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De wet en de genade

De gedachte dat mensen tijdens het Oude 
verbond onder de wet leefden en wij, 
vandaag, onder de genade, is een val-
strik van satan. Niemand is ooit door de 
wet gered of gerechtvaardigd, ook niet 
tijdens het oude verbond! In tegendeel, 
door de wet zijn alle mensen strafwaardig 
geworden: “Nu weten wij, dat de wet, bij 
al wat zij zegt, tot hén spreekt, die onder 
de wet zijn, opdat alle mond gestopt en 
de gehele wereld strafwaardig worde voor 
God, daarom, dat uit werken der wet geen 
vlees voor Hem gerechtvaardigd zal wor-
den, want wet doet zonde kennen” (Rom. 

3:19-20). Bovendien, eeuwen lang vóór 
de Joodse wetgeving – en lang voor de 
rechtvaardigmaking van Abraham – was 
de genade van God al het fundament 

van het behoud van Noach: “En de HERE 
zeide: Ik zal de mensen, die Ik geschapen 
heb, van de aardbodem uitroeien, de men-
sen zowel als het vee en het kruipend ge-
dierte en het gevogelte des hemels, want 
het berouwt Mij, dat Ik hen gemaakt heb. 
Maar Noach vond genade in de ogen des 

HEREN” (Gen. 6:7-8). Nooit is er iemand 
door de wet gered, zelfs niet in het Oude 
Testament. De genade van God is door de 
eeuwen heen de enige basis van de verlos-
sing geweest. 

Aan de andere kant kunnen we ook niet 
zeggen dat vandaag de wet niet meer van 
kracht is, en dat we in het nieuwe verbond 
alleen maar uit genade leven. In overeen-
stemming met het evangelie, leven allen 
die zonde bedrijven onder de wet en zul-
len door de wet veroordeeld worden: “Wij 
weten, dat de wet goed is, indien iemand 
haar wettig toepast, wel wetend, dat de 
wet niet gesteld is voor de rechtvaardige, 
maar voor wettelozen en tuchtelozen, 
voor goddelozen en zondaars, voor onver-
laten en onheiligen, voor vadermoorders 
en moedermoorders en doodslagers, hoe-
reerders, knapenschenders, zielverkopers, 
leugenaars, meinedigen, en al wat verder 
ingaat tegen de gezonde leer, in overeen-
stemming met het evangelie der heerlijk-
heid van de zalige God, dat mij is toever-
trouwd” (1 Tim. 1:8-11). De wet is net zo 
heilig, rechtvaardig en goed als de genade 

(Rom. 7:12), en wordt zelfs ‘geestelijk’ ge-
noemd (Rom. 7:14).  Het is dan ook onbe-
grijpelijk dat zoveel christenen problemen 
hebben met de wet, terwijl deze in het 
Oude Testament bezongen werd als vol-
maakt: “De wet des HEREN is volmaakt, zij 
verkwikt de ziel; de getuigenis des HEREN 
is betrouwbaar, zij schenkt wijsheid aan de 
onverstandige. De bevelen des HEREN zijn 
waarachtig, zij verheugen het hart; het ge-
bod des HEREN is louter, het verlicht de 
ogen” (Psalm 19:8-9). 

“Hoe lief heb ik uw wet! Zij is mijn over-
denking de ganse dag. Uw gebod maakt 
mij wijzer dan mijn vijanden, want het is 
altoos bij mij. Ik ben verstandiger dan al 
mijn leermeesters,

want uw getuigenissen zijn mij tot over-
denking. Ik heb meer inzicht dan de ou-
den, want ik bewaar uw bevelen”(Psalm 
119:97-100). Het zou werkelijk vreemd zijn 
als Gods genade zou betekenen dat Hij 
ons van Zijn wet verlost!

H e t  w o o r d  v o o r a f  d o o r  H e n k  d e  C o c k

De HeilsgescHieDenis 
(DEEL IV/IV)

“Gezegend zijn de vredestichters, want zij 
zullen zonen van God worden genoemd.” 
Mt 5:9

Hoe is het om een vredestichter te zijn? 
De term zegt al: Het is iemand die vrede 
brengt! En dit heeft niets te maken met het 
stoppen van oorlogen, gevechten en dis-
cussies op grote of kleine schaal.

