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Onbekwaam
Er komt een man naar de Heere Jezus toe. Hij wil een vol-
geling van Jezus worden. Een gesprek ontstaat, zomaar 
langs de weg. Een prachtig tafereel! Laten we erbij gaan 
staan. Wellicht is er een woordje voor ons bij! ‘Heere, ik 
zal U volgen; maar laat mij eerst toe dat ik afscheid neme 
van degenen die in mijn huis zijn (vs. 61)’. 

Ontroerend. Iemand, die zijn leven wil geven in de dienst 
van de HEERE! Maar let u eens op hoe hij zich uitdrukt. 
‘Ik zal U volgen, maar …’ Het woordje ‘maar’ drukt een 
tegenstelling uit. Hij wil helemaal niet volgen! Misschien 
is dat woordje ‘maar’ ook wel uw lievelingswoord of zelfs 
stopwoord geworden. Ik moet mij bekeren, maar … 
Ik moet de HEERE leren kennen, maar … Ik moet ernst 
maken met de eeuwigheid, maar … Let ook eens op het 
woordje ‘eerst’: ‘laat mij eerst toe dat ik afscheid neme van 
degenen die in mijn huis zijn’. Eerst nog school afmaken, 
eerst een goede positie, eerst mijn huis, eerst het wat 
rustiger krijgen, eerst …  ‘Niemand die zijn hand aan de 
ploeg slaat en ziet naar hetgeen achter is, is bekwaam 
tot het Koninkrijk Gods’. De Heere Jezus gebruikt een 
beeld uit de landbouw. Iedereen kan begrijpen wat Hij 
bedoelt. ‘De hand aan de ploeg slaan’ betekent een groot 
en belangrijk werk beginnen. Geldt dat niet voor al het 
werk in het Koninkrijk Gods? En voor heel het geestelijk 
leven? En dan mag er niet achterom worden gekeken. 
De vrouw van Lot keek achterom! Wat is de verleiding 

groot om achterom te kijken. Als wij achterom kijken 
met ploegen, dan gaat het scheef. Dan gaan we stukken 
overslaan. Stukken van het land worden niet bewerkt 
en die zullen nooit geen vruchten gaan voortbrengen. 
Als er vervolgens wordt gezaaid, zal het zaad niet in een 
bewerkte of toebereide aarde vallen. De gevolgen zullen 
groot wezen. Met het ploegen moeten we ons richten op 
een vast punt, zodat we niet afwijken, niet aan de rech-
ter- en niet aan de linkerkant. Wat is het vaste punt in het 
Koninkrijk Gods? Dat is de Koning van de Kerk! Christus, 
die door Zijn plaatsvervangend lijden en sterven een 
volkomen betaling heeft aangebracht. Hij Die in alles is 
verzocht geweest. Die gewillig en getrouw de weg is ge-
gaan die Hij in de eeuwigheid op Zich had genomen. De 
Gezalfde als Profeet, Priester en Koning Die in Zijn amb-
ten is bespot en gesmaad. Maar als Hij gescholden werd, 
niet wederschold. Onbegrijpelijk! Alleen ziende op deze 
overste Leidsman kan het werk in Gods Koninkrijk wor-
den gedaan. Wie u of jij dan ook bent! Of u nu het ambt 
aller gelovigen mag vervullen of een van de ambten die 
de HEERE aan Zijn kerk heeft geschonken of leiding mag 
geven aan een vereniging, kring of club is dit onmisbaar! 
Wat is de verleiding groot om te zien op de ervaring of 
bevinding die wij hebben, op de gaven, die de HEERE ons 
geschonken heeft, op de kennis die wij van God en God-
delijke zaken hebben. ‘… en ziet naar hetgeen achter is, is 
bekwaam …’ O, wie is er dan bekwaam?

Hoe snel kijken wij weer achterom? Hoe snel zijn wij niet 
afgeleid? Hoe uit de aarde aards zijn wij niet? Wat had 
u gedacht? Dat u nog eens bekwaam zou worden? Dat 
leert Christus ons nu juist af! En is heel het geestelijk le-
ven niet juist een afleren? Hoe zou die man gereageerd 
hebben op de woorden van de Heere Jezus? De Heilige 
Geest heeft het goed gedacht dat niet te vermelden. Het 
is ook niet belangrijk wat het met die man heeft gedaan. 
Het komt erop aan wat het met u, jou en mij doet!

Ds. R. van de Kamp, Barneveld

‘En Jezus zeide tot hem: Niemand die zijn hand aan de 
ploeg slaat en ziet naar hetgeen achter is, is bekwaam tot 
het Koninkrijk Gods’

 Lukas 9: 62

Alleen ziende 
op deze overste 
Leidsman kan 
het werk in Gods 
Koninkrijk worden 
gedaan.

Meditatie



Generale diaconale commissie

Wanneer Paulus aan Timotheüs een brief schrijft, vindt hij 
- en de Heilige Geest! - het een vermelding waard dat hij in 
zijn gevangenschap bezoek heeft gekregen van Onesiforus 
Hij heeft mij dikwijls verkwikt. (2 Tim. 1:16).  

Gevangenenzorg, 

ons een zorg?

4

Hoe goed doet het een eenzaam mens, wanneer hij 
merkt dat anderen naar hem omzien. Weet u hoe een-
zaam gevangenen zijn? Hebt u weleens een gevangene 
opgezocht? De sleur van de dag brengt uitzichtloosheid 
met zich mee. De zinloosheid van iedere nieuwe dag. 
Ze hebben het er zelf naar gemaakt dat ze vast zitten. 
O ja? Het is echter goed om ook een andere kant uit te 
kijken. Het is een wonder dat ik niet vastzit. Wat kan er 
niet in mij opkomen in een moment van boosheid… Een 
wonder dat we niet alles wat we bedenken, in praktijk 
brengen. Het cellentekort zou nog groter zijn.  

We vinden in de Heilige Schrift op meer plaatsen de op-
roep om aan de gevangene te denken. De gelovige mag 
daarin gaan in het voetspoor van zijn Meester. Hij is het 
die gevangenen van de satan opzocht en hen vrijheid 
schonk door Zelf in de gevangenis te gaan. 

Die gevangenen vrijheid schenkt, 
en aan hun ellende denkt. 

Het is een Bijbels gebod om de gevangenen niet te 
vergeten. Ik denk aan Mattheüs 25:36: ‘Ik was in de 
gevangenis en gij zijt tot Mij gekomen’. Degenen die hier 
aangesproken worden kijken vreemd op, en weten 
niet wanneer dat was. ‘Heere wanneer…’. (vers 37). De 
Zoon des mensen antwoordt: ‘Voor zoveel gij dit één van 

Mijn minste broeders gedaan hebt, zo hebt gij het aan Mij 
gedaan’.
In het gedeelte uit Mattheüs 25 worden naast het bezoek 
aan een gevangene andere voorbeelden van naasten-
liefde gegeven. Het zijn de vruchten van het geloof. 
Christus kwam als dienaar. Hij gaf Zijn eigen leven aan 
het kruis tot verzoening. Hij trok ook helend en gene-
zend het land door. Hij roept al de gelovigen op tot 
navolging in liefde.

Een ander woord is Hebreeën 13:3: ‘Gedenkt de gevange-
nen alsof gij mede gevangen waart’.  Iedere christen heeft 
gevangenis-ervaring; de gevangenis van de zonde. Die 
weet ook van bevrijding uit de macht van de zonde. Zo 
iemand heeft gevoel voor de gevangene.
Deze naastenliefde van de kerk heeft vanaf het eerste 
begin een geweldige uitstraling gehad. Een bekend 
kerkhistoricus schreef over de zegenrijke uitwerking be-
treffende de zorg voor gevangenen het volgende: ‘Deze 
vorm van christelijke ontferming was zo effectief dat de 
laatste heidense keizer voor Constantijn in zijn wetge-
ving tegen de christenen er een apart verbod aan wijdde.  
Hij verbood de christenen om vriendelijkheid te bewijzen 
aan gevangenen door hen voedsel te geven. Niemand 
mocht aan gevangenen barmhartigheid bewijzen. Deze 
vorm van christelijke barmhartigheid naast vele anderen 
heeft bijgedragen aan de snelle verspreiding van het 
christendom’. 

Gevangenenzorg? Bijbels. Jawel. De roeping van de 
kerk. Om in een zondige en goddeloze wereld een goed 
woord te spreken van de Koning en goed te doen. 

Ds. J.C. den Ouden

De GDC beveelt het werk van Gevangenenzorg 
Nederland van harte bij u aan! 

Voor meer informatie kunt u de website 
www.gevangenenzorg.nl raadplegen. 
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a d v e r t e n t i e

‘Dankzij de 
veilige plek  
en persoonlijke 
begeleiding  
voel ik me thuis.’

wonen met begeleiding
eleos

Eleos biedt wonen met begeleiding aan mensen die vanwege een psychisch 
probleem niet meer zelfstandig kunnen wonen. Het kan gaan om tijdelijke 
begeleiding, maar ook om een langdurige oplossing voor wonen. Eleos biedt 
wonen met begeleiding in en vanuit negen woonvormen.

Ook begeleiding bij u thuis 
Via ambulante woonbegeleiding (voor personen en gezinnen) kan  
Eleos u ook begeleiden in uw eigen thuissituatie. Zo kunt u zelfstandig  
blijven wonen.

Regenboogh 
Ermelo

Toevlucht 
Kapelle

Lutherhof 
Assen

Siloam 
Ede

De Sandeling 
Hendrik-Ido-Ambacht

Transitus/Lekkenburg 
Gouda

De Koriander 
Kampen

Espalier 
Kesteren

’t Westhoofd 
Ouddorp

Informeer naar de mogelijkheden voor 
wonen met begeleiding bij Eleos of  
ambulante woonbegeleiding. Op onze  
website www.eleos.nl vindt u alle adressen 
en meer informatie over onze woonvormen. 
Bellen kan ook: 030 - 600 85 40. We helpen  
u graag verder.

In 2011 ook in Katwijk en Middelburg

Gevangenenzorg Nederland zoekt Vrijwilligers
voor het bezoeken van (ex-)gevangenen, tbs’ers of hun familie. 
Gelooft u ook in herstel?! Geeft u gevangenen ook een tweede kans door hen en 
hun familie een luisterend oor en praktische begeleiding te bieden? Word dan 
vrijwilliger en bezoek gevangenen en/of hun familie tijdens en na detentie. 

Gevangenenzorg Nederland biedt u: een aanmeldingsprocedure waarin wij  
samen nagaan of ons vrijwilligerswerk bij u past, een training en bijbehorend 
handboek voordat u aan de slag gaat, persoonlijke begeleiding en coaching door 
professionele maatschappelijk werkers. 

Geïnteresseerd? Kijk op onze website 
www.gevangenenzorg.nl of ons 
vrijwilligerswerk iets voor u is. Hebt u 
vragen, mail ze naar c.h.vanderlinden@
gevangenenzorg.nl of bel (079) 331 05 68. 
Wij sturen u graag vrijblijvend nadere in-
formatie en aanmeldings formulieren toe.

GeVaNGeNeNzorG 
NederlaNd 

zoekt 
VrijwilliGers

  werkend leren

Essenzo  •  Gouda  •  088 2806 010  •   www.essenzo.nu 

Sinds 2008 maken wij met onze deelnemers het verschil 
in het economisch mbo-4 onderwijs. Tientallen jongens 
en meisjes ervaren dit dagelijks. In kleine groepen 
spelen we in op de leerstijl en persoonlijkheid van iedere 
deelnemer. Als praktijkmethode zijn we teruggegaan 
naar het beproefde ‘meester-gezel’ principe van vroeger. 

lerend werken
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Van 2 graden naar 40 graden Celsius, 
van overwegend witte mensen naar 
een meerderheid van mensen met een 
donkere huidskleur, van vertrouwd 
Nederlands naar Chichewa, van ZOAB 
naar hobbelweggetjes, van aardappelen-
groente-vlees naar rijst en maïs, van 
Woudenberg naar Malawi.

Het werkbezoek van de commissie zending (CZ) en de 
generale diaconale commissie (GDC) stond in het teken 
van het bezoeken en kennismaken met de diaconale 
projecten van de HHK in Malawi. De afgelopen twee jaar 
hebben de zendingswerkers (financieel ondersteund 
door in de gemeenten gehouden collecten) diverse 
malen maïs, zaaizaad en kunstmest verstrekt aan de 

mensen in de RPC om hen in de ergste honger bij te 
staan. Namens beide commissies zijn we de afgelopen 
tijd op zoek geweest naar mogelijkheden om de RPC te 
helpen in hun zorg voor elkaar in moeilijke omstandighe-
den. Samen met het zendingsteam in Malawi en kennis 
van derden (Woord en Daad) hebben we de afgelopen 
maanden diverse mogelijkheden besproken. Ons bezoek 
stond in het teken van het verder invullen van mogelijke 
diaconale projecten en de ontwikkeling van het diaco-
naat binnen de RPC. Dit alles met als doel om hulp te 
bieden die gericht is op meer structurele oplossingen. 

Tijdens dit bezoek hebben we diverse ontmoetingen 
gehad met comités, kerkleiders, zendingswerkers van 
de HHK om met hen na te denken over diaconale hulp-
projecten. Al deze ontmoetingen vonden plaats in de 
open lucht en in aanwezigheid van veel betrokkenen. 
Wat opvalt, is de grote betrokkenheid van de mensen. 
Niet alleen gemeenteleden, maar ook chiefs, dorpsraden, 

Reisverslag werkbezoek Malawi 
van 5 t/m 16 oktober 2010
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boeren en experts zijn aanwezig om hun input te geven. 
Verrassend is te zien hoe mannen en vrouwen hun 
zienswijze weergeven op bijvoorbeeld het voedselpro-
bleem of het tekort aan schoon drinkwater. Hoewel we 
de taal zelf niet konden verstaan (er was een tolk aan-
wezig), begrepen we wel dat ze het niet altijd met elkaar 
eens waren. We merkten op dat ze dan wel met elkaar in 
gesprek gaan. 

