
 

 

Shalom geliefden, 
2016 ligt achter ons. Oud en nieuw is door veel 

mensen gevierd met vuurwerk, drank, feesten 

en velerlei vermaak die er voor zorgen zo ver 

mogelijk bij de realiteit vandaan te blijven. Wat 

is de realiteit? Lieve mensen, voor Gods 

kinderen is die totaal anders dan voor diegene 

die zonder Hem willen leven. Kun je terug kijken 

op het oude met de vraag; heb ik mij verstandig 

gedragen? Heb ik begrepen wat de Heer wil? 

Heb ik het afgelopen jaar gezien dat het leven 

met Hem gezegend was? 

 

Gelukkig zijn de mensen die eerlijk en oprecht 

zijn, want zij zullen God zien (Mattheus 5:8). Wat 

heb jij van God gezien omdat je eerlijk en oprecht 

was? Gelukkig zijn de mensen die vrede brengen, 

want zij zullen zonen van God worden genoemd 

(Mattheus 5:9). Hoe jouw situatie ook was in het 

afgelopen jaar, was dit ook jouw doel en 

verlangen, vredestichter zijn? Gelukkig zijn de 

mensen die ernaar hunkeren dat Gods wil wordt 

uitgevoerd, want zij zullen volkomen tevreden 

worden gesteld (Mattheus 5:6). Het is een feest 

wat de wereld niet kent: In relatie met je 

Schepper leven. Heb jij voor dit jaar ook besloten 

om vast te houden aan de beloften van God? Om 

nog meer en intenser te streven naar Zijn wil te 

leven? Wat wil de Heer met mijn leven dit nieuwe 

jaar? Wil ik Zijn wil doen met betrekking tot mijn 

vrouw, mijn man, kinderen, ouders, werkrelaties, 

gemeenteleden, buren en vrienden? De Heilige 

Geest is mijn Helper in alle omstandigheden 

zodat God Zijn wil in mij kan doen. Ik heb geen 

vuurwerk nodig dat herrie en rommel maakt, 

Heer geef mij het Vuur van Uw Geest! 

 

Heb daarom diep ontzag voor de Here en dien 

Hem oprecht en trouw. Doe de afgodsbeelden die 

uw voorouders aan de Eufraat en in Egypte 

vereerden, voor altijd weg. Aanbid alleen de Here. 

Maar als u de Here niet wilt gehoorzamen, besluit 

dan vandaag nog wie u wel wilt gehoorzamen. 

Zullen dat de goden van uw voorouders aan de 

overzijde van de Eufraat zijn of de goden van de 

Amorieten in dit land? Maar ik en mijn gezin 

(gemeente), wij zullen de Here dienen. (Jozua 

24:14-15) 

 

Bediening 

Mijn vrouw en ik reizen inmiddels alweer een half 

jaar rond door Nederland. In onze vorige 

nieuwsbrief hebben jullie gelezen wat en hoe het 

afgelopen jaar veranderd is. In onze bediening is 

niets veranderd, zoals sommigen denken of 

dachten. We zijn iedere dag op stap en bezig met 

pastorale zorg, onderwijs, bevrijdingspastoraat, 

advies, begeleiding, troost en praktisch hulp 

bieden. De vijf jaar in Duitsland waren intensief 

en zegenrijk. Zoals bij iedereen ups en downs zich 

afwisselen hebben wij dit ook ondervonden. In de 

ups hadden wij de Here Jezus nodig. In de downs 

hadden wij de Here Jezus nodig. Lieve mensen, 

het was een goede tijd en wij mogen leren om te 

gaan met alle omstandigheden. Maar onder al die 

omstandigheden hebben wij, dankzij Hem die 

zoveel van ons houdt, de overwinning! (Romeinen 

8:37) 

Dagelijks komen de hulpvragen binnen. Het werk 

is zeer zeker niet 

verminderd, wel 

veranderd. Het is 

wonderlijk hoe de 

kracht van God 

sterker en groter is 

geworden in gesprek 

en gebed. Wij zeggen regelmatig tegen elkaar: 

“God de Vader heeft haast”. Hij wil nog vele 
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redden en Zijn licht laten zien. Wij mogen veel 

hand en spandiensten verrichten op Geestelijk 

niveau binnen huwelijk en gezin. Gebroken 

relaties en gezinnen helen doordat er 

gebrokenheid van hart ontstaat. Genezing naar 

ziel geest en lichaam is zichtbaar omdat Gods 

woord een spiegel van leven voorhoud.  

