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Gezegend Pasen Gemeenteleden 

 

Meer dan 2500 jaren geleden voerde koning Nebukadnessar de Israëlieten in 

ballingschap weg naar Babel.  

In het Bijbelboek Ezra lezen we in het eerste vers dat de Here ongeveer 50 jaren 

later de geest van Kores (de koning van Perzië) opwekt en deze heidense koning 

opdraagt om een nieuwe tempel te bouwen voor de Here in Jeruzalem. 

God gebruikt koning Kores , koning Darius èn koning Artachsasta om Zijn volk 

terug te zenden naar Jeruzalem. Deze 3 koningen geven toestemming èn bieden 

zelfs hulp aan. De tijd van ballingschap loopt op z'n eind.  

De Here God wendt het hart van deze koningen tot Zijn volk. 

Deze koningen geven alles wat de Israëlieten nodig hebben om terug naar huis te 

reizen èn alles wat Ezra nodig heeft om de tempel te herbouwen, mag hij zelfs uit 

de koninklijke schatkist betalen.  

Als dit niet in onze Bijbel stond zouden we het niet geloven ! 

De Israëlieten vierden ook voor het eerst weer het Pascha in Jeruzalem , en zij 

aten het samen met ieder die zich bij hen gevoegd had om de Here , de God 

van Israël , te zoeken. (Ezra 6:19-22)  

Wat een mooi einde heeft dit paas-verhaal. Degenen die samen met Ezra zijn 

teruggekeerd uit ballingschap en samen met hem de tempel hebben herbouwd 
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krijgen plots 'een nieuwe aanhang'. Niet-Israëlieten die zich bij hun aansluiten en 

mee het Pascha willen vieren , want ...  

zij willen ook God gaan dienen. 

  

Mijn gebed is dat ook wij allen , als gelovige wedergeborenen , het mogen 

meemaken dat ongelovigen zich plots ook met ons willen 'verbroederen' , omdat zij 

ook onze Levende God willen gaan dienen. Uiteraard dienen wij dan voortaan wel 

erg zichtbaar onze relatie met de Heer te moeten gaan vieren , zodat dát door 

'nog-ongelovigen' opgemerkt wordt. 

Ik bid dat we samen deze kans om 'het Paas-offer te delen' met anderen niet 

aan ons laten voorbijgaan , maar dat we Pasen (en kerst , en iedere andere dag 

van ons leven samen met Jezus) in zichtbare uitbundige blijdschap delen , opdat 

velen zich bij ons (lees : bij Hem) zullen vervoegen tot eer en glorie van het Lam. 

  

 

We verdienden niets anders dan de dood. We zijn echter gestraft voor onze zonde in 

Zijn dood aan het kruis. 

Jezus Christus bracht alle zonde ter dood in Zijn vlees. Niet alleen onze zonden 

werden veroordeeld, maar zelfs 'de zonde zelf'. 

God heeft het allemaal gedaan! De zonde oefent geen heerschappij meer uit over 

ons. Halleluja! We moeten God loven voor deze verlossing !  

 

  

Ditjes & datjes :  

• Ribka werd in maart 4 jaar. We hebben een pracht van een dochter , en we 

zijn de Here God daar iedere dag dankbaar voor.  

• Uci haar jongste zus Norma kwam onlangs enkele dagen bij ons op 

bezoek. Zij was als enige van de 4 zussen nog nooit eerder in Living 

Waters Village , en heeft er nu weer een hele mooie ervaring bij. Een 

overweldigende ervaring voor iedereen die hier voor het eerst op bezoek 

komt. Dit is een bijzonder dorp ! 

• Nog eens 5 jongvolwassenen die afgestudeerd zijn van de Bijbelschool , 

zijn uitgezonden naar enkele dorpjes om daar de gemeente 'tot zegen te 

zijn' en/of de gemeente daar zelfs te leiden. Moge de Heer Tobik , Lala , Elti 

, Susan en Nika zegenen in hun kersverse bediening , en hun daar ter 

plaatse gebruiken tot Zijn dienst , om het Evangelie te verkondigen en de 

gelovigen te onderwijzen ahv. Zijn Woord. Matius , Jamal en Yakob dienen 



 

ondertussen al meer dan een jaar in een dorpje , met veel uitdagingen maar 

ook met veel zegeningen èn veel nieuwe gelovigen. Prijs de Heer ! 

• Meer dan 70 jongeren werden vandaag tijdens ons Paasfeest in 

de rivier gedoopt. Tot grote vreugde en blijdschap van ons allen. Prijs de 

Heer Die Zich ieder jaar opnieuw weer over velen hier in het kinderdorp 

ontfermt , en hun -in Zijn grote liefde en genade- een nieuw leven geeft. In 

Zijn dood gedoopt , voortaan wandelend in nieuwheid des levens. Halleluja 

! 