We hebben kennisgemaakt met de noodzaak van goede 
irrigatiemethoden. Als je met een temperatuur van meer 
dan 40 oC op een akker loopt, dan voel je, als je een 
poosje stilstaat, de hitte van de grond door je schoenzo-
len heen. Je kijkt dan om je heen en je ziet hoe verschrik-
kelijk droog de akker is. En naast de akker zie je een rivier 
stromen, dan gaat er wel wat door je heen. Hier is hulp 
nodig!

Ook hebben we het vrouwenwerk gezien, en hun zorg 
voor de wezen. Vanuit de liefde tot Christus wordt er op 
een bescheiden manier zorg aan de naaste betoond. Ook 
hebben we gezien wat AIDS/HIV voor impact heeft, ook 
onder de kerkleden. Velen zijn besmet, het is een pro-

bleem dat moeilijk bespreekbaar is. Daarnaast kunnen 
velen niet lezen en schrijven. Kunt u zich indenken wat 
er gebeurt als u naar de markt gaat, er een geldbedrag 
wordt gevraagd als u iets wilt kopen, en u kunt niet reke-
nen? Terwijl afdingen een normaal Malawiaans gebruik 
is? Maar belangrijker: u kunt de Bijbel ook niet lezen? En 
de kinderen niet voorlezen? Ook daar ligt de nood.

Zo mochten we ook samen met het moderamen van 
de RPC overleg hebben over de richting voor diaconale 
hulp op lange termijn. Er is niet alleen nu noodzaak 
voor voedselhulp, maar men wil graag ook gezamenlijk 
stappen zetten voor projecten die erop gericht zijn om 
oplossingen te bieden die structureel zijn.   

We kijken terug op een reis met veel indrukken. De 
herinnering blijft, de noodzaak van de mooie opdracht 
in Gods Koninkrijk blijft. We zullen het bij ons dragen, in 
onze gedachten, in onze gebeden. We roepen u op om in 
uw gebeden dit werk van zending en diaconaat voortdu-
rend te gedenken.

 D.H. Boonzaaijer en J.J. Verloop

Generale Diaconale Commissie Hersteld Hervormde Kerk

Voorzitter Ds. J. Joppe | Sint-Maartensdijk | Tel. (0166) 663343
Secretaris J.J. Verloop  |  Woudenberg  |  Tel. (033) 286 19 09
  diaconaat@hersteldhervormdekerk.nl
Leden L. Barth, Ouderkerk a.d. IJssel
  M. ten Caat, Hollandscheveld
  J. ten Klooster, Putten
  A. Voogd, Ouddorp
  G. Vos, Nederhemert
  A.P. van Wageningen, Ede
Financieel adviseur  E. Boeve, Garderen
Bankrekeningnummer 3420.70.347 
  t.n.v. generale diaconale commissie In

fo
rm

at
ie
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Commissie opleiding en vorming

Deze woorden van de puritein Perkins werden aange-
haald op de jaarlijkse studieconferentie die de commissie 
opleiding en vorming weer had belegd op ‘Mennorode’ 
te Elspeet. Begin januari waren daar zo’n zeventig stu-
denten en beginnende predikanten bijeen met de do-
centen en de commissieleden. Eén van de doelstellingen 
van de conferentie is geestelijke toerusting en bezinning, 
daarnaast het bevorderen van de onderlinge contacten.
De voorzitter van de commissie, ds. P. den Ouden, open-

‘Een prediker moet zijn volk leren om voor God te vrezen. 
Maar hoe kan hij dat anderen leren, als hij zelf niet in 
eerbied en ontzag voor God in het stof heeft leren buigen?’ 

Theologie 
onderwijs

de de conferentie n.a.v. Hand. 19:2: Hebt gij de Heilige 
Geest ontvangen? De lijnen vanuit de Schrift werden 
geïllustreerd vanuit de kerkgeschiedenis. Zo werd een 
uitspraak van Flavel aangehaald:  ‘Ik ben er van overtuigd 
dat de uitnemendste heiligen nog maar nauwelijks weet 
hebben van het gewicht en de waardij van de onverge-
lijkelijke zoetheid van Christus. Hij is zo nieuw, zo vers 
en fris, zo uitnemend voor hen die meer en meer alles 
in Hem zoeken,  alsof de hemel elke dag weer voor een 
nieuwe Christus zorgt voor hen die Hem elke dag zoe-
ken.’

Ds. Van der Ziel sprak over: Huisgodsdienst, plicht en 
praktijk. Onze kinderen moeten thuis de praktijk van de 
godzaligheid ingedruppeld krijgen. Daar moeten ze ge-
oefend worden in het gebed, de omgang met het Woord 
en het zingen. Uit de praktijk blijkt dat het niet altijd 
meevalt om hier aan vast te houden, ongemerkt kan er 
vervlakking en verslapping optreden. Het is heel belang-
rijk om de vaste orde aan te houden.
Steven Middelkoop van de HHJO sprak over onze jon-
geren op het snijvlak van twee werelden. Er is een slag 
om de jeugd gaande. Er zijn drie soorten jongeren te 
onderscheiden: de volgers, de vragers en de afhakers. 
Maar uiteindelijk zijn ze toch allemaal hetzelfde: zonda-
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ren die vernieuwende genade nodig hebben. Wat is het 
belangrijk dat de jongeren voelen dat we om hen geven, 
dat we tijd en belangstelling voor hen hebben. Het gaat 
vaak maar om kleine dingen: een vriendelijke groet, een 
meelevende vraag.

Dr. Bisschop, lid van de commissie opleiding en vorming, 
hield een lezing over De Labadie en het labadisme.  Bij 
De Labadie zien we wat er mis gaat als we de Geest los-
maken van het Woord. Dan wordt gevoel en eigen me-
ning ongemerkt belangrijker dan het Woord. Vaak gaat 
dat gepaard met geestelijke hoogmoed en het veroorde-
len van anderen en een zich meer en meer afzonderen 
van de kerk. We doen er wel goed aan om de kritiek van 
De Labadie ter harte te nemen als het gaat over lauwheid 
en wereldgelijkvormigheid.

De conferentie werd afgesloten met een slotwoord van 
ds. C. Oorschot. Hij sprak n.a.v. Jeremia 1. De jonge Je-
remia zag er tegenop om het ambt op zich te nemen, 
maar de Heere bemoedigde hem: ‘Vrees niet voor hun 
aangezicht, want Ik ben met u, om u te redden, spreekt 
de Heere’. 

Ds. J.C. den Ouden sprak over de visie van de puriteinen 

Commissie opleiding en vorming Hersteld Hervormde Kerk

Voorzitter Ds. P. den Ouden, Wouterswoude
  Tel. (0511) 42 26 49
Secretaris Dr. G.C. van Leerdam, Kesteren
  Tel. (0488) 48 36 48
  gcvanleerdam@solcon.nl 
Leden Dr. R. Bisschop, Veenendaal
  Dr. A. van Nieuw Amerongen, Breukelen
  Ds. L.W.Ch. Ruijgrok, Monster
Bankrekeningnummer 1414.58.062 t.n.v. opleiding 
  Hersteld Hervormde Kerk

  www.hersteldhervormdseminarie.nl In
fo

rm
at

ie

op het kruisdragen. In hun tijd waren armoede, ziekte en 
rouw dagelijkse metgezellen, er waren dus veel kruisen 
te dragen. De puriteinen benadrukten in hun spreken 
over het kruis de hoogheid van God: Hij is souverein en 
Zijn wijsheid gaat onze wijsheid te boven. Tevens heeft 
Hij er Zijn wijze oogmerken mee als Hij een kruis oplegt.
Al met al was het een goede conferentie, waarop we met 
dankbaarheid terug mogen zien.

ds. P. den Ouden

‘Ik ben er van overtuigd dat de 
uitnemendste heiligen nog maar 
nauwelijks weet hebben van het 
gewicht en de waardij van de 
onvergelijkelijke zoetheid van 
Christus.
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a d v e r t e n t i e

Ds. J.T. Doornenbal
Komt tot de wateren

Overdenkingen uit Jesaja
In dit boek komen dertien schriftplaatsen uit 
Jesaja aan de orde. Gods eenzijdige liefde en 

trouw jegens een schuldig en ontrouw volk loopt 
als een rode draad door de overdenkingen heen. 

126 blz. gebonden 33123115 

14,50

N I E U W E  U I T G A V E N

IN UW BOEKHANDEL VERKRIJGBAAR

Tel. (030) 637 34 34
www.hertog.nl

Ds. C. Oorschot
Die trouwe houdt en eeuwig leeft

Bijbels dagboek
In dit dagboek komen 52 bijbelse kernwoorden 
aan de orde, steeds zeven meditaties over een 
thema. Het dagboek is uitermate geschikt voor 

ouderen.
383 blz. gebonden 33122750

18,90

Ds. A.J. Wijnmaalen
Het gekrookte riet zal Hij niet 
verbreken
Dit boek bevat acht preken en de toespraken 
die tijdens de begrafenis gehouden zijn door 
ds. A.C. Rijken, ds. J. Roos en ds. Tj. de Jong. 
Ds. F. Mallan schreef het Woord vooraf.
174 blz. gebonden 33122859

15,90

Z o r g  d i e  b i j  ú  p a s t .

Psychosociale zorg 

VerPleging

Persoonlijke Verzorging

PalliatieVe zorg 

Mantelzorgondersteuning

hulP bij het huishouden

Zorglijn: (010) 264 07 77 
www.agathos-thuiszorg.nl 

Wij zijn een christelijke zorgorganisatie.

 Kauwenhoven 5 • 6741 PW Lunteren   Tel. (0318) 48 40 74 • info@drukkerij-AMV.nl

 Periodieken • Huisstijlen ontwerp 
en drukwerk • Familiedrukwerk
Verenigingsdrukwerk • Brochures
Offertemap • Kerkbladen • Leafl ets
Jaarverslagen • Boeken • ontwerp

vertrouwd
adres
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NOSTALGISCHE KEUKENS SANITAIR & TEGELSMODERNE KEUKENS

Dé optelsom van 
álle voordelen!

www.koopeenkeuken.nl
ST.ANNALAND HAARLEM NUNSPEET RIJSSEN KESTEREN GOES

Dé optelsom van 
álle voordelen!

Dé optelsom van 
álle voordelen!

KEUKENPRIJSINFO?

Zie NIEUWE website!

www.koopeenkeuken.nl 

Driestar Hogeschool biedt:
•   hoog aangeschreven opleidingen 
•   geloof verbinden met studie
     en beroep
•     identiteit ingebed in hele opleiding

Open dag 12 maart
Informatie over al onze vol- en deeltijd 
opleidingen zoals Leraar Basisonderwijs 

(pabo), Leraar Voortgezet Onderwijs en 
ook onze masteropleidingen.

Kijk voor onze andere open dagen  
of een meeloopdag op  

www.driestar-hogeschool.nl

bijbel
“Mooi dat de 

op deze school
een plek heeft”

www.elektrovdberg.nl 
telefoon: 033-4941235 

www.
telefoon: 



 
 
 
 
 
Totaalconcept
De kracht van de combinatie zorgt
voor bekroond licht. Licht moet
functioneel, sfeerverhogend en
levend zijn. Dát is onze prestatie.
Zowel de lichtarchitectuur als de
technische installatie zijn bij ons in
goede handen. De kroon op ons werk
is bijzonder, letterlijk en figuurlijk.
Letterlijk door de kroonluchters,
figuurlijk met de kwaliteit van onze
dienstverlening. 
 

www.brinkenvankeulen.nl 
telefoon: 020-7370230 

www.
telefoon: 0315



Totaalconcept 
De kracht van de combinatie zorgt 
voor bekroond licht. Licht moet 
functioneel, sfeerverhogend en 
levend zijn. Dát is onze prestatie. 
Zowel de lichtarchitectuur als de 
technische installatie zijn bij ons in 

handen. De kroon op ons werk 
is bijzonder, letterlijk en figuurlijk. 
Letterlijk door de kroonluchters, 
figuurlijk met de kwaliteit van onze 
dienstverlening.  

www.lichtendekerk.nl 
telefoon: 0315-346164 
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Actie HHJO
De opbrengst van de landelijke actie in samenwerking 
met de HHJO zal voor de helft besteed worden aan het 
Bijbelhuis. 
Des te meer een reden om u vol voor deze actie in te 
zetten. Op deze manier hopen we zo snel mogelijk over 
te kunnen gaan tot het in gebruik nemen van het Bijbel-
huis.

Het Bijbelhuis: Een plek in het hart van de 
stad waar mensen terecht kunnen voor een gesprek over 
God, het geloof en de Bijbel. Een plek waar we mensen 
door Bijbelverspreiding kennis van God willen brengen 
en waar we ook naar de mens zelf omzien. Een plek 
voor ontmoetingen van christenen met niet-christenen 

De landelijke actie van de HHJO is van start gegaan! De 
helft van de opbrengst is bestemd voor een Bijbelhuis. 
Doet u / doe jij mee?! 

waardoor we in Woord en daad kunnen laten zien wie de 
Heere Jezus is.
Een plek waar we hopen, onder ’s Heeren zegen, veel 
mensen tot Jezus te mogen leiden. 

Evangelisatiepost in Den Helder 
De commissie evangelisatie heeft besloten om definitief 
over te gaan tot het oprichten van een evangelisatiepost 
in Den Helder. In de laatstgehouden synodevergadering 
heeft de synode dit plan ook goedgekeurd en de Her-
steld Hervormde gemeente te Den Helder staat unaniem 
achter het plan.
Den Helder heeft een kleine Hersteld Hervormde ge-
meente die bereid is support te geven aan de op te 
richten evangelisatiepost. De bedoeling is om hier een 

Bijbelhuis te openen en een evangelist aan te stellen. De 
gemeente heeft een mooi kerkje dat we mogen gebrui-
ken voor de evangelisatiesamenkomsten. De komende 
tijd hopen we, in nauw overleg met de kerkenraad en de 
gemeente, vervolgstappen te ondernemen. 