Helaas is het ook verdrietig om te horen dat er 

binnen de Gemeente van Christus ook strijd is ten 

opzichte van onze bediening. Wij geloven in 

handen en voeten. In ledematen van één 

Lichaam. Het Woord laat dat niet in twijfel: 

De bijzondere gaven zijn verschillend, maar ze 

worden gegeven door dezelfde Geest. De taken 

zijn verschillend, maar ze worden opgedragen 

door dezelfde Here. De activiteiten zijn 

verschillend, maar ze worden ontplooid door 

dezelfde God, die alles in ons allen bewerkt. De 

Geest openbaart Zich door elk van ons, tot welzijn 

van de hele gemeente. De een brengt Gods 

wijsheid onder woorden, door de Geest, de ander 

geeft blijk van Gods kennis, door dezelfde Geest. 

De een krijgt ergens geloof voor en de ander de 

gave om zieken te genezen, beiden door dezelfde 

Geest. De een doet wonderen, de ander geeft 

Gods woord door. De een weet te onderscheiden 

wat wel en wat niet van Gods Geest afkomstig is, 

de ander spreekt in klanktalen en weer een ander 

legt uit wat in die klanktalen gezegd wordt. Maar 

het is een en dezelfde Geest die dit allemaal 

bewerkt. (1 Korinthe 12:4-11) 

Laat de Gemeente van Christus samenwerken en 

elkaar toetsen. Bekijk de vruchten… 

 

Seminars 

Dit jaar hopen wij weer seminars te geven. Er zijn 

voor de komende periode 4 huwelijksseminars 

gepland in Ottoland. Voor de eerste keer hebben 

wij daar in december vorig jaar een huwelijks- 

seminar gehouden in de Zwarte Schuur. Een 

heerlijk weekend waar opbouw, bemoediging, 

heling en vereniging plaats vond. Alle eer en dank 

aan God hiervoor. Een schitterende locatie die 

plaats biedt aan maximaal 8 stellen.  

In Evangelische Gemeente Open Deur in 

Steenbergen mogen wij de prachtige kerkzaal 

gebruiken voor alle andere seminars. Deze dagen 

bieden wij compleet aan met eten en drinken. Er 

is eerder de vraag gesteld of deze dagen niet te 

lang zijn. Wij hebben bewust gekozen om naast 

een studie ook samen de lunch en het diner aan 

te bieden. De ervaring van afgelopen jaren is dat 

naast onderwijs samenzijn ook erg belangrijk is. 

Tijd voor persoonlijk gesprek, gebed en 

onderlinge aandacht. Van de tientallen broeders 

en zusters die deze dagen inmiddels bezocht 

hebben zijn alleen positieve reacties geweest. 

In het Oude Testament spelen maaltijden (bijv. 

Abraham, Izaäk en Jacob) een belangrijke rol, zie 

bijv. Genesis 18. 'Maaltijd houden' betekent 

contact maken. Als we kijken naar het Nieuwe 

Testament valt op dat ook Jezus graag met 

anderen de maaltijd wilde gebruiken. Hij 

verzorgde een maaltijd voor wel 5000 mensen! 

En zijn laatste samenkomst met zijn leerlingen 

bracht Hij ook aan tafel door. Hij deelde het 

brood en gaf de wijn. En terwijl de meeste 

mensen uit zijn tijd etentjes organiseerden voor 

mensen van hun eigen stand, daar at Jezus bij 

voorkeur bij mensen die niet in tel waren; 

mensen met een slechte naam. De Farizeeën 

ergerden zich daar vreselijk aan. Moet je eens 

kijken: Die Nazarener ontvangt zondaars en eet 

met hen (Luc. 15:2). 

