaat daarop in 1540 Wittenberg. 

In de laatste levensjaren heeft Luther met verschillende lichamelijke kwalen te 
kampen. Bovendien treft hem het sterven van zijn dochter Magdalena in 1542 
zwaar. 

Luthers verhouding tot anders gelovenden, vooral tegenover de Joden, verslechtert 
in deze jaren zeer. Heeft hij in 1523 nog met het geschrift “Dat Jezus een geboren 
Jood is!” een verzoenende houding getoond, de ouder wordende Reformator 
veroordeelt nu allen, die zich niet laten bekeren. Vanuit deze stemming zou ook in 
1543 het sterk anti-joodse geschrift “Over de Joden en hun leugens” ontstaan 
kunnen zijn. 

De strijd tegen de vijanden van de Reformatie voert Luther ook in de laatste jaren 
aan. Met het geschrift “Tegen het door de duivel gestichte pausdom van Rome!” 
deelt hij zijn laatste slag tegen de Rooms Kerk uit. 

Luther zet zijn preekactiviteiten echter ondanks allerlei teleurstellingen en zijn vele 
lijden voort. 

Zijn docentschap aan de Wittenbergse Universiteit zet hij eveneens tot aan het 
einde van zijn leven voort, het laatste college eindigt echter met de woorden: “Ik 
ben zwak, ik kan niet meer.” De door ziekten getekende Luther vertrekt op de 17e 
januari 1546 voor de laatste reis van zijn leven naar zijn geboortestad Eisleben, om 
daar verschillen van mening binnen de familie van de Mansfelder graven te 
beslechten. De onderhandelingen eindigen succesvol. 

Luther heeft echter niet meer de kracht om naar Wittenberg terug te keren. Hij 
sterft op de 18e februari 1546 te Eisleben. Op het sterfbed bidt hij: “In Uw handen 
beveel ik mijn geest. U hebt mij verlost, Heer, trouwe God.” 

Nadat de kist met zijn stoffelijk overschot twee dagen in Eisleben opgebaard heeft 
gestaan, wordt hij via Halle en Bitterfeld naar Wittenberg overgebracht. 

OP DE 22E FEBRUARI WORDT LUTHER IN DE SLOTKAPEL TE WITTENBERG BIJGEZET, DE 
TOESPRAAK BIJ HET GRAF HOUDT JOHANNES BUGENHAGEN. 
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Dankdag voor Gewas en Arbeid 
Datum: woensdag 4 november 2015 
 
 
Iedere eerste woensdag van november. Op deze dag dankt de 
protestante kerkgemeenschap, tijdens een viering, God voor de 
verkregen gewassen. 
 
Een dankdag is een gebruik uit de Middeleeuwen. Er waren toen vaste 
bededagen. In 1578 werd bepaald dat er tijdens oorlog en andere 
rampen massaal gebeden en gedankt moest worden. 
 
Een vaste dag om te danken werd in 1653 in Overijssel vastgesteld. 
Besloten werd om op de eerste woensdag van november te danken voor 
het gewas; het eten waarin iedereen dagelijks werd voorzien. 
 
Toen de industrialisatie toenam, is de viering veranderd in dankdag voor 
gewas én arbeid. 
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AFSCHEIDSWOORDEN  JOH.13: 34 
Door: ds. Johannes de Roo 
 
 
 
"Een nieuw gebod geef Ik u, dat gij elkaar liefhebt; 
gelijk Ik u liefgehad heb, dat gij ook elkaar liefhebt". 
 
Een woord uit de afscheidswoorden van onze Here en Heiland Jezus 
Christus. 
De tijd van het directe met Hem leven zal voorbij zijn. De tijd van het 
geloof, van de Geest breekt aan, totdat Hij wederkomt . 
Voor de tussentijd, geeft de Here Jezus een gebod: dat gij leerlingen 
elkaar liefhebt! 
Niet dat aanraken, dat zien, ervaren van Hem meer. 
Wel dat directe van het leven met elkaar als leerlingen en volgelingen, 
als broeders en zusters van hetzelfde huis. 
 