Bidt u alstublieft voor de belangrijke stappen die we 
hierin hebben te nemen. Dat de juiste evangelist aan-
gesteld wordt. Dat het juiste pand wordt aangeschaft. 
Dat het werk van de satan in Den Helder mag worden 
kapotgemaakt en Gods Koninkrijk hier mag worden 
uitgebreid. Tot Zijn eer!

In Woord en 
daad laten zien 
wie de Heere 
Jezus is
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Evangelisatiefolders 
Door de commissie evangelisatie zijn diverse evangelisa-
tiefolders ontwikkeld. Allereerst zijn daar de folders over 
Kerst, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren. Tevens zijn we 
bezig een folder over Goede Vrijdag te ontwikkelen. Deze 
folders kunnen verspreid worden rond de desbetreffende 
feestdagen. Veel mensen weten niet meer wat de beteke-
nis is van deze christelijke feestdagen. De folders gaan 
in op de betekenis van deze dagen en confronteren de 

lezer met de noodzaak van geloof en bekering.  
Daarnaast is ook een drietal algemene folders beschik-
baar. Deze zijn meer bedoeld voor mensen die met 
specifieke vragen zitten. Bijvoorbeeld in gesprek met 
collega’s, buurtbewoners, familie e.d. kan dit ter sprake 
komen. Dan kan / kunnen soms één of meerdere van 
onderstaande folders dienstbaar zijn om de ander tot 
nadenken te stemmen. Ze geven geen samenvatting 
van de christelijke geloofsleer, maar roeren slechts een 

De Heere wil ook door uw 
levenswandel Zijn Evangelie aan 
de wereld bekend maken.

Wie heeft de oplossing voor het kwaad?  

 
 
 
 

Atheïsme, Boeddhisme, Hindoeïsme, Islam, Jodendom, Christendom. 
 
Allemaal bekende wereldgodsdiensten. In een land waar vrijheid van godsdienst is kan het allemaal naast elkaar bestaan.  Een goede zaak zult u wellicht zeggen. Een mens is vrij om te kiezen wat hij gelooft. Het is fijn als mensen ergens in vertrouwen en geloven. Het geeft een betere wereld. Ja, maar is dit ook inderdaad zo? 
Als we eens kijken naar het wezen van de verschillende religies en de oplossing die ze hebben voor het grote probleem in deze wereld, het kwaad, dan staan nog al wat religies met de mond vol tanden. 

Christendom: God schiep de mens goed. De mens heeft zich laten 
misleiden door de satan en hierdoor gekozen voor de dood en het 
kwaad. De mens kwam in de 
handen van de satan. Door Zijn 
liefde voor de mens en de wereld 
heeft God als ultieme 
reddingsoperatie Zelf het grootste 
offer gebracht dan men zich kan 
voorstellen: In de persoon van Zijn 
Zoon Jezus kwam God Zelf naar 
deze aarde, om te lijden en te 
sterven, om zo de schuld die wij bij Hem hebben zelf te voldoen. 

Door Zijn opstanding uit de dood heeft Jezus de dood overwonnen. 
Door deze losprijs is de weg naar God weer geopend. God belooft aan een ieder die deze losprijs, die Jezus aanvaardt, vergeving van zonden en een leven in een nieuwe wereld waar geen kwaad meer is. 
Dat nieuwe leven begint hier op aarde door de wedergeboorte. Na zijn sterven zal een christen bij Jezus’ terugkomst opstaan  en voor altijd in een volmaakte wereld met alle andere christenen bij Jezus zijn. 
 
Wilt u hier meer van weten of gratis informatie ontvangen neem dan contact op met: evangelisatie@hersteldhervormdekerk.nl 

    

         

      is niet voldoende 
             
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 Kon ik het maar 
 weer goed 
maken…   
 
 
      
        
     
 
 
 
 
 
 

 

 
Hierdoor kun je vergeving ontvangen. Door 
te geloven in de opgestane Jezus en Hem te 
gehoorzamen krijg je vergeving van al jouw 
zonden. 
Deze vergeving is voor iedereen 
noodzakelijk!!! 
Hierdoor krijgt je in dit leven een 
onuitsprekelijke rust en vrede en in het 
toekomende leven de eeuwige blijdschap 
van het leven in Gods aanwezigheid. 
 
Je reactie zal waarschijnlijk één van de twee 
zijn:  
Je voelt je aangesproken en vlucht tot Jezus. 
Je zult hier geen spijt van krijgen.   
Of je wordt geërgerd en misschien zelfs 
boos. Je raakt nog verder van God af en als 
je jezelf niet bekeert tot God ga je helaas 
voor eeuwig verloren.  
 
Wilt je hier meer van weten of een gratis Bijbel 
hebben neem dan contact met ons op: 
evangelisatie@hersteldhervormdekerk.nl 

Gaat in door de enge poort; want wijd is de poort, en breed is de weg, 

die tot het verderf leidt, en velen zijn er die door dezelve ingaan; 
MATTH. 7:13 

 

      Jezus zeide tot hem: Ik ben de Weg, en 

                      de Waarheid, en het Leven. Niemand 

                    komt tot de Vader, dan door Mij. 
JOHANNES 14:6 
 
 
Jezus sprak wederom tot henlieden,  

zeggende: Ik ben het Licht der wereld;  

die Mij volgt, zal in de duisternis niet  

wandelen, maar zal het licht des levens 

      hebben. 

      JOHANNES 8:12 

 

 

 

 
 
 

 

    
  
 
 

Wilt u een Bijbel bestellen? Of wilt u doorpraten over het Evangelie? 

Mail evangelisatie@hersteldhervormdekerk.nl 

 

     U bent gezond… 
  U hebt een leuk gezin of familie… 

  U hebt veel vrienden… 

  U bent financieel onafhankelijk… 

  U hebt alles wat u hart begeert… 

  U kunt het leven aan! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

     Denkt u… 
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De bruiloft regelen, jullie huis inrichten… Als je gaat 
trouwen, loop je tegen veel uitgaven aan. Daarom 
krijg je van ons tijdens de wittebroodsweken van jullie 
huwelijk een gratis WeekendPlusabonnement op de 
krant. Aansluitend krijg je van ons tijdens het eerste 
halfjaar van jullie huwelijk maar liefst 50% korting op de 
krant. Het volgende jaar profi teer je van 25% korting. 
Deze actie geldt voor het WeekendPlusabonnement, 

maar ook voor het standaardabonnement of een 
abonnement op onze E-paper. 

Stuur nu je trouwkaart op naar Reformatorisch 
Dagblad BV, Afdeling Abonneeservice, 
Antwoordnummer 92, 7300 AB Apeldoorn, en 
ontvang gratis 6 weken een krant die ook de andere 
kant van het nieuws belicht.

Daarom is er het trouwabonnement!
6 weken gratis WeekendPlus

fotograaf

ringen

feest

trouwjurk

receptie

De mooiste dag
van je leven

De duurste dag
van je leven

www.erdeeservice.nl/trouwabonnement

Vloeibare duurzaamheid

V

Veilig de  
winter door

Vogelaar
krijgt extra
geld voor
huurtoeslag

Hoge brandstofprijs leidt tot scheldpartijen

V

Godsdienstles op een hoger plan

Ook de andere kant van het nieuws. RD.

Daarom is er het trouwabonnement!

6 weken 

gratis
WeekendPlus

EMG-10.2043_10 RD trouwabonnement (TD 210x297)_2.indd   1 01-10-10   15:12



15

Commissie evangelisatie

Commissie evangelisatie Hersteld Hervormde Kerk

Voorzitter Ds. C. Gielen
  Poortvliet  |  Tel. (0166) 75 13 04
Secretaris J.D. Liefting
  Lunteren  |  Tel. (0318) 61 68 34
  evangelisatie@hersteldhervormdekerk.nl
Leden J. Bayense, Apeldoorn
  P. van Bezooijen, Nieuwland
  W.M.J. Muije, Veenendaal
  B. Noteboom, Ermelo (adviseur)
  G. Redeker, Meeuwen
Bankrekeningnummer 1414.58.070 t.n.v. evangelisatie 
  Hersteld Hervormde Kerk
  www.evangelisatiehhk.nl In
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bepaald aspect aan of doen een appel op de lezer om op 
zoek te gaan naar de God van de Bijbel. Het is dan ook 
altijd belangrijk mensen uit te nodigen de Bijbel te gaan 
lezen. Alleen een folder geven is niet genoeg. Probeer 
met mensen in gesprek te blijven en nodig mensen uit 
om (samen) de Bijbel te gaan lezen. 

Sorry… 1. 
Deze folder haakt in op de constatering dat wij 
in ons leven fouten maken en niet alles meer 
goed kunnen maken.  Ze laat zien dat dit tegen-
over God nog veel meer geldt en wijst daarbij de 
weg naar het kruis. 
Wie heeft de oplossing voor het kwaad? 2. 
Deze folder laat zien hoe de verschillende we-
reldgodsdiensten omgaan met het kwaad in 
deze wereld.  Dit is met name een geschikte 
folder als men verwijt dat het christendom geen 
oplossing heeft voor het kwaad in deze wereld, 
of als men stelt dat alle godsdiensten toch gelijk 
zijn. 
De leegte buiten Christus.3.  
Deze folder confronteert de lezer met de leegte 
van een leven buiten Christus ondanks alle voor-
spoed. Zij laat zien dat een mens buiten Christus 
verloren ligt en alleen gered kan worden wan-
neer men zich tot Christus wendt.

Wilt u meer weten over deze folders, bezoek dan onze 
website www.evangelisatiehhk.nl en klik op FOLDERS. 

Naast de diverse folders zijn ook onderstaande (kinder)
Bijbels tegen kostprijs te bestellen.

GBS doorgeefbijbel. Deze bevat het Oude en 1. 
Nieuwe Testament in de Statenvertaling.
Een Engelstalige Bijbel (King Jamesvertaling)2. 
Het levende Woord, waarin het Nieuwe Testa-3. 
ment en enkele delen van het Oude Testament 
zijn opgenomen.
De kinderbijbel van H. van Dam speciaal uit-4. 
gegeven om weg te geven voor evangelisatie 
doeleinden. Hierin worden de voor ons bekende 
Bijbelverhalen op zeer eenvoudige wijze verteld. 

Niet minder waar is dat de 
Heere ook door uw levenswandel 
zijn Evangelie aan de wereld 
bekend wil maken.

Tot slot willen wij u erop wijzen dat ook voor het 
gebruik van deze hulpmiddelen geldt dat er alleen 
vrucht te verwachten is als het gebruik door God 
gezegend wordt. Niet minder waar is dat de Heere 
ook door uw levenswandel zijn Evangelie aan de 
wereld bekend wil maken. Daarom kan het evangeli-
satiewerk ook niet zonder gebed. Laat dan uw motto 
zijn: ‘Bid en werk!’  

CD t.b.v. evangelisatiewerk
Onlangs is de tweede CD van Bert Noteboom versche-
nen: ‘Tot Uw lof en dienst bereid’. De opbrengst is be-
stemd voor het evangelisatiewerk, uitgaande van de 
Hersteld Hervormde Kerk. Door de bijdrage van sponsors 
komt de opbrengst geheel ten goede aan het evangeli-
satiewerk. 
De keuze van de muziek is afgestemd op het doorsnee 
gemeentelid dat van orgelmuziek houdt. De kleur van de 
muziek beweegt daarbij afwisselend 
tussen barok en romantiek.  

De CD is opgenomen in een tweetal 
gemeenten van de Hersteld Her-
vormde Kerk: Middelharnis / Som-
melsdijk en Veenendaal. De CD kost 
€ 15,00, inclusief verzendkosten. U 
kunt de CD bestellen door een email 
te sturen naar bureau@hersteldher-
vormdekerk.nl of te bellen met het 
kerkelijk bureau (0318) 505541.
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Van de redactie
Voor alle data geldt: Deo Volente.

In deze bijdrage kunt u lezen over onze eerste Toerus-
tingsdag voor bestuursleden. Een dag met aandacht 
voor de praktische kant van het vrouwenverenigings-
werk. Opnieuw kwamen er dames uit het hele land naar 
Lunteren. We hadden geen idee hoe zo’n dag zou ver-
lopen en u waarschijnlijk ook niet! We zijn dankbaar dat 
het een mooie dag geworden is met verschillende fijne 
ontmoetingen rondom het Woord van God.

In de rubriek ‘Uit de verenigingen’ vindt u een interview 
met het oudste lid van een vrouwenvereniging. Mis-

Toerustingsdag
Bethelkerk in 
Lunteren

Toerustingsdag 2011:
Na de meditatie aandacht voor de praktische kant van het 
vrouwenverenigingswerk

schien een idee om de volgende keer iets te plaatsen 
met een jongste lid…?

Zo naderen we weer langzamerhand het voorjaar met 
zijn tere groen en prachtige bloesem. Dat een ieder van 
ons, in geestelijk opzicht, dat leven en die groei en bloei 
moge kennen!  
We denken aan Psalm 92:

‘De rechtvaardige zal groeien als een palmboom, hij zal 
wassen als een cederboom op Libanon. 
Die in het huis des HEEREN geplant zijn, dien zal gegeven 
worden te groeien in de voorhoven onzes Gods’.
 

A. Rijken-Ubak

Verslag van de Toerustingsdag van de HHV 
gehouden op 11 november 2010 in de Bethelkerk
te Lunteren.
Het is de eerste keer dat het landelijk bestuur van de 
Hersteld Hervormde Vrouwenbond een Toerustingsdag 
organiseert, en de opkomst is verheugend.
Veel bestuursleden van de aangesloten verenigingen 
hebben de weg naar Lunteren gevonden en vullen de 
zaal van de Bethelkerk. 