We vechten allemaal onze oorlogen en 
soms met mensen en ook met allerlei 
moeilijkheden. We worden allemaal boos 
op het systeem, we worden allemaal boos 
op de corruptie en de zonden die de 
mensheid kapot maakt.

En de vredestichter kan dat gevoel van 
verontwaardiging hebben. Dat heeft niets 
te maken met het wel of niet zijn van een 

vredestichter. Om een vredestichter te zijn 
moeten we eerst een echte relatie met Je-
zus hebben. Om God in de eerste plaats 
lief te hebben. Dien de Heer met vreugde! 
PS 100:2 En dit alles in deze wereld, precies 
in het midden van deze situatie. Ten twee-
de, we moeten de ware Vrede leven! En dit 
is alleen mogelijk als Jezus onze Vrede is! 
Eef 2:14 - “Hij is onze Vrede”

D o o r  N a t h a n a e l  F l a c h

PreDiker
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Hij is het die zei: “Ik laat jullie vrede na, mijn 
vrede geef ik je”. Joh 14:27. Zo maken we 
een verschil! Dan zullen we vredestichters 
zijn. Hoe kunnen we vredestichters zijn? 
Door het prediken van het Evangelie van 
de Vrede! “Sta op met de voorbereiding 
van het evangelie van de vrede.” EP 6:15. 
De vrede vertrekt dan uit de hemel en ver-
spreidt zich via hen die hun leven wijden 
aan het onderwijzen, het prediken van de 
kostbare Naam van Jezus. Dat is wat een 
vredestichter zijn is! Het heeft geen zin om 
vrede onder de mensen te beginnen zonder 
het evangelie te verkondigen.

Als we vrede willen in onze huizen, dan ben 
je zelf Vrede, en dan pas breng je Vrede! 
Jij bent het levende evangelie! Het is niet 
de vredestichterskerk die alleen maar goed 
preekt, maar de kerk die nog steeds het 
ware evangelie predikt. Dat gaat niet samen 
met leugens, verleidelijk bedrog.

Als je een liefhebber van Jezus bent en je 
predikt en het Evangelie in zijn geheel leeft, 
dan is dat DE Vrede van de HEER! Amen.

Vervolging

Wie herinnert zich dat hij vervolgd werd 
omdat hij een volgeling van Jezus is? Niet 
alleen omdat je van Jezus bent, maar omdat 
je een oprecht leven wilt leiden? 

Wist u dat u deze gegevens nooit gemeten 
zijn, maar als de media de cijfers zou onder-
zoeken, zou dit groter zijn dan de discrimi-
natie van een groep of etniciteit?

We worden beschouwd als moralisten, de 
fanatiekelingen. En tot overmaat van ramp 
worden we als boosdoeners naar de rand 
van de samenleving geduwd. Wij worden 
vervolgd door ongelovigen, zondaars en 
degenen die zich christenen noemen, de Fa-
rizeeën van alle denominaties. We worden 
vervolgd door degenen die onze broeders 
in het geloof zouden moeten zijn! Vervolgd 
worden door gelovigen is het toppunt van 
verwarring.

Wist je dat Jezus in Mattheüs in hoofdstuk 
5 werd vervolgd? En het was door mensen 

die de Schrift ‘kenden’, die dachten dat ze 
de God van Abraham dienden. Hij predikte 
de preek van de berg, voor velen klonk de 
boodschap te hard en radicaal. Ja, als je op 
een of andere manier vervolgd wordt door 
iemand waarvan je weet dat je in hetzelfde 
schuitje zit als Jezus.

Hij is immers degene die vandaag de dag in 
ieder van ons wordt vervolgd.

