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Johannes is een bevoorrecht man. Hij is weliswaar door 
de Romeinse keizer verbannen, maar God schenkt 
hem het voorrecht om in de hemel te zien. Hij mocht 
dingen zien én beschrijven die ver boven al ons denken 

gaan. In dit laatste hoofdstuk van zijn boek mag hij ons 
vertellen dat Gods engel hem een rivier van het water des 
levens toont. Het valt op dat dit hem wordt getóónd. God 
vestigt er zijn aandacht op.

En is het niet steeds zo? Hebben we het niet nodig, keer 
op keer, om door God te worden gewézen op de dingen van 
Hem, van onze zaligheid? En hoe ongedacht vriendelijk 
is onze Heere! Hij neemt de moeite, om zo te zeggen, 
om Johannes erop te wijzen dat er een rivier vol water is. 
Niet alleen voor Johannes tot troost, maar ook voor zijn 
medediscipelen van alle volgende eeuwen. Wij mogen 
immers deelgenoten worden van deze aanschouwing. Het 
is waar.., wij hebben geen visioen gekregen. Maar door het 
gezaghebbende apostolische bericht mogen wij, in de weg 
van oprecht geloof, deel krijgen aan dezelfde weldaad, met de 
apostel delen in hetzelfde voorrecht.

Bij de afgoden was het allang goed als er maar offers gebracht 
werden, en aan een aantal rituele voorschriften werd voldaan. 
De Heere echter eist het hart op, en het hele leven. Dat zal 
gekenmerkt moeten worden door barmhartigheid. 

Zo schreef hij zelf in zijn eerste brief: wat wij gezien en 
gehoord hebben, verkondigen wij ú, opdat ook gíj met ons 
gemeenschap zoudt hebben, en deze onze gemeenschap 
ook zij met de Vader, en met Zijn Zoon Jezus Christus. Zo 
worden wij tijdgenoten van de verbannen apostel op Patmos. 
Zijn wij ook in dezelfde verwondering geloofsgenoot? Wat 
de Heere Zijn dienaar door Zijn engel toont, is water. Dit 
is beeldspraak. Wat roept het beeld van water op? Zelfs 
in ons natte Nederland weten we maar al te goed hoe 
belangrijk schoon drinkwater is. Maar zeker in het Midden-
Oosten is de beeldspraak ‘water’ erg aansprekend. Het is 
levensnoodzakelijk! Zonder water, geen leven.

En wie denkt er nu niet aan het pastorale gesprek van de 
Goede Herder met Zijn verloren schaapje bij de Jakobsbron 
in Johannes 4? Hij biedt de Samaritaanse vrouw levend water 
aan. Zij verstaat dit niet. Hij legt het uit: wie gedronken zal 
hebben van het water dat Ik hem zal geven, zal in eeuwigheid 
niet dorsten; maar het water dat Ik hem zal geven, zal in 
hem worden een fontein van water, springende tot in het 
eeuwige leven. En in Johannes 7 roept Hij: als iemand dorst 
heeft, laat die tot Mij komen en drinken. Wie in Mij gelooft, 
zoals de Schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn 
buik vloeien. En dit zei Hij met betrekking tot de Geest, Die 
ontvangen zouden, die in Hem geloven. 

Wat een voorrecht om die onverzadigbare dorst naar Hém te 
kennen! Om zonder Hem niet meer te kunnen...
Hij biedt dit Godsgeschenk ook nu, ook u, aan. Wilt u eeuwig 
versmachten – door eigen schuld? O, nee toch!
barmhartigheid, maar om de barmhartigheid van Eén, die 
Zich over hen wilde ontfermen. Zijn barmhartigheid roemt 
tegen het oordeel (Jak. 2:13). Johannes ziet ‘water des levens’. 
Het gaat over de Heilige Geest. Deze wordt met water des 
levens vergeleken, omdat Hij Heere is en lévend maakt. Wie? 
Doden natuurlijk..! Wie leven meent te bezitten, heeft geen 
levendmakende Geest nodig. Wie het leven niet meer in eigen 
hand kan houden, die vraagt om het leven bij God vandaan. 
Ook levend gemaakte lezers weten dat dit leven schenkende 
water bij de voortduur onmisbaar is. We kregen bij de 
levendmaking immers geen ‘voorraadvat’ leven mee, maar we 
blijven tot onze laatste snik aangewezen op de wederbarende 
Heilige Geest. Welnu, in Johannes’ zielverblijdende visioen 
krijgen wij oog voor een rivier van levend water.

Vraagt u zich af hoe u daar deel aan krijgt? Ik las bij Bunyan: 
‘Water stroomt steeds naar de laagste plaatsen, dalen en 
diepten. Zo openbaart ook Gods Geest der genade Zich niet 
bij de hogen, maar bij de nederigen. Rivieren stromen niet 
naar boven, zo weerstaat ook God de trotsen, maar geeft Hij 
de nederigen genade.’

