
 

 

 

 

 
Goedertierenheid en trouw ontmoeten elkander,  

gerechtigheid en vrede kussen elkaar 
Psalm 85:10  

Beste vrienden,  
Laatst zei iemand: “Voor mij had Jezus niet aan het kruis hoeven gaan! God had ons toch ook wel gewoon zo 
kunnen redden?” Hij begreep niet dat het kruis nodig was om zowel Gods gerechtigheid als Zijn genade te tonen. 
Bij mensen zijn deze eigenschappen vaak onverenigbaar maar in God zijn ze ondeelbaar. Dat was precies het 
dilemma van de Farizeeën. Ze brachten een vrouw betrapt op overspel en dachten Jezus daarmee in de val te 
lokken. Want als Hij haar zou vrijspreken, waar was dan de gerechtigheid van God? En als Hij haar zou 
veroordelen, waar bleef dan Zijn genade? Maar Jezus zei: “Wie zonder zonde is gooit de eerste steen.”  En de 
enige die de eerste steen kón gooien, was Jezus zelf, maar Hij…., Hij deed het niet.  
 
Maar hoe kon God nu recht aan beiden doen? Want als Hij genade geeft, waar blijft dan Zijn gerechtigheid? En 
als Hij veroordeelt, waar blijft dan Zijn genade? Zo gebeurde het ook met twee vrienden die elkaar trouw 
beloofden. In hun latere leven werd de één rechter en de ander raakte aan lager wal. Op een dag werd hij voor 
de rechter geleid en herkende zijn jeugdvriend en dacht: ‘mijn vriend heeft mij trouw beloofd dus zal hij mij wel 
vrijpleiten’. Maar de rechter dacht: ‘Als ik hem vrijpleit, wordt ik beschuldigd van vriendjespolitiek, maar als ik 
hem veroordeel breek ik mijn belofte aan mijn vriend’. Hij dacht diep na en vond een oplossing. De volgende dag 
sprak hij een rechtvaardig oordeel uit over zijn vriend: € 500,- boete! Daarna stapte hij van zijn rechterstoel af, 
deed zijn toga uit, liep naar zijn vriend en zei: ‘Ik moest recht spreken want anders zou ik mijn geloofwaardigheid 
als rechter verliezen, maar omdat ik je vriend ben, zal ik deze boete uit mijn eigen zak betalen’. De rechter had 
rechtgesproken en was ook trouw gebleven aan zijn vriendschap. Een prachtig voorbeeld, maar Gods weg gaat 
nog veel dieper, want dat ging niet om een boete maar om de doodstraf. Hoe moest Hij dit dilemma oplossen?  
 
Het lijkt een onmogelijke opdracht, maar God had een perfect antwoord: het kruis! Want het loon van de zonde 
is de dood, de rechtmatige eis van God voor elke zondaar. Maar door onze straf op zichzelf te nemen, heeft Hij 
onze schuld betaald en daarmee ook alle gerechtigheid vervult. Maar daarin zien we ook Gods volmaakte liefde 
door onze straf op Zichzelf te nemen. Hij de straf en u de genade! Wow!  Wat een geweldige ruil en dat puur uit 
liefde voor ons. Begrijpt u het?  Ik kan het na al die jaren nog steeds niet bevatten en blijf me er dankbaar over 
verbazen dat Jezus dit voor ons gedaan heeft. Jesaja zegt het zo: ‘om onze overtredingen werd Hij doorboord, 
om onze ongerechtigheden verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen 
is ons genezing geworden. Wat een geweldige ruil! Hij stierf, zodat ik mag leven. Hij werd ziek, zodat ik gezond 
kan worden. Hij droeg mijn schuld zodat ik onschuldig verklaard kan worden. Hij ging naar de hel, zodat wij naar 
de hemel kunnen gaan. Hij stierf voor ons zodat wij voor Hem zouden leven. Hij nam de vloek zodat u de u 
gezegend zou kunnen worden. Hij nam uw plaats, zodat u weer vrij kunt zijn. En dat alles is volbracht door Jezus 
aan het kruis. Wow! Dat is de prachtige boodschap van het kruis!  Dat is het evangelie, het goede nieuws dat wij 
prediken. Help ons om dit aan de wereld bekend te maken, ook in 2012. Gods zegen.  
                                                                                                                                                             JaapcDieleman 

http://www.heilbode.nl/webshop.php?act=more&id=1021


Update – Project: Ambon  
De bouw van het huisje voor de 
‘Loppies’ vordert gestaag. We 
hebben al € 5.500,- geïnvesteerd 
en hebben nog € 4.500,- nodig. 
Bijna de helft van dit bedrag 
hebben we ontvangen door de 
inzet  van mijn vrouw Antje. 

