
Rehobôth Contact 

Bezinning 

Wie had kunnen denken dat het Corona-virus zoveel impact 

zou hebben, zodat zelfs de deuren van onze evangelisatiepost 

dicht zouden gaan. Daar kunnen we uren over doorpraten. Be-

langrijker is de vraag wat dit te betekenen heeft.  

Lees: Romeinen 5: 1-3 

Heidelbergse Catechismus, zondag 10 
 

Voordat we er goed en wel erg in hadden was dat 

bedreigende virus er. Maar we kunnen ook zeggen: toen was 

de Hand van God er. Zien we die Hand? Nee, er is geen toeval 

en er is ook geen noodlot. God heeft werkelijk alles onder con-

trole. Het loopt Hem nooit uit de Hand!   

Gods voorzienigheid, dat wil zeggen: Hij voorziet in alles! Dat 

betekent dat de Heere werkelijk alles leidt en bestuurt. Wij 

ontvangen ALLE dingen uit Gods Vaderlijke Hand. Wat doet 

een goede vader? Hij heeft altijd het goede met je voor. Als je 

iets moois van hem krijgt, maar ook als je een waarschuwing 

krijgt, of straf. Oneindig veel meer is Gods Vaderlijke Hand. 

Zijn Hand gaat over alles:  

• het groeien van de bloemen, bomen, planten 

• de regen en de droogte 

• jaren die veel oogst geven of juist weinig oogst 

• eten en drinken 

• gezondheid en ziekte 

• rijkdom en armoede 
 

Dat houdt dan ook in dat wij in tegenspoed geduldig en in 

voorspoed dankbaar mogen zijn. Want de Heere geeft het ons. 

Dat zien wij dikwijls niet. Paulus schrijft in Romeinen 5:3 Wij 

roemen ook in de verdrukkingen. Dat is niet iets wat Paulus 

bedacht heeft, maar dat is Gods werk. God is getrouw, Zijn 

plannen falen niet. Dat leert ons bidden. Om bewaring, om ge-

nezing, om geloof, om vertrouwen... en om Zijn Hand te zien. 

Rehobôth Contact 
Door middel van deze nieuwsbrief willen 
we u en jou de komende weken (Deo 
Volente) op de hoogte houden vanuit  
Bij Sint-Jozef. 

Vaders Hand 

Komt, allen, ziet Gods wijze wegen; 

Wat is Zijn werking hoog geducht, 

Hetzij Hij 't mensdom met Zijn zegen 

Bezoekt, of met Zijn strenge tucht!  
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Josef du Toit 

Deze week hoorden we dat Josef du Toit na twin-

tig jaar weer naar Zuid-Afrika zal terugkeren. In 

verband met de crisis zal zijn reis nog even duren. 

Hij heeft gevraagd om het contact met Rehobôth 

te mogen voortzetten. 

We wensen iedereen Gods zegen en nabijheid 

toe in deze moeilijke periode. Iedereen heeft 

hier op zijn of haar manier mee te maken. Van 

iedereen vraagt het aanpassingen. Voor de een 

thuis, voor de ander op het werk of bij het stu-

deren. Tot nu toe zijn er in onze gemeente geen 

ernstige zieken door het Corona-virus, voor zo-

ver wij weten. Mochten er onder ons zijn die te 

maken hebben met gezondheidsklachten, dan 

wensen we hen van harte Gods ondersteuning 

en beterschap. 

Laten we elkaar niet vergeten in het gebed.  

Een hartelijke groet,  

Dick en Marlyse 

Gethsémané 
Ik mocht een blik slaan in Gethsémané, 
mijn Meester nam mij op een steenworp afstand mee, 
toen Hij geperst werd als een druif, tot bloed, 
dat tot verzoening van de zonden vloeien moet.  
 

Ik zag Hem na, toe Hij daar als een worm  
in doodsnood kroop. Maar toen een helse storm  
Hem tegenkwam, Hij tot Zijn Vader riep,  
was ik verslapt, ik waakte niet, maar sliep. 
 

Hoewel Hij driemaal dringend vroeg te waken  
om biddend de verzoeker te weerstaan, 
kon ik niet uit de strik van zelfzucht raken.  
 

Pas toen Hij sprak: ‘Slaap voort...komt laat ons gaan’, 
ontwaakte ik en zag mijn schande in ‘t verzaken, 
maar ook het wonder, dat Hij in mijn plaats wou staan.  
 
ds. C.J. Meeuse 


