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In memoriam br. H.L. Heijkoop
Bonn / Winschoten, september 1995
'De Zoon van God, Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft
overgegeven' (Gal.2:20).
'lk verlang ernaar heen te gaan en met Christus te zijn, want dit is verreweg
het beste' (Fil.1:23).
In de vroege ochtend van 31 augustus 1995 is op 88-jarige leeftijd in zijn Heer
en Heiland ontslapen onze broeder H.L. Heijkoop, de uitgever van ons blad 'Uit
het Woord der Waarheid'. Zijn innigste wens om met zijn Heer te zijn is nu in
vervulling gegaan!
Met het heengaan van broeder Heijkoop heeft de Heer een broeder van ons
weggenomen die op vele plaatsen in binnen- en buitenland, zowel in
samenkomsten, Biibellezlngen en conferenties, alsook op schriftelijke wijze de
gelovigen gediend heeft. Door Gods genade mocht hij aan vele kinderen van
God op een bijzondere wijze de heerlijkheid van de kostbare Persoon van de
Heer Jezus en de grootheid van Zijn offer voor de harten stellen. Steeds als hij
over zijn Heer en Heiland sprak, kwam het als een jubel uit zijn hart:
De Zoon van God, Die mij heeft liefgehad
en Zichzelf voor mij heeft overgegeven!
Vanuit deze innige liefde tot zijn Heer en Heiland en een diepe gemeenschap
met Hem heeft hii zichzelf en de hem toevertrouwde goederen ten dienste van
Gods kinderen mogen stellen.
In zijn leven zijn de moeilijkheden hem niet gespaard gebleven. Zijn verblijf in
het concentratiekamp in de Tweede Wereldoorlog was een tijd waarin hij door
een diepe weg moest gaan; een weg waar de schaduwen van de dood zich
aftekenden. Hijzzelf zei hierover: 'En toch waren dat mede de kostbaarste iaren
van mijn leven; toen heb ik mijn Heer op een heel bijzondere wijze leren
kennen’.
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Wij zijn de Heer dankbaar dat Hij in Zijn grote liefde voor de Zijnen broeder
Heijkoop meer dan vijftig jaar aan Zijn Gemeente heeft willen geven, om in het
midden van de gelovigen zulke kostbare heerlijkheden door te geven. De
warmte waarmee hij over zijn Heer en Heiland sprak en over de Vader vertelde
heeft velen diep geraakt. Als uitgever van het blad 'Uit het Woord der
Waarheid' en als schrijver van vele artikelen is zijn dienst voor de Heer
tot grote zegen geweest. Kostbare waarheden, ook de waarheden betreffende
het vergaderen tot de Naam van de Heer Jezus, heeft hij door Gods genade
voor de harten van Gods kinderen mogen stellen.
Naast het uitgeven van dit blad mocht hij ook verschillende belangrijke
brochures, boeken en Schriftbeschouwingen laten verschijnen in meerdere
talen. Niet alleen van hemzelf, maar ook van gewaardeerde broeders zoals J.N.
Darby, W. Kelly en G.V. Wigram. Hij achtte hun dienst van zo'n grote waarde,
dat hij praktisch al hun werken in de Engelse taal opnieuw heeft uitgegeven.
Wij gevoelen het heengaan van broeder Heijkoop als een groot verlies, zeker in
onze dagen. Waar echter onze broeder is weggevallen, blijft onze Heer Jezus
Christus Dezelfde, gisteren, heden en tot in eeuwigheid. Hij Die de eeuwige
Bron van alle zegen is, Hij valt als de Eeuwige niet weg. Hii wankelt niet. Aan
Hem mogen wij ons vasthouden en op Zijn Woord mogen wij vertrouwen.
Wij danken de Heer voor het werk dat Hij door onze broeder Heijkoop is
begonnen, en waartoe Hii genade, kracht, wijsheid en middelen gegeven heeft.
Het is onze bede dat wij dat onder Zijn leiding mogen voortzetten, in
overeenstemming met Zijn wil. Wij vragen hiervoor uw voorbede, opdat de
kostbare Naam van onze geliefde Heer en Heiland verheerlijkt wordt, ook door
deze arbeid.
Het bestuur van de stichting 'Uit het Woord der Waarheid',
P.M. Boekling, H.W. Luimes, J.C. Reumerman