Weet je wat Jezus zei in zijn preek? Zie in 
Mat 5:10-12  “Gezegend zijn de vervolgden 
omwille van de gerechtigheid”, want die 
van hen is het koninkrijk van de hemel. Ge-
zegend zijt gij, wanneer zij u om mijnentwil 
verwijten maken en u vervolgen en allerlei 
kwaad tegen u zeggen. Verheugt u, en wees 
bovenmatig blij, want groot is uw beloning 
in de hemel: voor zo vervolgd hebben zij 
de profeten die voor u leefden”.  Dus wat 
moet ik doen? Ofwel dank je God voor het 
begrijpen van wat Jezus heeft meegemaakt 
en nu in jou doormaakt.

In de latste nieuwbrief vertelde Camilla 
over haar leven en hoe ze als diabetes pa-
tiënt een overwinning behaald heeft.  Ze 
gaat verder met schrijven.

Het is dat God ons schiep naar Zijn beeld 
en gelijkenis. Hij schiep ons puur, met een 
goddelijk karakter. Compleet, met alle 
functies. We hadden open gemeenschap 
met Hem, maar verloren dit! Zonde is de 
grootste degenererende ziekte die de 
mensheid kent. Dit kwaad genereerde af-
stand van God en heeft ook ons karakter 
aangetast. We hebben niet meer de kracht 
om ‘zoals God’ te zijn. We hebben niet 
meer de kracht om het goddelijke karakter 
te hebben. Dit is voorbij!

In de Bijbel lezen we dat het resultaat van 
de zonde de dood is. 

Het is deze realiteit die maakt dat veel 
mensen zich inzetten om hun leven te ver-
anderen, maar zonder succes. 

Buiten de kerk zijn er diverse vormen van 
geloven waarbij de mens zichzelf moet 
straffen om zo hun karakter te verande-
ren. Een deze dagen reden we door de 
staat Espirito Santo. Op een berg staat een 
klooster waar vrouwen opgesloten van de 
buitenwereld beloften gedaan hebben om 
een apart leven te hebben. Ze doen dat 
om penitentie te doen voor hun leven te-
gen over God. Daarin denken ze niet an-
ders dan aan Jezus. Is dit noormaal? Nee, 
niets houdt een mens ver van de zonde

Maar binnen de kerk werken dingen op 
dezelfde manier. Wij geloven in onze ei-
gen daden van gerechtigheid. Wij geloven 
dat we onszelf kunnen veranderen met 

goede gewoonten. We willen de vrucht 
van de Geest oefenen en we denken dat 
we ze alleen kunnen oefenen. 

Wij gelovigen geloven heel erg in onze 
kracht van transformatie. Een van de ze-
ven kerken in Openbaring is een goed 
voorbeeld voor wat ik probeer te zeggen. 
De kerk in Laodicea (Openbaring 3:14-22). 
Het was een kerk die ik voor rijk begreep, 
omdat ze veel kennis hadden over de din-
gen van God, ze geloofden dat ze niets 
meer nodig hadden, want ze leidden hun 
uiterlijke leven. 

Echter, Gods oproep was dat, ondanks de 
rijkdom, hun leven werd vergeleken met 
onnuttig water. Niet warm, zo dat het li-
chaam zich kan ontspannen, noch koud 
tot het punt van het lessen van de dorst. 

D o o r  C a m i l l a  F l a c h

Hallo lieve vrienDen

(DEEL II/II)



4 Met de dood van de grootmoeder van 
mijn vrouw, begon ik na te denken over 

leven en dood. Ik kwam tot de conclusie 
dat het leven extreem kort is, we zijn ge-
boren, we zien de jaren voorbijgaan en we 
houden het niet langer dan 100 jaar vol.

Als we denken dat het al bijna 100 jaar ge-
leden is dat de tweede wereldoorlog be-
gonnen was, over 20 jaar zal het een eeuw 
zijn, is de tijd gevlogen.

Maar mijn punt is, in zo’n korte tijd, wat 
kunnen we op deze aarde bouwen?

Een goede baan, een mooi huis, een auto, 
een familie, kinderen krijgen, en voor dat 
je het weet is ons leven voorbij.