Zij heeft loempia’s, pasteitjes, rissoles, lumpur, kuping-gatja en andere Indonesische lekkernijen gemaakt en 
verkocht en zo al bijna voor € 2000,- bij elkaar gespaard. Om een stimulans te geven heeft ze nu weer een 
nieuwe plan bedacht: een heerlijke Indonesische etentje en de opbrengst gaat naar dit project. Bij deze nodig ik 
u van harte uit om lekker te komen eten en tevens een goed doel te 
steunen. Kunt u niet komen, maar wilt u toch een bijdrage geven voor dit 
prachtige doel? Klik dan hier als u een donatie wilt doen of stort uw 
bijdrage op ING rekeningnummer 5169971 van St. de Heilbode ten name 
van “Project Ambon”. De ‘Loppies’ zullen u buitengewoon dankbaar zijn. 
Kijk hier voor het uitgebreide verslag over dit project.  

Benefit diner 
Op 2 april 2012 kookt Antje Indonesische eten. U kunt heerlijk genieten 
van een authentieke Indonesische maaltijd voor het geringe bedrag van 
slechts: € 15,- p.p. en daarmee steunt u dan gelijk ons Ambon Project: 
Een huis voor een dakloze familie. Klik op de poster voor informatie.  
 
U kunt nu genieten van een overheerlijke maaltijd, zodat zij straks 
kunnen genieten van een nieuw dak boven hun hoofd hebben. Geef je 
wel snel op want er is maar plaats voor 70 mensen! Opgeven bij Antje via 
antjedieleman@live.nl Mensen uit Zeewolde kunnen zich ook bij de 
Meermin zelf opgeven. Wilt u of kunt u niet komen eten, maar wilt u toch 
graag een donatie doen voor dit project, klik dan hier. 
 
U bent van harte uitgenodigd!  

 
 

Update - Project: Abba-Village  
Zoals u weet, bouwen we in Rajasthan een ‘dorp’ voor 
1000 kinderen met een school, een kliniek sportvelden 
etc. We hebben land gekocht en zijn er in januari met 
een team van 5 man naartoe geweest (13-20 januari). 
Onze architect, Johan de Groot, is begonnen met de 

eerste bouwschetsen. Een paar bedrijven zijn geïnteresseerd om een huisje sponsoren. In elk huisje zullen 25 
kinderen wonen met een aantal verzorgers. Naar verwachting zal een huisje € 25.000,- kosten. Het totale budget 
voor dit project is € 2.000.000,-- (2 miljoen euro). We zijn dankbaar dat de postcode loterij de helft wil 
sponsoren als wij eerst de andere helft bij elkaar brengen. Daarom hebben we 1000 aandelen van € 1.000,- 
uitgegeven om 1000 kansloze kinderen een nieuwe toekomst te geven. We hebben € 150.000,- bij 
elkaar gespaard, en hebben nog € 850.000,- nodig.  
 
Abba Child Care   
We zoeken dus nog 850 aandeel-
houders die een aandeel willen 
kopen voor € 1.000,- om deze 
droom waar te kunnen maken. Als u 
daar één van bent, klik dan hier om een aandeel te kopen. Bid met ons mee voor dit wonder zodat we deze 
kinderen een hoopvolle toekomst kunnen bieden. Verder zoeken we ambassadeurs, mensen die Abba Village 
willen promoten en meehelpen met het zoeken van investeerders. Bent u geïnteresseerd, neem dan contact met 
ons op. Er is gewoon teveel gebeurd om in een paar zinnen te vertellen, klik daarom op de banner om meer te 
zien of surf naar www.abbachildcare.org. Ook hebben we een prachtige folder gemaakt, zestien pagina’s in kleur 
die het hele verhaal vertellen. U kunt die folder hier lezen of downloaden. We zijn benieuwd naar uw indruk en 
zien uit naar uw reacties. 