Na een kopje koffie is het tijd om te beginnen met het 
programma. De presidente, mw. N. Schalkoort-Zijderveld, 

Hersteld Hervormde Vrouwenbond

hersteld hervormde vrouwenbond

HHK008-BPP.indd   1 12-01-10   16:55
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opent deze dag met een hartelijk welkom voor alle 
aanwezige dames. We zingen psalm 25 de verzen 2 en 
6. Daarna gaat zij ons voor in gebed. De schriftlezing 
is Psalm 119 de verzen 105-112.  Voorin de zaal staat 
een scherm waarop straks de PowerPointpresentatie te 
zien zal zijn, maar op dit scherm staan ook de te zingen 
psalmverzen. De 2e presidente, mw. A. Rijken-Ubak heeft 
de tekst voor haar meditatie genomen uit Psalm 119 vers 
105: ‘Uw Woord is een lamp voor mijn voet en een licht 
voor mijn pad’.

Zij zegt onder andere:
‘Ik heb deze tekst gekozen omdat in het logo van de Vrou-
wenbond een opengeslagen Bijbel ligt. Middenin het hart 
zien we de Bijbel liggen. 
Dit geeft de centrale plaats aan van de Bijbel op onze ver-
enigingen.
Het Woord van God dient onderzocht te worden van het 
begin tot het eind.
De letters HHV staan rondom het hart. De Hersteld Her-
vormde Vrouwenbond wil vanuit de liefde van haar hart de 
boodschap van het Evangelie uitdragen in kerk en samenle-
ving tot opbouw van Gods Koninkrijk.
Uw Woord is een lamp voor mijn voet en een licht voor mijn 
pad. 
Voor David, de dichter van Psalm 119, is Gods Woord te 
allen tijde en onder alle omstandigheden een lamp voor zijn 
voet en een licht voor zijn pad. 
Ook nu hij zich in gevaar bevindt, twijfelt hij niet aan deze 
waarheid.

Die lamp, dat licht beschijnt hem bij elke stap die hij zet op 
zijn pad.
Dat is ook zo met Gods volk. Ook voor hen is Gods Woord 
een licht en een lamp. Zij laten zich door dat heilige en vei-
lige licht leiden. 
Een lamp voor onze voet en een licht voor ons pad op alle 
leeftijden (voor kinderen, jonge mensen en ouderen) en voor 
alle levensomstandigheden.
Dat het Woord dan zo van geslacht tot geslacht doorgege-
ven mag worden in onze gezinnen en op onze verenigingen. 
Hemel en aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn woorden 
zullen geenszins voorbijgaan. 
Dat ook wij dan, als vrouwen in onze gezinnen en als be-
stuursleden, van harte mogen instemmen met de woorden 
van de dichter van Psalm 119 vers 105:
Uw Woord is een lamp voor mijn voet en een licht voor mijn 
pad.’

We zingen van dezelfde psalm 119 de verzen 53 en 67.
Vervolgens is het eerste gedeelte van de PowerPointpre-
sentatie aan de beurt.
Omdat het landelijk bestuur heeft gemerkt dat er bij de 
verenigingen, en dan met name bij de besturen, verschil-
lende vragen leven t.a.v. de praktische en organisatori-
sche kant van het verenigingswerk, leek het ons goed 
om een bijeenkomst te organiseren waarop deze zaken 
aan de orde komen en we met elkaar van gedachten 
kunnen wisselen.
De besturen hebben in de achterliggende tijd de gele-
genheid gehad om vragen in te leveren voor deze dag. 
Deze vragen worden vandaag tijdens de presentatie zo-
veel mogelijk beantwoord.  
Er komen ook ideeën naar voren voor eventuele sprekers 
op een verenigingsavond. We besluiten om daarvoor een 
lijst aan te leggen, zodat meer besturen hier gebruik van 
kunnen maken. Namen van sprekers kunt u doorgeven 
aan de secretaresse van de HHV. 

Halverwege de presentatie is er tijd voor de lunchpauze. 
In de pauze (en bij binnenkomst) is er op het scherm een 
presentatie te zien van foto’s die gemaakt zijn bij verschil-
lende bijeenkomsten van de HHV. Na de pauze leest mw. 
Rijken-Ubak Psalm 65 en gaat ons voor in gebed. Daarna 

De Hersteld Hervormde 
Vrouwenbond wil vanuit de liefde 
van haar hart de boodschap van 
het Evangelie uitdragen in kerk 
en samenleving tot opbouw van 
Gods Koninkrijk.
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komt het tweede deel van de PowerPoint, gevolgd door 
het beantwoorden van vragen uit de zaal. We luisteren 
tot slot naar het gedicht ‘Gods Woord bewaren’ van Chris-
tien de Priester, gelezen door mw. K. Leenheer-Van Gent.
Mw. Rijken-Ubak bedankt alle aanwezigen voor hun 
komst en hun inbreng. We zingen Psalm 89 de verzen 7 
en 8, waarna mw. Rijken deze dag afsluit met dankgebed.
Alle verenigingen ontvangen een samenvatting van de 
PowerPointpresentatie. 

C.B. Hovestad-Stoffer

Vrouwenbond

Van de bestuurstafel
De dagen worden weer langer. De lente komt.
Eerst is er de biddag voor gewas en arbeid. Biddag is bid-
den en vragen om de zegen van de Heere over alles wat 
wij doen.
Dan volgen Goede Vrijdag en Pasen. Het thema van het 
Paasdeclamatorium is: ‘In Zijn verlatenheid ligt onze ge-
borgenheid’. Een groot wonder dat de Heere Jezus deze 
weg wilde gaan voor zondaren zoals wij.
In voorbereiding is het nieuwe Bijbelstudieboekje. Het 
gaat over de zendingsreizen van Paulus. Dit boekje wordt 
geschreven door verschillende predikanten uit de Her-
steld Hervormde Kerk. Het is de bedoeling dat het dit 
voorjaar verschijnt en het is bestemd voor het seizoen 
2011-2012. 
De tweede huishoudelijke vergadering is op dinsdag 5 
april 2011 in Lunteren.
Ds. A. Kos hoopt een inleiding te houden over Paulus en 
Barnabas. Daarna volgt een bespreking van deze inlei-
ding.
In het najaar zullen twee Toerustingsdagen worden ge-
houden. De data zijn 15 en 24 november. Verdere infor-
matie vindt u in de volgende uitgave.

N. Schalkoort-Zijderveld
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VOOR ONZE ZIEKEN

Een schuilplaats
‘… bij U schuil ik’  Psalm 143 : 9 
 
In deze Psalm komen we David tegen in een periode 
waarin hij op de vlucht is. 
Zijn vijanden zitten hem op de hielen. Zijn zorgen en 
problemen zijn zó groot dat geen mens hem kan helpen. 
Alles lijkt verloren. Waar moet hij heen? 
Dan lezen we een gebed: ‘Red mij, HEERE, van mijn vijan-
den; bij U schuil ik’. 
David zoekt zijn toevlucht bij de Heere. Zoals een kind 
bij plotseling gevaar vlucht naar zijn vader of moeder, zo 
zoekt hij hulp bij de Heere. O, hoe vaak heeft de Heere 
hem al  uitgeholpen? Ja, Hij heeft hem tot nu toe steeds 
bijgestaan. Hem gered uit de hand van zijn vijanden en 
de macht van satan. 
David is de man naar Gods hart. Hij heeft de Heere lief. 
Maar wat wordt zijn leven bestreden! 
Telkens weer moet hij een schuilplaats zoeken om aan 
de macht van zijn vijanden te ontkomen. De spelonk 
van Adullam in het gebergte van Judea is zo’n tijdelijke 
schuilplaats. Veel mensen die vervolgd en verdrukt wor-
den, zoeken daar bij David bescherming. Ook zijn fami-
lieleden. Hij wordt hen tot een hoofd. Daarin lijkt hij op 
Christus. 
Van David lezen we ook dat hij in grote nood zich sterkt 
in de Heere zijn God! 

Dat betekent dat hij in het gebed al zijn zorgen aan de 
Heere voorlegt en bij Hem schuilt. 
Ja, welzalig is hij of zij die al zijn of haar kracht en hulp 
alleen van Hem verwacht. 
De Heere geeft op het gebed soms wonderlijke uitred-
dingen. 
Geldt ‘Bij U schuil ik’ ook voor u en mij? Is er door het 
geloof bij u ook die levende band aan de Heere? Neemt 
u ook in tijden van verdriet, moeite en zorg uw toevlucht 
tot Hem?  
Zingt u het, misschien wel met een brok in uw keel, de 
dichter na: ‘Gij zijt mij, Heer’, ter schuilplaats in gevaren; 
Gij zult mij voor benauwdheid trouw bewaren; G’ om-
ringt me, daar Gij mij in ruimte stelt, Met blij gezang, dat 
mijn verlossing meldt’. 
Wij mogen dag en nacht met onze nood in het gebed 
bij de Heere aankloppen. Wie leert buigen voor de ge-
kruisigde en opgestane Heiland vindt Hem als dé Helper 
Die al onze lichamelijke en geestelijke nood op Zich wil 
nemen. 
Bij Hem mogen we schuilen achter het offer van Zijn 
bloed. 
‘Die in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, die 
zal vernachten in de schaduw des Almachtigen. Ik zal tot 
den HEERE zeggen: Mijn Toevlucht en mijn Burcht; mijn 
God, op Welken ik vertrouw.’ 
Waar kunnen we nog veiliger zijn dan bij de Heere?  
Nergens immers.

E.C. Meuleman- de Jong
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‘Die in de schuilplaats des 
Allerhoogsten is gezeten, die zal 
vernachten in de schaduw des 
Almachtigen. 

Uit de verenigingen
Vrouwenvereniging ’TRYFENA’ uit Lunteren

Onderstaand een vraaggesprek met het oudste lid van 
onze vereniging: de 96-jarige mw. H van Hunnik-Bakke-
nes.

Hoe is de vereniging ontstaan?
In 1958 was ds. Boer predikant in Lunteren. Mijn man was 
toen ouderling en ds. Boer vond dat er maar eens een 
vrouwenvereniging opgericht moest worden. Mijn man 

was het daar helemaal mee eens en zei: ‘Het eerste lid is 
er al’ en dat was ik.

Maar u kon niet als eenling een vereniging beginnen?
Nee, maar ik heb om me heen dames gevraagd en na 
korte tijd zijn we met zo’n tien leden  begonnen. We kwa-
men één keer in de twee weken bij elkaar in de consisto-
riekamer van de kerk. Ieder bracht haar eigen kopje mee 
en een van de dames zorgde voor een kan met koffie.

U werd waarschijnlijk meteen als bestuurslid gekozen?
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Vrouwenbond

Nee, er was de eerste jaren geen officieel bestuur. We 
vulden de avonden met gezellig praten en met handwer-
ken zoals breien en borduren. Deze handwerken werden 
later verkocht op de jaarlijkse verkoopdag ten bate van 
de kerk.

Werd er een bijdrage in de onkosten gevraagd van de leden?
Iedere verenigingsavond betaalden we een kwartje 
per persoon. Maar elke keer zat er ook een cent bij. We 
vroegen ons dus steeds af: ‘Waar komt toch die cent van-
daan? Tot het moment dat een zeker lid meerdere avon-
den afwezig was en de cent dan steeds ontbrak.

In welk jaar is de huidige vereniging ‘TRYFENA’ opgericht?
Sinds 1971 is het een officiële vereniging geworden met 
een volledig bestuur, waar ik als secretaresse een taak 
had. Ik heb dit ongeveer twintig jaar mogen doen. Ook 
zijn we toen hoofdstukken uit de Bijbel gaan bespreken 
wat tegenwoordig Bijbelstudie heet.

Was er toen ook al een landelijk hoofdbestuur?
Ja, wij hebben als vereniging ons daar bij aangesloten en 
gingen dan ook naar de landelijke Bondsdag. Ook gingen 
we als bestuur in de zomer een dagje uit. Dat was heel 
wat in die tijd.

Dus, even rekenen, u bent al meer dan 50 jaar lid?
Ja, ik dank de HEERE dat Hij mij de kracht gegeven heeft 
om zoveel jaren dit werk met blijdschap te mogen doen. 
Ik ben nu te oud geworden om de verenigingsavonden 
nog te bezoeken, maar toch voel ik me nog heel sterk 
betrokken met ‘TRYFENA’. Met bijzondere avonden zoals 
bijv. met de Kerstviering luister ik dan ook altijd mee via 
de kerktelefoon.

Heeft u tot slot nog iets te zeggen voor de vereniging?
Ik wens de vereniging met haar leden nog goede en ge-
zegende jaren toe. Dat er nog goede Bijbelbesprekingen 
mogen zijn voor de vereniging in zijn geheel maar bo-
venal voor een ieder persoonlijk.

E. van Grootheest-Donkelaar 
en A. Maassen-Heij

Uit de regio’s
Verslag regioavond Zuid-Oost in Zuilichem op 
23 november 2010 

De presidente, mw. A. Rijken-Ubak, heet allen hartelijk 
welkom op deze zesde regioavond. In het bijzonder mw. 
drs. A.M. van Houdt van de stichting Eleos. We zingen 
Psalm 115 vers 7. Mw. Rijken gaat voor in gebed en leest 
Markus 10 de verzen 13-16. Daarna houdt ze een medi-
tatie over het gelezene. Vervolgens krijgt mw. Van Houdt 
het woord met een referaat over ADHD en PDD-NOS. Met 
behulp van een PowerPoint legt ze uit wat ADHD bete-
kent en wat de symptomen zijn. Ook PDD-NOS komt aan 
de beurt. Dat is moeilijker uit te leggen, maar toch kun-
nen veel mensen hier ook iets van herkennen. We zingen 
Psalm 105 de verzen 5 en 6.
Dan wordt er pauze gehouden en kunnen er schriftelijke 
vragen worden ingediend. Hier wordt veelvuldig gebruik 
van gemaakt. Ook zijn er boekjes te koop: ‘Sociaal onhan-
dig’, dit boekje gaat over PPD-NOS en volwassenen.
Na de pauze worden de vragen beantwoord.

Mw. G. Duijzer-Kuijntjes leest een toepasselijk gedicht 
voor met als titel: ‘Weest in geen ding bezorgd’. Tot slot 
zingen we Psalm 119 de verzen 5 en 67, waarna de presi-
dente ons voorgaat in dankgebed.
Na afloop is er nog gelegenheid om de nieuwe kerk te 
bezichtigen.