Ik ben aan het bouwen, misschien word ik 
wel 100 jaar, maar alles wat ik zal bouwen 
moet ik aan een ander toestaan op de dag 

dat het hier voor mij het einde is.

Mijn gedachten zijn over nu, wat kan ik 
doen in zo’n korte periode, zo dat het mijn 
leven echt zinvol maakt?

Ik heb besloten, ongeacht mijn carrière of 
mijn bezittingen wil ik een dienaar van de 
Heer zijn. Als een instrument voor Hem 
leven, ik wil me zelf aan Hem overgeven 
om het koninkrijk van God hier op aarde te 
vestigen! Dit besluit heeft me een enorme 
opluchting gegeven in alle gebieden van 
mijn leven, als instrument in Gods handen, 
kan er met mij van alles gebeuren, en toch 
ik weet dat God de controle heeft over 
mijn leven.

Wat houdt het in? Ik hoef mijn baan niet 
op te zegen en ook mijn belangrijke ta-
ken als echtgenoot kan ik vort brengen. 
Als een instrument in Gods handen zal ik 

goed voor mijn familie, voor mijn auto, 
voor mijn geld zorgen, maar stel dat je al 
deze dingen zou moeten missen, wat blijft 
er dan over? Je relatie met de Heer! Hij 
heeft alles onder controle. 

Ik hoef niet langer bang of onzeker te zijn, 
of net als vele jonge mensen om mij heen 
die zich verloren voelen in deze grootte 
wereld.

Ik heb me zelf in Christus gevonden, ik 
ben vandaag een dienaar van God en dat 
is definitief. De Heer heeft Renata en ik ge-
plaats in Zijn gemeente en hier willen we 
Hem dienen.

Nathanael: Kevin en Renata zijn afgelopen 
zondag ingezegend al diakenen van onze 
gemeente. We zijn de Heer zeer dankbaar 
voor hen!

D o o r  K e v i n  F l a c h

kevin scHrijft

Ze waren een lauw water, waaruit de Heer 
op het punt stond om hen te spugen. Ze 
beschouwden zichzelf als rijk en tevreden 
met het schijnbare leven dat ze hadden, 
maar de realiteit is dat ze ongelukkig, el-
lendig, arm, blind en naakt waren. 

Dus het is ons proberen om onze eigen 
zonde te bestrijden door de regels die we 
zelf opleggen, wetten en positieve gedach-
ten. Uiteindelijk zijn we ongelukkig, ellen-
dig, arm, blind en naakt. God zelf wist dat 
we zo waren, blind en naakt. Maar voor 
Zijn eigen glorie, opende Hij, op een uitste-
kende manier, de weg voor ons. We worden 
naar Zijn beeld veranderd.  

En Godzijdank, dit is geen transformatie ge-
maakt door werken van zelf gerechtigheid, 
maar wordt gemaakt door de gerechtigheid 
van God zelf door middel van Zijn Zoon Je-
zus. Deze glorie, deze kracht en deze trans-
formatie is in de God Emmanuel, Morgen 
Ster, Lam van God, Brood van het Leven, in 
de Prins van de Vrede, Grootte El-Shaddai, 
Heilige van Israël, Licht van de Wereld. 

Jezus, Zoon van God. Galileo. Ja, Galileo! 
Hij was een man, en net zoals die artsen 
zich inleven in mijn gezondheidsprobleem, 
leefde Galileo mee in mijn geestelijk leven 
als mens! Door Hem zijn we vrijgemaakt 
van onze zonden. En vandaag, vrij, kunnen 

we de gerechtigheid van Jezus ontvangen. 
Geloof en ontvang het. In 1 Joh 1:7 zegt hij: 
“Maar als we in het licht lopen, zoals hij in 
het licht is, houden we gemeenschap met 
elkaar, en het bloed van Jezus zijn Zoon 
reinigt ons van alle zonde.” Ook in 1 Joh 
5:5 “Wie overwint de wereld, maar hij die 
gelooft dat Jezus de Zoon van God is?” Als 
we ons vandaag voor de Heer vernederen 
en in onze daden het onvermogen erken-
nen om God te bereiken en zijn heiligheid 
te bereiken, en met een berouwvol hart het 
offer ontvangen dat de Heer Jezus voor ons 
heeft gebracht
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Hallo vrienden lezers. We zijn hier allemaal 
veilig en het gaat goed met ons! 