• België 2021 Nog minder dan 3 maanden en wij kunnen 'op verlof'. Wat zien 

wij er eigenlijk erg naar uit om -na 3 jaren- nog eens naar Vlaanderen te 

kunnen komen. Maar met alle corona-restricties is het voor ons erg 

onduidelijk of dat wel zou kunnen. Naar België reizen zou wel kunnen , 

maar terug naar Indonesië reizen -zonder eerst verplicht  in quarantaine in 

een hotel te moeten verblijven- is een onzekerheid. Bid met ons mee dat 

de Heer ons rust en vrede geeft om met teleurstelling en onzekerheid te 

kunnen omgaan tot Zijn eer en glorie. 

 

 

 

Fotogalerij :  

 



  

 

Wie wil er 'n stukje cake voor Ribka haar 4e verjaardag ? 
  



  

 

Bid voor LWV's jonge kerkleiders , uitgezonden in verscheidene dorpjes 
 

  

 

In Zijn dood gedoopt , voortaan wandelend in nieuwheid des levens 
 



  

 

Wemi & Modes , beiden 'in opleiding' in ons dak-team 
 

  

 

de mooiste parkeerplaats in Indonesië bevindt zich hier in LWV 
 



  

 

het overkoepelende dak over de speelplaats van de lagere school in opbouw 
 

 

Gebedspunten : 

Gemeenteleden , wij waarderen uw geestelijke steun ten zeerste ;   

• bid voor onze vakantieplannen eind juni. Uci heeft een maand lang 

schoolvakantie , en wij willen graag als gezin 'op verlof'. Moge de Heer 

ons leiden bij het aftasten van verschillende mogelijkheden in onze 

gebedstijd. 

• bid voor de oprichting van een theologische faculteit op ons eigen 

LWV terrein in 2021 (vooropgestelde start in Juli) Er is heel wat 

nationale regelgeving mee gemoeid en van de overheid 

toelating/erkenning verkrijgen is niet zo vanzelfsprekend. Maar we 

dienen een almachtig God Die ons hier al veel vaker heeft weten te 

verbazen.  

• bid voor 'pelayanan diakonia' (= diakonia ministry). Onze 

kerkleider trekt er wekelijks op uit om de armen en de behoeftigen en 

de zieken te ontmoeten in hun hutje. Hij komt verschrikkelijke situaties 

tegen , maar de Heer blijft hem er op uit sturen. Iedere keer weer neemt 

hij wat mee , zoals rijst of olie , of wat geld zodat ze medicijnen kunnen 

gaan kopen. Hij hoeft helemaal niet ver te gaan om mensen in zulke 

omstandigheden tegen te komen. Bijna altijd krijgt hij toestemming om 

hun in Jezus' Naam te zegenen via zijn gebed voor hun. Indien u deze 



 

bediening graag persoonlijk wil steunen , kan dat uiteraard. Vermeld dan 

specifiek "diakonia" a.u.b. 

• bid voor mijn vrienden in het dak-team ; deze jongens werken dagelijks 

samen met mij aan de dak-constructies van o.a. de lagere school , 

enkele nieuwe kinderhuizen enz. Sommigen zijn bekwaam genoeg om 

goed opgeleid te worden zodoende straks zelfstandig te kunnen werken. 

Hun opleiding tot volwaardig dakwerker is in volle gang nu , en zal vast 

nog heel wat tijd vergen , maar ik vertrouw erop dat ze straks 

vakkundige zelfstandige werkkrachten zullen zijn , tot eer en glorie van 

onze God Die zij hier dienen. 

• bid ook voor onze gezondheid. Het warme klimaat vergt al onze kracht 

en energie daar boven op de dakconstructie in de volle zon. 

• bid voor invulling van vele openstaande 'vacatures' , zoals een kinder-

predikant , medisch personeel , techneuten , mekaniekers , 

zendingswerkers , leraren , leraar gebarentaal , leraar voor kinderen met 

autisme , ... 

• dank voor Pasen ; de Here Jezus heeft voor ieder van ons Zijn leven 

gegeven. Moge ons hele leven dan ook door één hartstocht beheerst 

worden , de Here Jezus Christus ! 

 

  

 

U kan onze bediening steunen via 

IBAN : BE15 235 0186258 30 



 

BIC : GEBABEBB 

Vermeld uw naam a.u.b. 

 Uw bijdrage maakt ons werk hier mogelijk 

 

Heeft u vragen over 'sponsoring' , aarzel niet 

danielvanlaeken@gmail.com 

WhatsApp +6281348076914 

 

Wil u graag wat inspiratie om op een andere manier uw bijdrage te doen aan de 

Heer Zijn kinderdorp , neem dan eens een kijkje 

op http://www.heyboer.org/nl/sponsorship-and-donations/ 
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Add us to your address book 

 

 

Stuur onze nieuwsbrief naar een vriend(in) 

 

Wil u graag wijzigen hoe u voortaan onze email ontvangt? 

U kan uw profiel aanpassen of uzelf uitschrijven 
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