J. Kuijntjes-Van Wijnen, secretaresse 

Mededelingen
Vanaf begin april kunt u ons Paasdeclamatorium: ‘In 
Zijn verlatenheid ligt onze geborgenheid’ downloa-
den van onze website.
Gedrukte exemplaren, met een gekleurde omslag, 
zijn voor slechts € 1,- per stuk (exclusief verzendkos-
ten) te bestellen bij: kmeuleman@solcon.nl
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Ons derde Bijbelstudieboekje voor 
het verenigingsjaar 2011-2012: ‘Van 
een vervolger een verkondiger’ gaat 
over de zendingsreizen van de apostel 
Paulus.
Onderstaande predikanten uit de Her-
steld Hervormde Kerk verlenen hun medewerking:

Ds. R. J. Oomen  ‘Een uitverkoren vat’
                                               Paulus in Arabië
Ds. A. Kos Paulus en Barnabas 
 afgezonderd en op reis
Ds. W. M. van der Linden Paulus’ prediking 
 en de vrucht daarvan
Ds. A. P. Muilwijk Tot Derbe en terug
Ds. R. W. Mulder ‘Kom over...’
Ds. J. C. den Ouden Paulus in Filippi
Ds. N. den Ouden Op de Areopagus
Ds. P. den Ouden Oproer in Éfeze
Ds. W. Pieters Naar Jeruzalem
Ds. Joh. Post Voor koningen en  stadhouders
Ds. M. van Reenen Vanuit de gevangenis

Het boekje verschijnt dit voorjaar en kost € 5,25 
(exclusief verzendkosten). U kunt het boekje  bestellen 
bij: a.rijken-ubak@solcon.nl

Kopij voor het volgende blad en voor de website kunt u 
voor 28 maart 2011 e-mailen naar: 
a.rijken-ubak@solcon.nl

24 maart
Regioavond Zuid-West in Ouddorp
Spreker: mw. drs. B.A. van Rossum-Smelt 
van de stichting Eleos 
Onderwerp: Depressie

 
29 maart 

Regioavond Zuid-Oost in Veen  
Spreker: ds. C.M. Visser
Onderwerp: Het nieuwe Bijbelstudieboekje 

5 april 
Huishoudelijke vergadering in Lunteren 
Spreker: ds. A. Kos 
Onderwerp: Paulus en Barnabas 
afgezonderd en op reis

12 april 
Regioavond Midden-Oost in Elst (Ut.)
Spreker: ds. C. Gielen
Onderwerp: De moslimwereld en wij

16 april 
Regiomiddag Noord in Wouterswoude
Spreker: ds. P. den Ouden

 

19 april
Regioavond Veluwe-Noord in Elspeet
Spreker: ds. A.J. Britstra

18 mei
Regioavond West in Waddinxveen
Spreker: ds. J.A. Kloosterman 
Onderwerp: Bijbelstudieboekje ’Geworden uit 
een vrouw’

6 oktober
3e Bondsdag in Lunteren

15 november
Toerustingsdag voor alle leden

24 november
Toerustingsdag voor alle leden

Op alle bijeenkomsten verkopen wij mooie
fotokaarten! 
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a d v e r t e n t i e

Uw zoon van twaalf krijgt
voor zijn verjaardag geen pistool.

Levensgevaarlijk. Raar eigenlijk dat 
gefi lterd internet niet net zo

vanzelfsprekend is.

Direct bestellen? 
Ga naar www.kliksafe.nl 
of bel (0341) 274 999.

vanaf 

 �26,95
      per maand

Kreijkes Vakantie Ideejj
Dé Reformatorische reisorganisatie!Dé Reformatorische reisorganisatie!

Vraag nu de gratis gids aan! 
Tel. 0548 - 514 188 of kijk op 
www.kreijkes.nl

Gezinsparken
v.a. € 199,-

v.a. € 225,-
Busreizen

v.a. € 795,-
Vliegreizen

v.a. € 325,-
Jongerenreizen

pppp 

v.a. € 325,
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Op de berg van de zaligsprekingen heeft de 
Heere Jezus gesproken met Zijn unieke gezag. 
De scharen zijn geschokt over de wijze waarop 

Hij gesproken heeft over de toegang tot het Konink-
rijk en het leven binnen het Koninkrijk. Ze moeten 
erkennen dat Hij gesproken heeft als machthebbende 
(7:28,29). Het gaat niet om de voordracht. Nee, wat 
hen geschokt heeft is de inhoud. De leer heeft hen ge-
schokt (7:28). Wie is Hij? De vraag houdt velen bezig. 
Als Jezus de berg afdaalt, volgen Hem vele scharen. 

Dan vraagt Mattheüs onze aandacht in vers 2: En 
zie! Let goed op, er gebeurt iets bijzonders. Wat 
dan? Vanuit Jezus gezien worden Zijn uitzonderlijke 
woorden nu ge volgd en bevestigd door uitzonder-
lijke tekenen van Zijn macht. Maar er is ook iets bij-
zonders met een melaatse die tot Jezus nadert. In 
een bepaalde zin is deze melaatsheid een scherp te-
ken van de zondeval in Adam. Zij brengt de slachtof-
fers in een vreselijke situatie van ellende, isolement, 
wanhoop. Wat heeft de zondeval teweeggebracht! 
Tegelijk is er iets bijzonders met deze melaatse. Ter-
wijl de scharen geschokt zijn en in hun verwarring 
zich afvragen Wie deze Leraar is, weet deze melaat-
se door Gods genade het antwoord: Hij is de van God 
gezonden Messias. Hij nadert eerbiedig en valt voor 
de Heere Jezus op de knieën. Hij spreekt Jezus aan als 
Kurios. Het is indrukwekkend welk een krediet hij 

heeft voor Jezus’ macht. Hij vraagt niet: ‘Weet U mis-
schien ook raad met melaatsheid?’ Nee, hij spreekt 
uit: ‘Heere, als U het wilt, kunt U mij reinigen.’ Ont-
roerend. Hij spreekt niet als recht hebbende. Hij bidt 
vanuit hetzelfde geloof als de vrienden van Daniël 
die heilig geloofden dat hun God hen redden kon in 
en uit het vuur, maar die tegelijk aan Nebukadnezar 
duidelijk maakten dat de Heere vrij was om te doen 
wat Hij wilde. Met deze eerbied grijpt de melaatse 
Jezus aan in Zijn macht. ‘Indien u wilt’. En wat ge-
beurt er? Jezus spreekt in het Grieks twee woorden: 
1. Ik wil; 2. Word gereinigd. Het eerste is een ver-
klaring, het tweede een bevel. En hij werd terstond 
gereinigd van zijn melaatsheid.

Nu de toepassing. Indien U wilt. Hebt u door dat de 
man dit spreekt in verband met zijn lichamelijke 
ziekte? Er zijn er die dit bidden met betrekking tot 
de redding van hun ziel. Velen bidden met meer ver-
wachting als het gaat om genezing van een ziekte 
dan wanneer zij bidden voor de redding van hun ziel. 
Bij het eerste bidden ze niet: ‘Indien U wilt’, nee, de 
Heere móet het doen. Als de gebeden niet helpen, is 
er sprake van teleurstelling. ‘Ik heb er zo om gebe-
den.’ En hoe zit het als het gaat om de waarachtige 
bekering en verlossing van de zonde? Dan worden de 
gebeden heel voor waardelijk: ‘Indien het in Uw raad 
kan bestaan.’ Net omgekeerd. 

Indien Gij wilt

En zie, een melaatse kwam, en aanbad Hem, zeggende: Heere, indien Gij wilt, Gij kunt mij reinigen. En Jezus, 
de hand uitstrekkende, heeft hem aangeraakt, zeggende: Ik wil, word gereinigd. En terstond werd hij van zijn 
melaatsheid gereinigd.
Mattheüs 8 : 2, 3

Meditatie
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erkblad

Kerkelijk bureau

Met dit Ledeninformatieblad ontvangt u een exemplaar 
van het vernieuwde Kerkblad. Wellicht hebt u het al even 
ter hand genomen. Waarom deze verandering?

Welkom bij de 
vaste lezers-
kring van het 
Kerkblad!

Vernieuwd Kerkblad
Uiteraard is het niet van de ene op de andere week tot 
deze vernieuwde opmaak gekomen. Eerst heeft de re-
dactie intern gedacht en gesproken over de toekomst 
van het Kerkblad. Dat resulteerde in een aantal aanbe-
velingen die in de novembervergadering met de synode 
besproken zijn. Toen de synode de voorstellen en aanbe-
velingen overnam, kon vanaf dat moment gewerkt wor-
den aan de vernieuwing van het Kerkblad. Het resultaat 
daarvan mogen we u nu aanbieden.
Het eerste wat er aan opvalt, is uiteraard de nieuwe lay-
out van het blad. Er is om verschillende redenen voor een 
nieuw ‘jasje’ gekozen. Om te beginnen is de bladspiegel 
van de vernieuwde uitgave rustiger. Vervolgens is het 
voorliggende Kerkblad naar de overtuiging van de redac-
tie stilistisch fraaier dan het Kerkblad zoals u er tot nu toe 
vertrouwd mee was. De gebruikte steunkleur maakt het 
geheel af. Een goede inhoud verdient naar onze overtui-
ging een goede verpakking! 

Inhoud
Nu is de verandering niet alleen een uiterlijke. Ook in het 
Kerkblad gaan er wat kleinere dingen wijzigen. Zo komt 
er een nieuwe rubriek die aandacht geeft aan ontwik-
kelingen in de grotere verbanden van kerk en wereld. 
De rubriek ‘Pen der vaderen’ zal een meer beschrijvend 
kerkhistorisch karakter krijgen met artikelen die enkele 
afleveringen omvatten. Ook zal er een nieuwe rubriek 
‘Opvoeding en ethiek’ worden geïntroduceerd. Tenslotte 
zullen in het Kerkblad ook advertenties worden opge-
nomen. Voor dit laatste is onder andere gekozen om de 
meerkosten van het Kerkblad in zijn nieuwe vorm op te 
vangen.
De vernieuwing van de rubrieken zal overigens pas ge-
realiseerd worden als de voltallige redactie functioneert. 
Als het goed is, heeft de synode als dit Ledeninformatie-
blad verschijnt de nieuwe redactieleden benoemd. Op 
de website van de kerk kunt u in het persbericht van de 
synodevergadering lezen wie er benoemd zijn. 
We hopen dat het Kerkblad in de gezinnen voor oud en 
jong tot lering en stichting mag zijn en zich in een groei-
ende lezerskring mag verheugen.
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Aanbieding
In verband daarmee wil de 
redactie van het Kerkblad 
u van harte uitnodigen om, 
als u nog geen abonnee 
bent, tot de vaste lezers-
kring van het Kerkblad toe 
te treden. Om die reden 
ontvangt u dit bijgesloten 
exemplaar ter kennisma-
king. Als u nu een abon-
nement op het Kerkblad 
neemt, krijgt u het boekje 
‘Het bewogen leven van een 
Israëliet’ over het leven van 

Philip Saphir als welkomstgeschenk thuis bezorgd. Een 
recensie van dit bijzondere boekje staat in dit nummer 
van het Kerkblad. De aanbieding is geldig tot en met 30 
april 2011. Mocht u als abonnee nu over twee nummers 
van het Kerkblad beschikken, dan vragen we u er één 
door te geven aan iemand die nog geen abonnee is.
Als redactie zijn wij ervan overtuigd dat de abonne-
mentsprijs van slechts € 18,- per jaar voor niemand een 
probleem hoeft te zijn. Mogen we u als lezer verwelko-
men?!

De redactie        

Bibliotheek
In het nummer van 10 december 2010 van het landelijk 
Kerkblad van de HHK werd aan de lezer meegedeeld dat 
de synode heeft besloten om, vanwege ruimtegebrek op 
het kerkelijk bureau, 150 m² extra kantoorruimte te hu-
ren. Een aantal vrijwilligers werd bereid gevonden om de 
noodzakelijke aanpassingen te realiseren.
De uitbreiding van de kantoorruimte had ook voor de 
bibliotheek positieve gevolgen. De ruimte van de biblio-
theek is door deze uitbreiding bijna tweemaal zo groot 
geworden.
Weliswaar moesten alle kasten en alle aanwezige boeken 
naar een andere ruimte worden overgebracht, maar de 
situatie is thans veel overzichtelijker geworden. 
Het registreren van de boeken en het verrichten van 
bijkomende administratieve handelingen zijn door deze 
verandering stukken beter geworden. Bovendien is het 
aantal boekenkasten aanzienlijk uitgebreid.

De verhuizing vond plaats op 6 december 2010. Twee 
dagen hierna kregen studenten en kandidaten de gele-
genheid om gratis boeken uit te zoeken uit een aantal 
hoofdzakelijk overcomplete boeken, aangevuld met 
ontvangen boeken die wat minder geschikt werden 
bevonden om in de bibliotheek op te nemen, maar die 
in bepaalde gevallen voor belanghebbenden waardevol 
kunnen zijn.