Wel in huis afgezonderd vanwege de cha-
os die ons land heeft geteisterd toen het 
werd binnengevallen door COVID19. Alles 
staat stil voor ons. Geen vergaderingen in 
het lokaal van onze gemeente, geen bij-
belschool lessen in Brás Cubas. Voor de 
jongens geen lessen op hun scholen. 

Brazilië is een arm land en de mensen kun-
nen niet lang leven met het kleine financi 
ële reserve, dat bijna niemand heeft..  De 
regering besloot toen om een aantal van 
de Brazilianen in R$600,00 Reais te geven. 
Ongeveer 100,00 euro per gezin. Natuur-
lijk helpt dit niet veel, dus de meeste men-
sen besloten het risico te nemen door hun 
huis te verlaten en de quarantaine niet te 
respecteren. In onze kerk hebben we de 
effecten al gevoeld en sommigen moeten 
door ons gesteund worden om te kunnen 
eten.

Ik kan de kwaliteit van de huidige rege-
ring niet beoordelen, want een pandemie 
als deze vernietigt alle eerder gemaakte 
plannen. Maar onze president heeft meer 
problemen met zijn verdediging vanwege 
de voortdurende aanvallen van de andere 
partijen, zodat hij de situatie van de be-

volking van Brazilië niet in evenwicht kan 
brengen.

Onze reis naar Nederland

Onze reis is tot aan volgend jaar uitge-
steld. Hier krijgt u nog informatie over.

Project voor een filmcamera

We zijn blij dat we niet zijn gestopt met 
werken, zelfs niet in het midden van deze 
pandemie. Ons bijbelschool is veranderd! 
Nu kunnen we niet meer lesgeven op een 
fysieke locatie. We zijn immers begonnen 
met lesgeven via internet. 

Aangezien de leeftijd van Henk is het een 
zeer effectief medium. Hij is gelukkig, en 
bereikt veel meer mensen dan voorheen. 

Het betekent dat van alle kanten van ons 
land de lessen gewoon gevolgd kunnen 
worden. Het is een vraag of we ooit wel 
terug willen gaan naar de tijd dat het mo-
gelijk was om fysieke lessen te geven. 

De gemeente in Bras Cubas komt nog 
steeds niet bij elkaar. En dit kan hier in 
Brazilië nog wel lang duren. Hier in ons 
land sterven er nog steeds rond de 700 
honderd mensen per dag. Dus het kan niet 

anders dan via internet de preek en zelfs 
het Heilig Avondmaal te delen.

Sinds de eerste week van maart toen de zo 
genaamde lockdown in heel Brazilië werd 
geëist, zijn we doorgegaan met al onze 
diensten en studies, dat zo veel mogelijk 
de geestelijke ontwikkeling van onze ge-
meente door zou gaan.

U kunt ons helpen.  We werken met een 
oudere camera, deze camera is bijna aan 
het einde van zijn levensduur te beëindi-
gen. Voor ons is het momenteel niet mo-
gelijk om een nieuwe aan te schaffen. Ook 
wij voelen de gevolgen van COVID19.  

We hebben voor een nieuwe camera een 
bedrag rond de € 2000,00 nodig. We ho-
pen door te kunnen gaan met de reden 
dat we hiervoor geroepen zijn.

Zoals in alle tijden waar u trouw ach-
ter dit werk gestaan heeft, vragen we Uw 
steun voor dit project. Zie achter deze 
nieuwbrief de rekeningen waar het bedrag 
overgemaakt kan worden.  Ik wil U al vast 
bedanken. Ook vraag ik U bij het overma-
ken even te melden dat het voor de ca-
mera project is. De Heer zegen U!

D o o r  N a t h a n a e l  F l a c h

natHan scHrijft
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