Ze bleven trouw aan het onderricht van de 

apostelen. Ze vormden met elkaar een 

gemeenschap, braken het brood en wijdden zich 

aan het gebed…Elke dag kwamen ze trouw en 

eensgezind samen in de tempel, braken het brood 

bij elkaar thuis en gebruikten hun maaltijden in 



 

een geest van eenvoud en vreugde." (Handelingen 

2 vers 42-46) 

Wij hopen velen te ontmoeten en tot zegen te 

kunnen zijn. 

Hoe werkt het met een afspraak? 

Wij staan regelmatig op het terrein naast de 

Open Deur in Steenbergen. Daar komen mensen 

heen voor een gesprek. Ook 

staan wij regelmatig op het 

kampeerterrein aan de haven 

in Alblasserdam. Om een 

overzicht te geven zijn wij voor 

individuen, huwelijken en 

gezinnen in de volgende 

plaatsen geweest: Maastricht, 

Ouddorp, Melissant, Kootwijkerbroek, 

Amstelveen, Zevenhuizen, Zoetermeer, Hendrik 

Ido Ambacht en Barneveld. 

 

Gezien de kosten en de tijd proberen wij soms 

afspraken te combineren op centrale plaatsen 

maar dat is geen noodzaak. Noodzaak blijft hulp 

geven en bieden. Ook dit is een prachtige manier 

om te mogen doen. Ook wat bij ons past, 

onderweg zijn zit toch in ons bloed. 

 

Samenwerking met Sietse en Mariska 

Sietse, die sociaal pedagogisch hulpverlener is, 

begeleid en adviseert met zijn vrouw Mariska een 

aantal gezinnen. In combinatie met jeugdzorg en 

bepaalde overheidsinstellingen is dit niet altijd 

eenvoudig. Zoals wij eerder schreven, is de kracht 

van Gods ook in hun hulp krachtig en wonderlijk 

aanwezig. Dit wordt eenvoudig weg totaal niet 

geaccepteerd en gezien door instanties die een 

totaal ander uitgangspunt hebben. Echter zoeken 

zij koortsachtig naar redenen van de totale 

veranderingen bij onze “gezamenlijke cliënten”. 

Het is mooi om te zien dat de Bijbelse visie en 

uitgangspunten verandering teweeg brengt. Zij 

noemen dat; nu ja er is verandering, laten we 

daar maar blij mee zijn. Bidt ook veel voor hen, zij 

zitten regelmatig bij advocaten, jeugdzorg en de 

rechtbank. Laten zij Gods middel zijn om 

gedachtengoed te veranderen en dat ogen en 

harten opengaan voor Jezus Christus. Sietse en 

Mariska zijn flexwerkers voor de stichting. Dat 

betekend dat zij oproepbaar zijn en de uren die zij 

werken betaald worden vanuit de stichting. 

Verder zijn Elly en ik heel dankbaar dat zij ons 

willen assisteren op alle seminars die wij mogen 

houden. 

 

Slot 

Wij willen tot slot iedereen die de stichting steunt 

door gebed, praktische- of financiële hulp, 

hartelijk danken en Gods zegen toebidden. We 

willen u ook vragen ons te blijven ondersteunen. 

De geestelijke nood in Nederland blijft toenemen 

en hulp en onderwijs is meer dan ooit nodig. Wij 

gaan door met de verwachting dat God blijft 

genezen, herstellen en bevrijden. 

 

Gods liefdevolle zegen vanuit Stichting de Arend, 

 

Anton, Elly, Sietse en Mariska Lagendijk 

 
 
Vestigingsadres veranderd sinds 1 juli 2016 
Vanaf 1 juli 2016 is het vestigingsadres van Stichting de 
Arend: Jan Rijksenstraat 5, 1335 NL te Almere. 
 
Meer informatie 
Voor meer informatie over Stichting de Arend en over de 

komende activiteiten gaat u naar www.stichtingdearend.nl. 

Als u vragen of opmerkingen heeft, voelt u zich dan altijd vrij 

om contact met ons op te nemen via de contactpagina op 

onze website of stuur een email naar 

info@stichtingdearend.nl. 

http://www.stichtingdearend.nl/
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