Op de berg van de zaligsprekingen heeft de Heere Jezus gesproken met Zijn unieke gezag. De scharen zijn geschokt over de wijze waarop Hij gesproken heeft over de toegang tot het Konink-rijk en het leven binnen het Koninkrijk. Ze moeten erkennen dat Hij gesproken heeft als machthebbende (7:28,29). Het gaat niet om de voordracht. Nee, wat hen geschokt heeft is de inhoud. De leer heeft hen ge-schokt (7:28). Wie is Hij? De vraag houdt velen bezig. Als Jezus de berg afdaalt, volgen Hem vele scharen. 
Dan vraagt Mattheüs onze aandacht in vers 2: En zie! Let goed op, er gebeurt iets bijzonders. Wat dan? Vanuit Jezus gezien worden Zijn uitzonderlijke woorden nu ge volgd en bevestigd door uitzonder-lijke tekenen van Zijn macht. Maar er is ook iets bij-zonders met een melaatse die tot Jezus nadert. In een bepaalde zin is deze melaatsheid een scherp te-ken van de zondeval in Adam. Zij brengt de slachtof-fers in een vreselijke situatie van ellende, isolement, wanhoop. Wat heeft de zondeval teweeggebracht! Tegelijk is er iets bijzonders met deze melaatse. Ter-wijl de scharen geschokt zijn en in hun verwarring zich afvragen Wie deze Leraar is, weet deze melaat-se door Gods genade het antwoord: Hij is de van God gezonden Messias. Hij nadert eerbiedig en valt voor de Heere Jezus op de knieën. Hij spreekt Jezus aan als Kurios. Het is indrukwekkend welk een krediet hij 

heeft voor Jezus’ macht. Hij vraagt niet: ‘Weet U mis-schien ook raad met melaatsheid?’ Nee, hij spreekt uit: ‘Heere, als U het wilt, kunt U mij reinigen.’ Ont-roerend. Hij spreekt niet als recht hebbende. Hij bidt vanuit hetzelfde geloof als de vrienden van Daniël die heilig geloofden dat hun God hen redden kon in en uit het vuur, maar die tegelijk aan Nebukadnezar duidelijk maakten dat de Heere vrij was om te doen wat Hij wilde. Met deze eerbied grijpt de melaatse Jezus aan in Zijn macht. ‘Indien u wilt’. En wat ge-beurt er? Jezus spreekt in het Grieks twee woorden: 1. Ik wil; 2. Word gereinigd. Het eerste is een ver-klaring, het tweede een bevel. En hij werd terstond gereinigd van zijn melaatsheid.

Nu de toepassing. Indien U wilt. Hebt u door dat de man dit spreekt in verband met zijn lichamelijke ziekte? Er zijn er die dit bidden met betrekking tot de redding van hun ziel. Velen bidden met meer ver-wachting als het gaat om genezing van een ziekte dan wanneer zij bidden voor de redding van hun ziel. Bij het eerste bidden ze niet: ‘Indien U wilt’, nee, de Heere móet het doen. Als de gebeden niet helpen, is er sprake van teleurstelling. ‘Ik heb er zo om gebe-den.’ En hoe zit het als het gaat om de waarachtige bekering en verlossing van de zonde? Dan worden de gebeden heel voor waardelijk: ‘Indien het in Uw raad kan bestaan.’ Net omgekeerd. 

Indien Gij wilt
En zie, een melaatse kwam, en aanbad Hem, zeggende: Heere, indien Gij wilt, Gij kunt mij reinigen. En Jezus, 

de hand uitstrekkende, heeft hem aangeraakt, zeggende: Ik wil, word gereinigd. En terstond werd hij van zijn 

melaatsheid gereinigd.
Mattheüs 8 : 2, 3

Meditatie

jaargang 7  -  nummer 15  -  18 februari 2011  -  verschijnt eens per 14 dagen

erkblad

Op de berg van de zaligsprekingen heeft de 
Heere Jezus gesproken met Zijn unieke gezag. 
De scharen zijn geschokt over de wijze waarop 

Hij gesproken heeft over de toegang tot het Konink-
rijk en het leven binnen het Koninkrijk. Ze moeten 
erkennen dat Hij gesproken heeft als machthebbende 
(7:28,29). Het gaat niet om de voordracht. Nee, wat 
hen geschokt heeft is de inhoud. De leer heeft hen ge-
schokt (7:28). Wie is Hij? De vraag houdt velen bezig. 
Als Jezus de berg afdaalt, volgen Hem vele scharen. Dan vraagt Mattheüs onze aandacht in vers 2: En 

zie! Let goed op, er gebeurt iets bijzonders. Wat 
dan? Vanuit Jezus gezien worden Zijn uitzonderlijke 
woorden nu ge volgd en bevestigd door uitzonder-
lijke tekenen van Zijn macht. Maar er is ook iets bij-
zonders met een melaatse die tot Jezus nadert. In 
een bepaalde zin is deze melaatsheid een scherp te-
ken van de zondeval in Adam. Zij brengt de slachtof-
fers in een vreselijke situatie van ellende, isolement, 
wanhoop. Wat heeft de zondeval teweeggebracht! 
Tegelijk is er iets bijzonders met deze melaatse. Ter-
wijl de scharen geschokt zijn en in hun verwarring 
zich afvragen Wie deze Leraar is, weet deze melaat-
se door Gods genade het antwoord: Hij is de van God 
gezonden Messias. Hij nadert eerbiedig en valt voor 
de Heere Jezus op de knieën. Hij spreekt Jezus aan als 
Kurios. Het is indrukwekkend welk een krediet hij 

heeft voor Jezus’ macht. Hij vraagt niet: ‘Weet U mis-
schien ook raad met melaatsheid?’ Nee, hij spreekt 
uit: ‘Heere, als U het wilt, kunt U mij reinigen.’ Ont-
roerend. Hij spreekt niet als recht hebbende. Hij bidt 
vanuit hetzelfde geloof als de vrienden van Daniël 
die heilig geloofden dat hun God hen redden kon in 
en uit het vuur, maar die tegelijk aan Nebukadnezar 
duidelijk maakten dat de Heere vrij was om te doen 
wat Hij wilde. Met deze eerbied grijpt de melaatse 
Jezus aan in Zijn macht. ‘Indien u wilt’. En wat ge-
beurt er? Jezus spreekt in het Grieks twee woorden: 
1. Ik wil; 2. Word gereinigd. Het eerste is een ver-
klaring, het tweede een bevel. En hij werd terstond 
gereinigd van zijn melaatsheid.

Nu de toepassing. Indien U wilt. Hebt u door dat de 
man dit spreekt in verband met zijn lichamelijke 
ziekte? Er zijn er die dit bidden met betrekking tot 
de redding van hun ziel. Velen bidden met meer ver-
wachting als het gaat om genezing van een ziekte 
dan wanneer zij bidden voor de redding van hun ziel. 
Bij het eerste bidden ze niet: ‘Indien U wilt’, nee, de 
Heere móet het doen. Als de gebeden niet helpen, is 
er sprake van teleurstelling. ‘Ik heb er zo om gebe-
den.’ En hoe zit het als het gaat om de waarachtige 
bekering en verlossing van de zonde? Dan worden de 
gebeden heel voor waardelijk: ‘Indien het in Uw raad 
kan bestaan.’ Net omgekeerd. 

Indien Gij wilt
En zie, een melaatse kwam, en aanbad Hem, zeggende: Heere, indien Gij wilt, Gij kunt mij reinigen. En Jezus, 

de hand uitstrekkende, heeft hem aangeraakt, zeggende: Ik wil, word gereinigd. En terstond werd hij van zijn 

melaatsheid gereinigd.Mattheüs 8 : 2, 3
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Antwoordkaart
Ja, ik wil graag een abonnement op het Kerkblad. 

Naam:  ............................................................................................................................................................................

Voorletters:  .............................................................................................................................................................

Adres:  .............................................................................................................................................................................

Postcode en woonplaats:  ....................................................................................................................

Telefoon:  ....................................................................................................................................................................

 ik geef hierbij een machtiging om jaarlijks € 18,- van mijn rekening af te schrijven*. 
 Mijn bank / gironummer is:

 graag ontvang ik jaarlijks een factuur. 

* ik weet dat ik, als ik niet akkoord ga met 
de afschrijving, ik binnen 30 dagen mijn 
bank- of girokantoor de opdracht kan 
geven het bedrag terug te boeken.

Handtekening:

Iemand is u voor geweest...

U kunt zich ook opgeven via:

kerkblad@hersteldhervormdekerk.nl

of  Tel. (0318) 505130
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Graag willen we van deze gelegenheid gebruik maken 
om alle gevers van wie we in de achterliggende periode 
boeken mochten ontvangen, hartelijk te bedanken.
Ondanks het feit dat we inmiddels reeds de beschikking 
hebben over een behoorlijke boekenvoorraad, doen we 
wederom een vrijmoedig beroep op personen die ook 
graag tot de groep van gulle gevers gerekend willen 
worden, maar die er tot op heden nog niet toe kwamen 
om boeken aan de bibliotheek te schenken. Er is op dit 
moment weer voldoende ruimte om de voorraad aan te 
vullen.

We willen ook (nogmaals) wijzen op de mogelijkheid 
om boeken te schenken aan de bibliotheek van de HHK. 
Ook roepen we predikanten en studenten op gebruik te 
maken van de bibliotheek om de boeken te lezen c.q. te 
lenen. Ook houden we ons van harte aanbevolen voor de 
schenking van oude drukken, dat wil zeggen boeken die 
vóór het jaar 1800 zijn uitgegeven.

Namens de bibliothecarissen,
H. van Huffelen en C.A. Sloof

Vrijwilligers gezocht! 
Het kerkelijk bureau, gevestigd in Veenendaal, 
zoekt vrijwilligers die het leuk vinden om het se-
cretariaat te ondersteunen. Waarmee kunt u / kun 
jij helpen?

Voorbereiden van mailings- 
Bestanden bijhouden- 
Adreswijzigingen verwerken- 
Ondersteunen van het secretariaat met - 
alle voorkomende werkzaamheden

Het is de bedoeling dat de werkzaamheden over-
dag gedaan worden (bijv. één of meer dagdelen 
per week of een dag per maand). Kunt u / kun jij 
goed overweg met de computer en hebt u / heb jij 
zin om vrijwilligerswerk te doen? Neem dan con-
tact op met José Kwakkel (0318) 505541 of 
jkwakkel@hersteldhervormdekerk.nl. 

Eind januari is een eerste bijeenkomst gehouden voor 
organisten, kerkenraden, predikanten en belangstellen-
den waarin gesproken is over de liturgie, samenzang en 
orgelspel. Fijn dat er zoveel belangstelling was! 
Naast de informatieve lezingen en workshops, was er 
volop gelegenheid voor ontmoeting en uitwisseling van 
ervaringen. Met dank aan de gastvrijheid die geboden 
werd door de kerkvoogdij van HHG Lunteren, kunnen we 
terugzien op een geslaagde bijeenkomst. 

De lezingen die gehouden zijn, kunt u downloaden op 
de website www.hersteldhervormdekerk.nl.

Bijeenkomst liturgie, samenzang en orgelspel
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Stichting Stéphanos 
Postbus 1136

 3860 BC Nijkerk 
tel. 033 - 245 62 22 
www.stephanos.nl

Ds. L. Groenenberg 
Ds. A. den Hartog
Ds. J.D. Heikamp 
Ds. L.M. Jongejan 

Ds. J. Joppe 
Ds. J. van Rossem 
Ds. W. van Vlastuin
Ds. H. Zweistra

 

Wij bevelen het werk van Stéphanos van harte aan!

In Malawi wonen meer 
dan een miljoen wees-
kinderen. Door ziektes 
als  HIV/aids en malaria 
zijn veel  kinderen hun 
ouders kwijtgeraakt. Hun 
toekomst is zeer onzeker.

Stéphanos helpt wees-
kinderen met voedsel, 
kleding, (Bijbel)onderwijs, 
medische zorg en op-
voeding. 

Geef weeskinderen in 
Malawi toekomst!

Uw bijdrage is meer 
dan welkom op 
banknr. 33 53 07 450 
t.n.v. Stéphanos, Uddel

Over Stéphanos
Stichting Stéphanos 
is een interkerkelijke 
stichting. Het doel van de 
stichting is het helpen lenigen 
van de diaconale nood in  
Malawi. In het bijzonder 
door hulp aan wees
kinderen en diaconale 
projecten. 

Wilt u ons helpen? 

Adres: Buurtlaan West 103 • 3905 JN Veenendaal • Telefoon: 0318 511414
E-mail: info@tegelhandelhendriksen.nl • Internet: www.tegelhandelhendriksen.nl

De warme
uitstraling 
van hout 
met de 
voordelen 
van keramiek 

WANDTEGELS

VLOERTEGELS

KERAMISCH PARKET

Vloertegels | Wandtegels | Vloerverwarming Net
even 
anders!

Keramisch parket

www. keramisch-parket.nl

ALPHEN AAN DEN RIJN  |  BARNEVELD  |  DOORN  |  GELDERMALSEN  |  WWW.VANREEACC.NL

Als cĳfers een rol spelen.

Als predikant, kerkelijke gemeente of kerkelijke instantie wilt u op

een verantwoorde manier omgaan met cijfers. U wilt uw financiële

middelen zorgvuldig beheren. U wilt inzicht hebben én uw achter-

ban inzicht geven. De frisse kijk van Van Ree Accountants zult u

daarbij waarderen. Wij stellen uw jaarrekening en aangifte

inkomsten belasting samen, voeren controles uit, verzorgen de

financiële, traktement- en salarisadministratie én geven fiscaal

advies. Wij zijn u graag van dienst.

VAN REE. EEN FRISSE KIJK OP CIJFERS.