 
 

http://www.heilbode.nl/www.heilbode.nl/Project Ambon.html
http://www.abbavillage.org
http://www.heilbode.nl/partners.php?project=Project%20Ambon
http://www.heilbode.nl/uploads/File/Project%20Ambon.pdf
mailto:antjedieleman@live.nl
http://www.heilbode.nl/partners.php?project=Project%20Ambon
http://www.heilbode.nl/partners.php?project=Abba%20Village
http://www.abbachildcare.org/
http://www.heilbode.nl/uploads/files/Abba%20Village.pdf
http://abbachildcare.weebly.com/index.html
http://www.heilbode.nl/uploads/files/IEAMBON.pdf


Twee nieuwe boeken 
‘Apostel’,  is het boek met het bijzondere levensverhaal van Dr. Paul Ai uit Vietnam die eind 2011 in ons land 
was. Overal waar Paul sprak werd deze bijzondere man en zijn indringende levensverhaal bijzonder goed 
ontvangen. Nu is zijn levensverhaal ook in het Nederlands verschenen. Klik op de banner om direct naar de 
webshop te gaan. U kunt uw exemplaar nu alvast bestellen.  Verder ook nog het boek ‘Morele Revolutie’ van Kris 
Vallotton. Een bijzonder boek over seksualiteit vanuit een goddelijk perspectief. Het beste in zijn soort dat ik 
gelezen heb. Om die reden hebben we het ook uitgegeven.  U kunt beide boeken bestellen in onze webshop door 
hier te klikken. Echte aanraders! 

 
 

Varende bijbelstudie-conferentie met Jaap Dieleman  Thema: “De Verborgen Mens” 

Route: IJsselmeer: Kampen, Medemblik, Terschelling/Texel, Makkum, Kampen. 

Inschepen: Kampen, 24 juni, 19.00-20.00 uur IJsselkade.  

Ontschepen: Kampen, 29 juni 17.00 uur  

Kosten: € 315,- p.p.  All Inclusive   

Informatie en opgave: St. Siloam 06-53921155 - Email: siloam@vaart.net    

 

Geef je snel op wat het aantal plaatsen is beperkt!   

 
 

  Plannen voor 2012

We hebben plannen voor Cambodja in juli, Kosovo in augustus, Indonesia in september en er lopen nog een 

aantal andere uitnodigingen waar ik nog niet veel over kan zeggen. De komende maanden staan er echter geen 

reizen geplant, ik hoop van die tijd gebruik te maken om aan een nieuw boek te werken dat al lang in mijn hart 

borrelt. Veder is er een plan voor een campagne in Varanasi, India. Varanasi staat bekend als een van de 

heiligste steden in India waar buitengewoon veel weduwen (naar schatting 50.000) rondzwerven. Door 

omstandigheden kan dit niet eerder dan in het voorjaar van 2013. We willen nu al gaan sparen zodat we het 

volledige budget van zeker € 10.000,- op tijd rond hebben. We willen daar het geweldige evangelie verkondigen 

van Christus die de zonde van mensen wil ruilen voor zijn gerechtigheid, en ziekte voor Zijn gezondheid. Wiltj u 

onze partner zijn om dit straks mogelijk te maken? Bij voorbaat dank.  

 
Familienieuws – Huize Dieleman  

De komende week zijn Antje en ik er even tussenuit. Deze break is goed, want bijna 2 jaar is het daar niet meer 

van gekomen. Nu werk ik graag hard en het is mij niet gauw te veel. Maar ik zie er erg naar uit om samen met 

mijn geliefde even een tijd van rust en bezinning te hebben. Tijd te hebben voor elkaar en voor de Heer. Vaak 

werkt God juist nieuwe dingen in ons hart, op de momenten dat wij rusten. In die verwachting hoop ik straks 

weer met frisse inspiratie aan de slag te gaan. Nogmaals dank alle lieve vrienden voor jullie gebeden en gaven. 

Onze dank is onuitsprekelijk. Met de wetenschap dat God ons liefheeft wensen wij Zijn nabijheid toe.  

In Zijn liefde verbonden.   

                                                                                                                     Jaap & Antje Dieleman
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