Hoe ziet dat liefhebben van elkaar er dan uit? 
Niet als gevoel, als stemming, als  mooie woorden, maar als werkelijk 
leven met elkaar. 
Je kunt het leren van onze Here  Jezus zelf. 
"Gelijk Ik u heb liefgehad, dat gij ook elkaar liefhebt". 
Hij geeft  in de afscheidswoorden een  voorbeeld  van zijn liefde , bij de 
voetwassing. 
Als de Here met zijn leerlingen het pascha viert, dan staat Hij op van de 
maaltijd. 
Hij legt zijn  kleren af, neemt een linnen doek, omgordt zich daarmee, 
doet water in een bekken. 
Hij begint de voeten der leerlingen te wassen en af te drogen met de 
doek waarmee Hij omgord was. 
Hij doet als de geringste dienaar, Hij doet het minste en nederigste 
werkje: 
de smerige, zweterige voeten van zijn leerlingen wassen. 
En vraagt Hij hen, en u en mij: 
 
"Begrijpt ge wat Ik u gedaan heb? 
Gij noemt Mij Meester en Here, en terecht. 
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Indien nu Ik, uw Here en Meester, u de voeten gewassen heb, behoort 
ook gij elkaar de voeten te wassen. 
Want Ik heb een voorbeeld gegeven, opdat ook gij doet, gelijk Ik u 
gedaan heb. 
Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, een slaaf staat niet boven zijn meester, 
noch een gezant boven zijn zender. 
Indien gij dit weet, zalig zijt gij als gij het doet ". 
 
De tijd tussen Hemelvaart en Wederkomst is een tijd onder het  liefde-
gebod. 
 Het gebod is evenzo genade 
Het bevrijdt je van je stemmingen, behoeften, gedachten, 
voorkeuren ,  tegenzinnen. 
Samen-levende  uit Zijn ons liefhebben tot het einde tot, tot en met 
Golgotha. 
En dan: elkaar de voeten wassen, niet de oren. 
!
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DANKDAG: 4 NOVEMBER 2015 
 
Dank U wel HEER  
Voor gewas en arbeid, van dit jaar  
Voor het dagelijks brood ons gegeven  
Voor de goede dingen in ons leven  
Voor aardappelen, en alle etenswaar.   
 
Dank U wel HEER  
Dat de oogst weer overvloedig was  
Bieten, granen, groenten en ook fruit  
We kunnen weer een heel jaar vooruit  
Het komt zowel mens als dier van pas.   
 
Dank U wel HEER  
Voor de arbeid die we mochten verrichten  
Voor het onderhoud van ons bestaan  
Ondanks de crisis die we ondergaan  
Die handel en bedrijven doen ontwrichten.   
 
Wij bidden U HEER  
Voor mensen die het met minder moeten doen  
In landen waar nog honger wordt geleden  
Voor mensen die niets hebben te besteden  
Die het moeten doen met een heel klein rantsoen.   
 
Wij bidden U HEER  
Voor mensen die door rampen getroffen zijn  
Die door overstromingen alles zijn kwijt geraakt  
En zoveel ellende en verdriet hebben meegemaakt  
Ontferm U Heer en verlicht hun verdriet en pijn. 
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Kerkvoogdij: reknr. 58.100.305 tnv Kerkenraad Verenigde Protestantse Gemeente  
Jeugdwerk:reknr. 115.282.504 tnv Protestantse Gemeente Bonaire Jeugdwerk  
Diaconie:reknr. 115.224.304 tnv Kerkenraad Protestantse Gemeente Diaconie  
Begraafplaats:reknr. 115.402.504 tnv Restauratie Protestantse Begraafplaats  
Restauratie kerk:reknr. 115.402.602 tnv Restauratie Protestantse Kerk  
  
Voor specifieke donaties graag even contact opnemen met de Quaestor, Sapphira 
Coffie, sapphiracoffie@hotmail.com 
 

   

 