AUDIT & ASSURANCE   |   ACCOUNTANCY   |   BELASTINGEN   |   CONSULTANCY
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hhjo

katern

Jongeren

Agenda
Kadervormingsavonden
10 maart 2011 te Tholen
14 maart 2011 te Zwolle  
23 maart 2011 te Ede  
5 april 2011 te Nederhemert 7 april 2011 te Waddinxveen 

+19 Bijbelstudieconferentie8-11 april 2011 te Bennekom

-16 Jongerendag
16 april 2011 te Amersfoort

+16 Bijbelstudieconferentie4-6 mei 2011 te Ermelo

-12 Kinderappel
7 mei 2011 te Genemuiden
14 mei 2011 te Woudenberg
28 mei 2011 te Sommelsdijk

Hemelvaartsappel
2 juni 2011 te Lunteren

Huwelijksconferentie
11 juni 2011
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Elke zondag is er twee keer kerk. Hopelijk ga jij dan ook 
mee. De kerk is het huis van God. Daar wil God werken in 
de harten van de mensen. Groot of klein, oud of jong. 
In de Bijbel lezen we over Samuël. Hij is heel erg jong als 
zijn moeder hem bij Eli, de hogepriester, brengt. Hanna, 
de moeder van Samuël, laat hem achter voor de dienst 
van de Heere. Want in Silo stond de tabernakel. Daar 
in de tabernakel hielp hij Eli met allerlei kleine werkjes. 
Maar in de tabernakel gebeurden ook veel verkeerde 
dingen. 
De zonen van Eli, Hofni en Pinehas, waren priesters in de 
tabernakel. Maar in plaats van dat zij de Heere dienden, 
zondigden zij! Het waren slechte mannen, ze stonden te 
vloeken bij de deur van de tabernakel. Ook spotten ze 
met mensen die er kwamen en namen het beste van hun 
offers voor zichzelf. Zij kenden de Heere niet, en maakten 
het heiligdom tot een plaats waar vreselijke zonden ge-
beurden. En dat terwijl de tabernakel heilig moest zijn! 
Samuël moet de boodschap van de Heere aan de men-
sen vertellen. En God zorgde er Zelf voor dat er ook 
gebeurde wat Hij zei. Tussen deze mannen, Hofni en 
Pinehas, groeide Samuël op. Er staat in de Bijbel dat de 
Heere met hem was. De Heere bewaarde Samuël voor de 
zonden, die rondom hem gebeurden.
Ondanks alle verkeerde dingen die er bij de tabernakel 
gebeurden, was de tabernakel toch het huis van God. 
Daar moest alles heilig zijn. Zo is ook de kerk het huis van 
God. Daar hoor je dan ook eerbiedig te zijn. In de kerk 

gebeuren elke 
keer de dingen in 
dezelfde volgorde. 
Daar moet alles 
netjes en in orde 
gebeuren. Juist daar 
waar de Heere door 
de Bijbel spreekt en 
met Zijn Geest werkt, 
wil Hij eerbied. 
Hoe gedraag jij je 
in de kerk? Is het de 
plaats waar jij God 
dient? Of niet? De zo-
nen van Eli maakten de 
dienst van God tot een 
schande. Maar Samuël 
deed niet mee, God was met hem! Bid of de Heere ook 
met jou wil zijn! De Heere Jezus wil zich laten vinden, 
juist tijdens de kerkdienst! 

Zingen: Psalm 43:3 en 4
Lezen: Vraag en antwoord 54 van de Catechismus

Ewald Kloosterman | redactielid

Vragen die je jezelf kunt stellen over de 
kerkdienst: 

Welke dag is het vandaag?1. 
Welke dominee preekt er vandaag? 2. 
Welke Psalmen zingen we deze dienst?3. 
Is er iets bijzonders in deze dienst? 4. 
Er wordt gelezen uit het Bijbelboek……..5. 
Dit Bijbelboek is een ………………6. 
(wetboek, geschiedenis, profeet, evangelie, brief of 7. 
lied)
Heeft de preek een thema? Of punten?8. 
Wat is de tekst van de preek?9. 
Waar gaat de preek over? (gelijkenis, verhaal, lied, etc.)10. 
Gebruikt de dominee voorbeelden? Welke?11. 
Welke moeilijke woorden gebruikt de dominee? 12. 
Waarom denk je dat de Psalm die na de preek gezon-13. 
gen wordt bij de preek past? 

Samuël
    in de tabernakel… 

-12



Heb je ook het gevoel voor spek en bonen in de kerk te 
zitten? Je vindt de preek veel te moeilijk en de dienst te 
lang. Het is meer iets voor oudere mensen dan voor tie-
ners. Ja, zo kun je het ervaren.
Gelukkig vinden veel jongeren het fijn om ’s zondags 
naar de kerk te gaan. Maar sommigen ervaren de kerk-
dienst als iets saais. 

Hoe zit jij in de kerk? Zat je afgelopen zondag verveeld 
en onderuit gezakt het aantal pijpen van het orgel te tel-
len? Of heb je zoveel mogelijk snoep weggewerkt?  Je zit 
je tijd uit tot …? De eeuwigheid begint? Waar begint de 
eeuwigheid eigenlijk?  In de kerk! Besef jij dat je zondags 
op heilige grond zit? Pardon? Heilige grond? Ja, de Heere 
spreekt tot jou in iedere dienst! Net als tot Mozes bij de 
brandende braamstruik.  De Heere ontmoet jou. Zit je 
met vragen? De Heere wil tot je spreken. Zit daarom met 
de houding van Samuël in de kerk:  ‘Spreek Heere, want 
Uw knecht hoort’.  Door de Bijbel wil de Heere tot jou 
spreken. Hij zal je de Weg wijzen door Zijn Woord.

Hoe zit jij in de kerk? De boodschap is ook voor jou, ook 
al fluistert de duivel wat anders in je oor. Pas op! Je kent 
vast wel de gelijkenis van het zaad (Markus 4: 1-20). In 
vers 12 lezen we over degenen die de boodschap aan 
zich voorbij laten gaan: ‘Opdat zij ziende zien en niet be-
merken, en horende horen en niet verstaan; opdat zij zich 
niet te eniger tijd bekeren en hun de zonden vergeven wor-
den.’

Hoe zit jij in de kerk? De vraag is: Wat doe jij met het 
Woord dat gezaaid wordt? Denk er eens over na: In hoe-
verre laat jij het zaad door de vogels wegpikken (Markus 
4: 15)? Of laat jij ‘het woord verstikken’ (4: 19) door allerlei 
zorgen: dat slechte cijfer, je verkering of die ruzie?  Waar 
het om gaat: het woord opnemen, opzuigen. Je leven 
hangt er vanaf. Niemand weet wanneer hij voor de Heere 
moet verschijnen, ook jij niet! Ben je dan bereid? Is er 
vergeving voor jouw zonden? 
Gelukkig kan ik naar de kerk! Wat is het een wonder dat 
de Heere jou nog opzoekt, terwijl jij Hem zo vaak vergeet. 
Wat een voorrecht dat God ons de kerkelijke gemeente 
gegeven heeft! Een plek waar jij welkom bent. Een plaats 
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Prekenboekje
Jongeren vinden het soms moeilijk om dingen uit de preek te onthouden. Een meeschrijfboekje kan helpen om de belangrijkste dingen beter te ont-houden. De HHJO heeft een ‘kant en klaar’ preken-boekje voor kinderen en jongeren, waarin ruimte is voor tientallen preken. De boekjes zijn voor slechts € 1,00 per stuk te bestellen.  We hopen dat deze boekjes eraan zullen bijdragen dat onze kinderen en jongeren, uit genade, het Woord van de Heere meer en meer leren verstaan! Tip voor kerkenraden: leg een aantal preken-boekjes achterin de kerk.

Hoe zit jij  
           in de kerk?

29

waar Hij tot jou spreekt. Een plaats waar Hij dode zonda-
ren levend maakt. Een plaats om Hem te zoeken en over 
Hem te leren. De Heere laat zich vinden - juist in de kerk. 

Steven Middelkoop | jeugdwerkadviseur
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Lagarde is gespecialiseerd in telecom, netwerken, beveiliging, audio oplossingen 
en visuele presentaties. Bel 0341 - 37 57 57 of kijk op www.lagarde.nl.

(tele)communicatie beveiliging audio visuele presentatienetwerken

0341 - 37 57 57   www.lagarde.nl

mensen tot groei en bloei brengen

wij helpen 
hem verder
We hebben allemaal wel eens problemen waar we  
zelf niet uitkomen. Je voelt je depressief, je hebt  
spanning op je werk of je bent bezorgd over je kind. 
Een luisterend oor en gemeend advies van iemand die 
je vertrouwt, kunnen dan veel betekenen. Als dat niet 
genoeg is om je weer op weg te helpen, is het verstandig 
professionele hulp te zoeken. Wij bieden snelle en 
laagdrempelige psychologische hulp aan kinderen, 
jongeren en volwassenen. Kijk op www.optiment.eu 
voor meer informatie of bel 088-126 30 00

bas wil leren 
omgaan met 
zijn drukke 
karakter...

Eindelijk was het zover. De avond waar de 
hele jeugdverening in Boven-Hardinxveld 
naar had uitgezien: huis-aan-huis verkoop van 
toiletpapier. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik 
nog steeds stiekem jaloers ben op degene die 
het actieproduct heeft bedacht: toiletpapier, 
wat geniaal! 

Daar gingen we dan, ieder met pakken toiletpapier 
onder de arm, de vergunning op zak en het wisselgeld in 
de jaszak. Heel zelfverzekerd liepen we naar de deuren, 
en belden aan. Mensen vonden de actie humoristisch, 
sommigen kochten daarom gelijk zes pakken. Anderen 
hielden het bescheiden bij één pakje. Resultaat van die 

Verkoop toiletpapier   

     voor Landelijke Actie

avond? Een dikke € 500,-. Tot slot citeer ik een man waar 
we bij aan de deur stonden: ‘Gods zegen verder’. En zo is 
het! Laten we ons allemaal voor deze actie inzetten!
Rineke, Boven-Hardinxveld

Als JV actie voeren met toiletpapier? 
Neem contact op met jullie mentor 
(zie: www.jongerenenevangelisatie.nl) 
of met Gerbrand de Jong (mail: gpdejong@hhjo.nl)
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ND van 27 november 2010

Kimberly van Kaam (24) uit Dordrecht kwam mede 
via internet tot geloof. Haar verhaal is een mooi 
voorbeeld van de kracht van internetevangelisatie. 
Juist omdat ze het geijkte stappenplan niet volgde.

Kimberly werd door haar moeder niet-christelijk op-
gevoed. Tot haar bekering was ze ook nog nooit in een 
kerk geweest. Rond haar twintigste begon ze zich steeds 
meer af te vragen waarom ze op aarde is. ‘Dat werd zo 
erg, dat ik op een zondag radeloos achter mijn computer 
zat en op Google ‘God zoeken’ intikte.’

Ben jij je bewust dat er ook jongeren buiten de kerk op 
zoek zijn naar God? Dat zullen ze niet snel op een geor-
dende manier doen. Maar… hoe zullen ze op het spoor 
van de Bijbel komen? En hoe zullen ze ooit de kerk kun-
nen vinden? Hoe zullen ze eerbied voor de HEERE krij-
gen? Kerkdiensten zijn voor hen heel vreemd. En hoe ge-
draag je je tegenover een heilig God? Ook thuis, achter je 
computer bijvoorbeeld. Hierover gaf Kimberley uit haar 
eigen ervaring een tweetal tips, die ik graag doorgeef. 
(1) Christenen denken vaak dat het geloof en de dingen 
van de kerk gemakkelijk te begrijpen zijn. Maar de meest 
basale dingen zijn meestal niet te vinden op de websites 
van kerken. Misschien ben jij betrokken bij de website 

van jouw gemeente of kun je deze tip doorgeven aan de 
webmasters. Vertel wat er bij jullie in de kerkdienst ge-
beurt en wat jouw gemeente nu werkelijk gelooft. Vertel 
op jullie website vooral Wie de HEERE is en vertel van Zijn 
opzoekende zondaarsliefde. En… probeer de vindbaar-
heid van jullie website te verhogen.
(2) Misschien zit jij op Hyves, Facebook of ‘twitter’ je wel-
eens. Bedenk dan dat anderen al surfend kunnen meekij-
ken wát jij daarop zet/schrijft. Wees je bewust van wát je 
daar doet en gebruik het écht tot eer van God en ook tot 
hulp en redding van zoekers, zoals Kimberley, om hen tot 
Jezus te leiden. Gebruik het niet zinloos!

Wanhopig 
  tikte Kimberly ‘God’ in

Randkerkelijken

De meeste HHG’s kennen geen randkerkelijken, in de zin van ‘mensen die nauwelijks meer naar de kerk gaan’. Bijna alle jongeren volgen catechese en het overgrote deel zit op een JV. Toch is iedereen die niet écht gelooft, in wezen randkerkelijk; je zit niet in het levende/bewegende hart van de gemeente, maar je staat aan de rand! Onlangs vertelde Floris van Binsbergen in het RD dat ongeveer de helft van de jongeren (in CGK en HHK) onverschillig ‘meedoet’ in de kerkelijke gemeente. Daar schrok ik van. Hoe is je (luister)houding in de kerk? Check jezelf eens: ben ik zo’n ‘randkerkelijke’ of is/wordt het mijn wens en bede: ‘Neem mijn leven, laat het HEER’, toegewijd zijn aan Uw eer?’

Leo de Kluijver | redactielid

COLUMN
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Dit artikel wil een aanzet zijn om vanuit een Bijbels kader 
de gezagsverhoudingen te typeren. Om vervolgens een 
aantal concrete handreikingen te doen over hoe dit vorm 
kan krijgen op de club en de JV.

Ontvangen gezag
De ‘invulling’ van gezag heeft in de loop der tijd een fun-
damentele verandering doorgemaakt. Had 
vroeger de ‘top-down’ benadering (ouders 
bevelen zonder enige vorm van tegen-
spraak, kinderen gehoorzamen blindelings) 
de overhand, vandaag de dag is dat niet 
meer het geval. Gezag dat van bovenaf 
komt, wordt veelal verworpen. Er is alleen 
nog ruimte voor gezag als het in ieders 
oog, inclusief het oog van het op te voe-
den kind, goedkeuring en instemming kan 
vinden. In zijn boek over het vijfde gebod 
geeft ds. Van Kooten het kernachtig weer: 
‘Daarmee is de gezagsrelatie niet langer 
een absolute grootheid op de verticale 
lijn van boven naar beneden.’

Dat deze ontwikkelingen haaks staan op wat Gods 
Woord ons leert, laat de Heidelberger Catechismus zien. 
Daar vinden we bij het vijfde gebod terug dat goede leer 
en straf met behoorlijke gehoorzaamheid elementen zijn 
die bij het christelijke gezin horen. En in het verlengde 
daarvan geldt dit ook voor andere opvoedkundige situa-
ties. Opvoeders zijn ‘handen van God’ en ontlenen daar-
aan hun gezag. De grond ligt niet in henzelf, maar is door 
God gegeven. Het kernwoord dat bij gezag hoort, is de 
liefde. En het is deze liefde die bij de Bijbelse opvoeding 
leidend is. De christelijke opvoeder kent maar één verlan-
gen – en dat geldt ook bij straffen – en dat is dat het kind 
het goede leert.

Gezag en orde
Gezag en orde hebben heel veel met elkaar te maken. 
Vanuit de praktijk van iedere clubavond weten we dat 
het niet vanzelfsprekend is dat er goede orde is. Als lei-
dinggevende van een JV is het van belang twee aspecten 
in evenwicht te houden. De houding van de gezagsdra-
ger (de leidinggevende) wordt, als het goed is, bepaald 
door woorden en daden. Het is als een tweewielige 
wagen. Draai je alleen aan het wiel van de woorden, dan 
blijven de daden uit en zal de kar geen meter verder ko-
men. Zo ook andersom: trek je uitsluitend aan het wiel 
van daden, dan kom je niet vooruit. Met andere woor-
den: er moet evenwicht zijn in enerzijds ruimte voor ge-
sprek en anderzijds de daad bij het woord voegen.

Voor de hedendaagse opvoeder – of die 

nu werkzaam is in het onderwijs of thuis, 

op de club of bij de peuterspeelzaal – is 

deze zinsnede hopeloos ouderwets. Leer, 

straf en behoorlijke gehoorzaamheid 

zijn begrippen die de basis van een 

autoritaire opvoeding vormen. En dat 

hoort niet bij de 21ste eeuw. Sterker 

nog: het is zondermeer onverantwoord 

om een kind ‘onder druk’ iets op te 

leggen. Het moet immers zelfstandig 

keuzes maken en heeft daarvoor 

de volledige ruimte nodig. Wie zou 

het kind daarin mogen/durven 

beknotten?

Gezagsverhoudingen

 in Bijbels licht 
‘… en mij hunner goede leer en straf met 

behoorlijke gehoorzaamheid onderwerpe.’
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…en daden
Trek de kies! laat ongewenst gedrag niet bestaan, •	
doe iets.
Neem de jongere met ongewenst gedrag apart, •	
onder vier ogen.
Mits beheerst, mag de jongere best iets zien •	
van emotie (boosheid, verdriet).
Wees consequent in het hanteren van regels; •	
doe dit samen met andere leidinggevenden.
Neem een centrale plaats in, in de clubzaal of •	
het lokaal, als je het woord neemt.

Woorden… 

Stel samen met andere leidinggevenden 
•	

en de jongeren regels op.
Formuleer de regels kort en bondig.

•	
Begin niet tegen de groep te praten als 

•	
het niet stil is.
Benoem juist gewenst gedrag.

•	
Benoem in het gesprek wat je ziet, 

•	
wat het met je doet, wat de afspra-ken zijn en wat je volgende stap is. Indien nodig: voeg de daad bij het 

•	
woord.

Woorden…
Het belang van het gesprek in een opvoedingssituatie 
(dus ook op de club en de jeugdvereniging) is groot. Geef 
de jongere gelegenheid om zijn verhaal te doen, ook bij 
ongewenst gedrag. Daarmee laat de leidinggevende zien 
dat hij de jongere serieus wil nemen. Daarbij is het ove-
rigens niet de jongere die de touwtjes in handen heeft, 
maar de leidinggevende. Om ongewenst gedrag te kun-
nen bespreken, moet het wel duidelijk zijn wat gewenst 
en wat ongewenst is. Vandaar dat het belangrijk is dat 
er eenduidige regels zijn, die door alle leidinggevenden 
consequent worden gehouden. Daar waar regels voor 
tweeërlei uitleg vatbaar zijn, is de kans zeer groot dat de 
orde wankelt!

…en daden
‘Kees, stil zijn!.. Kees, mond dicht!!... Kees, nog één keer; 
dan ga je eruit!!!... Kees, ik heb het nu al drie keer gezegd, 
stoppen!!!!... Kees, de eerste de beste keer en dan ga je, 
begrepen?!... Kees, ...’.
Consequent doen wat je zegt is een van de moeilijkste 
dingen die bij het leidinggeven horen. Het is dan ook 
niet vreemd dat veel leidinggevenden hier tegenaan 
lopen. Toch is het heel belangrijk. Doen wat je zegt. Het 
is een valkuil om iets te zeggen wat je niet waar kunt 
maken. Daarom is het altijd goed om met andere leiding-
gevenden te bespreken welke acties kunnen worden 
ingezet als een jongere ongewenst gedrag blijft verto-
nen. Met elkaar kan dan ook worden bekeken of het een 
reële sanctie is of niet.

Met vallen en opstaan
In dit artikel zijn slechts enkele zaken genoemd in relatie 
tot gezag en orde. Er valt nog veel meer van te zeggen. 
Juist de ervaring van iedere opvoeder, dat het opvoeden 
een kwestie van vallen en opstaan is, kan allerlei vragen 
en knelpunten geven. Het leidinggeven aan een club 
of vereniging, waarbij de jongeren op vrijwillige basis 
komen, is vaak nog lastiger dan bijvoorbeeld op school. 
Toch is het een prachtige en dikwijls vreugdevolle taak 
om jongeren iets mee te geven voor het leven! En daarbij 
mogen we het van Hem verwachten Die alle macht heeft 
in hemel en op aarde. Verwachten van Hem Die het uit-
eindelijke gezag heeft en neemt! Daarom zijn biddende 
handen het noodzakelijke voorwerk voor onze omgang 
met onze jongeren.

Diederic Kloosterman | Voorzitter KAVO-inhoud

Hebt u als leidinggevende(n) behoefte aan 
toerusting op het gebied van orde? Graag 
wil de commissie Kadervorming hierin iets 
voor u betekenen. Uw vragen/knelpunten 
zijn het uitgangspunt. Laat het ons weten: 
smiddelkoop@hhjo.nl
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Veel jongeren staan op het snijvlak van twee werelden. Hinkend op twee gedachten. God wat, de duivel wat. Niet te serieus, maar ook niet zonder vragen. Te vroom voor de wereld, te slecht voor de kerk? Onze jongeren hebben een vangnet nodig, maar ten diepste bekering en wedergeboorte. Welke roeping ligt hier voor het jeugdwerk en de kerkenraad?

Een ambtsdrager uit Papendrecht bemoedigde ons als 
HHJO met zijn reactie op de Kadervormingdagen: ‘Ik heb 
de goed georganiseerde dag als zeer verrijkend ervaren. Ik 
vond de presentatie of liever het bewogen appelwoord van 
Floris van Binsbergen zeer indringend en aangrijpend. Ik 
heb het ervaren dat de Heere in ons midden was. Hem alle 
eer! Gods wijsheid toegebeden voor het belangrijke werk 
voor onze jeugd’.

In de workshop voor ambtsdragers stond ‘Zorg voor 
jongeren’ centraal. Hoe gaan we in gesprek met verschil-
lende doelgroepen? Hoe organiseren we een vangnet in 
de gemeente? Wat hebben randjongeren nodig? Samen 
met ambtsdragers zochten we naar de weg van de 
Heere. Want zo Hij het huis niet bouwt, tevergeefs arbei-
den deszelfs bouwlieden daaraan.

Als HHJO zijn we zoveel mogelijk actief op het grondvlak. 
We leggen verbinding, gaan in gesprek en geven instruc-
tie, onder verantwoordelijkheid van de plaatselijke ker-
kenraad. We bezochten diverse gemeenten voor overleg 
omtrent plaatselijk jeugdwerk, zoals Houten, Giessen-
dam-Neder-Hardinxveld-Sliedrecht en 

Aalst. In onder andere de 
gemeenten Arnemuiden, 
Middelharnis-Sommels-
dijk, Ouddorp, Urk, Soest, Wezep-Wapenveld e.o. en 
Zwartebroek zijn we deze periode te gast voor instructie 
of lezingen voor jongeren. In Oud-Beijerland verzorgden 
we een vertelcursus. Vanuit diverse gemeenten kwam 
opnieuw de uitnodiging voor een aansprekende afslui-
ting van het catecheseseizoen. Tijdens de conferentie 
voor Seminariestudenten spraken we als HHJO over 
jeugdcultuur. Als verbindende schakel tussen jongeren, 
ambtsdragers, leidinggevenden en ouders zijn we als 
HHJO dienstbaar binnen de kerk. In afhankelijkheid van 
de Heere. Want het is Zijn kerk, het zijn Zijn jongeren. Dat 
schept verwachting. 

Binnen de regio Noord-Veluwe ontstaat nieuw regionaal 
jeugdwerk. In gesprek met leidinggevenden uit de ge-
meenten Garderen, Doornspijk en Elspeet e.a. vormden 
we een nieuwe ring, die jongeren uit verschillende ge-
meenten met elkaar in verbinding brengt. Een bemoedi-
gende ontwikkeling. 

De huwelijksconferentie was opnieuw een succes. Deel-
nemer Linda vertelt: ‘Tijd voor elkaar, je verdiepen in je re-
latie, stilstaan bij het mooie van seksualiteit; wij hebben het 
echt als een heel verrijkende dag ervaren. Gezellig om ook 
met andere stellen te praten, dingen uit te wisselen en te 
herkennen’.

Via de HHJO-rekening stromen de eerste inkomsten van 
de Landelijke Actie binnen. Mooi om te zien hoe tieners 
uit Waarder met elkaar enkele duizenden euro’s ophaal-
den ten bate van het inloophuis in Den Helder. De toilet-
papieractie begint van de grond te komen. Is de pallet in 
uw gemeente al gearriveerd? 

Vanuit het beleidsplan ‘Om het hart van jongeren 2010-
2013’ vindt een doordenking plaats van huisgodsdienst, 
jeugdbeleid, jeugdpastoraat en opvoedingsondersteu-
ning. De handelingsverlegenheid onder ouders is groot. 
De basis van gewetensvorming en een afhankelijk leven 
met de Heere ligt, als het goed is, binnen de gezinnen. 
Kunnen we elkaar hiervoor een helpende hand bieden? 
En de lieflijkheid des HEEREN onzes Gods zij over ons; en 
bevestig Gij het werk onzer handen over ons, ja, het werk 
onzer handen, bevestig dat (Ps. 90).

Wichert van Dijk | secretaris HHJO

Van het  
  bestuur
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Wat nemen we mee
 van de preek?

In
fo

rm
at

ie

preekbespreking in het gezin. Wie de vraag stelt: ‘Wat 
vond je van de preek?’ zal vaak reacties krijgen als: te 
lang, moeilijk of heel mooi. Misschien is het beter de 
vraag te stellen: ‘Wat neem je mee van de preek?’ of ‘Wat 
raakte je?’

Probeer het gesprek met uw kind(eren) zo vroeg moge-
lijk te beginnen, niet pas als ze al twaalf of dertien zijn. 
Begin er bij wijze van spreken mee als ze nul zijn! Bij een 
peuter kan dat op een heel eenvoudige en kinderlijke 
manier. Laat ze er van jongsaf aan mee groot worden 
dat het ‘gewoon’ is dat er over geestelijke zaken - de ge-
schiedenissen uit de (kinder)bijbel, de preek - gesproken 
wordt. Een praktische tip is om kinderen een schrijfblokje 
en pen mee te geven naar de kerk (zie ook het artikel 
voor 16-). Stel ze voor de preek een eenvoudige vraag, 
bijvoorbeeld: schrijf de drie punten van de preek op. 
Of: schrijf op wat je het mooist (of het moeilijkst) uit de 
preek vindt. Stel vooral een concrete vraag. Leer op deze 
manier uw kind te oefenen in het luisteren. Een bemoe-
digend genademiddel voor ouders is de belofte die de 
Heere verbindt aan het gebed. Hij wil alles geven wat 
mensen, ouders, ontbreekt (Psalm 81:12 berijmd), ook 
vrijmoedigheid in het spreken met kinderen.

Steven Middelkoop | jeugdwerkadviseur

Ouders

Na kerktijd dronken we vroeger bij ons thuis een heerlij-
ke kop koffie met een flink stuk appeltaart. Als kind vond 
ik dat een fijn moment. Op mijn knieën bij de salontafel 
genoot ik van de warmte, gezelligheid en de appeltaart. 
En steevast kwam dan de vraag: ‘Waar ging de preek over 
vanmorgen?’ Als ik niet goed had geluisterd, antwoordde 
ik: ‘Over de Heere Jezus’. Uiteraard kwam je daar niet mee 
weg. Als vanzelf ontstond dan een diepgaand gezinsge-
sprek. Toen vond ik het heel gewoon. Nu vraag ik me wel 
eens vertwijfeld af: hoe deden mijn ouders dat eigenlijk? 

In de in 2008 gehouden HHK-jongeren-enquête is ge-
vraagd of er thuis nagepraat wordt over de preek. Bij 
slechts een kwart van de jongeren wordt thuis (met 
regelmaat) over de preek nagepraat. Een schokkende 
conclusie. 

Het geestelijk klimaat van thuis heeft invloed op de 
kinderen. In hoeverre creëert u als ouder een open gees-
telijk klimaat, door bijvoorbeeld zondag uit de kerk na 
te praten over de preek? Sommige ouders vinden dat 
moeilijk. Wees dan eerlijk tegenover uw kinderen. Vertel 
dat u het moeilijk vindt (jongeren waarderen eerlijkheid), 
maar laat ze ook merken dat het gewicht van hun ziel zo 
belangrijk voor u is, dat u er toch over wilt spreken. Mooi 
is het als u uw kind(eren) kunt vertellen wie de Heere 
Jezus voor uzelf is, wat Hij voor u betekent. Niets maakt 
op jongeren zoveel indruk als wanneer volwassenen vol 
liefde spreken over hun Heiland en er ook naar leven en 
handelen. 

Laten we ons bewust zijn van onze vraagstelling bij de 

‘Wat vond jij van de preek?’ Deze vraag 

stellen we wellicht iedere zondag aan 

onze kinderen. Met kinderen of tieners 

napraten over de preek is niet altijd 

makkelijk. Zeker niet als drukte binnen 

het gezin de rust opslokt. Het gesprek 

na de preek, een goede gewoonte?
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Wonen in Brabant

Familie Van den Brink, Eindhoven
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