En hij toonde mij een zuivere rivier van het water des levens…

Openbaring 22:1

Zicht op het Woord

ds. W. Pieters, Garderen

Water des levens
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Zicht op diaconaat

Noodhulp bij 
rampen wereldwijd

Diaken H. Smits

Hoe coördineert de generale diaconale 
commissie noodhulpprojecten waaraan 
plaatselijke gemeenten financieel bijdragen? 



Onverwachts, veel impact
Ieder moment kan het weer gebeuren: 
een ramp treft onze aarde. De gevolgen 
zijn vaak enorm. Vooral natuurlijk voor 
de mensen die het betreft. Er kan spra-
ke zijn van dodelijke slachtoffers, ge-
wonden en daklozen. Maar ook wereld-
wijd trekt dit zijn sporen: kranten, ra-
dio, televisie en internet berichten ons 
over de situatie en brengen de ramp 
dichtbij. In meer of mindere mate ra-
ken mensen betrokken bij de ramp en 
willen ze helpen. Iedereen heeft het er 
over. Snel ebt dat ook weer weg. Wie 
herinnert zich nog de overstromingen 
in Pakistan in 2014 of zelfs de zware 
aardbeving in Nepal vorig jaar? 

Wat doet de kerk?
Veel mensen vinden dat we als 
kerk iets moeten doen bij ernsti-
ge rampen. Dat is terecht: Gods 
Woord beschrijft dat we goed 
moeten doen aan onze naaste in 
nood. Door de moderne media is 
de verre naaste dichtbij gekomen 
en hebben we ook daar een verant-
woordelijkheid. Vanzelfsprekend 
kunnen plaatselijke gemeenten 
actief worden en collecteren. Ech-
ter bij rampen ligt het voor de hand om 
de krachten te bundelen. De generale 
diaconale commissie (GDC) ziet daar 
voor zich een taak weggelegd.  Maar 
de vraag is dan: wat doe je wel en wat 
doe je niet? En vervolgens: hoe pak 
je het aan?

Wanneer helpen?
Het liefst zou je als kerk natuurlijk 
altijd willen helpen. Maar wereldwijd 
zijn er helaas zoveel rampen dat er keu-
zes gemaakt moeten worden. Daarbij 
stelt de GDC zich de volgende vragen: 
Wat is de omvang van de ramp? In 
hoeverre zijn er anderen, bijvoorbeeld 
overheden, die bijdragen? Wat is de 
betrokkenheid van de kerkganger op 
deze ramp? Hebben we als kerk een 
speciale verantwoordelijkheid voor de 
slachtoffers van de ramp, bijvoorbeeld 
omdat het onze zusterkerk betreft? In 
hoeverre zijn er alternatieven voorhan-
den om hulp te bieden, door andere 

organisaties? Soms komt het menselijk 
leed zo intens op ons af, dat een reac-
tie geboden is. Pasklare antwoorden 
zijn er niet. Het gaat om lastige over-
wegingen. Toch moet er snel besloten 
worden. Kort na de ramp is de bereid-
heid tot geven het grootst.

Hoe helpen?
Afhankelijk van de beantwoording van 
de bovenstaande vragen kan de GDC 
het volgende besluiten:

1. De GDC onderneemt geen actie. 
De diaconieën in de gemeenten 
kunnen besluiten om toch te collec-
teren of op een andere wijze bij te 
dragen. Een voorbeeld was de uit-
braak van ebola vorig jaar. Een be-
langrijke overweging is geweest dat 
vooral hulp geboden moest worden 
vanuit overheden en gouvernemen-

tele organisaties. Toen eenmaal de 
omvang bekend was, kwam dit ook 
goed op gang.

2. Een speciale collecte wordt uit-
geschreven. Dat gebeurt wanneer 
de omvang van de ramp groot is, 
evenals de betrokkenheid van onze 
gemeenteleden. Een voorbeeld 
hiervan is de collecte die gehouden 
werd bij de aardbevingsramp in 
Nepal. 

3. Een gift uit het noodhulp- en ram-
penfonds wordt verstrekt. Het gaat 
dan meestal om een relatief minder 
omvangrijke ramp. Een voorbeeld 
hiervan is de hulp aan vluchtelingen 
in Zuid-Soedan in 2014.
4. Een andere actie wordt in 
gang gezet. Dat was bijvoorbeeld 
het geval toen er deze winter weer 
honger was in Malawi. We heb-
ben de diaconieën aangeschreven 
om een gift te verstrekken voor 
deze ramp. Een overweging was 
vooral dat nog recent in vrijwel 
alle gemeenten voor Malawi was 
gecollecteerd.

In al deze gevallen selecteert de 
GDC een betrouwbare organisatie, 
die bekend is bij de achterban, om 
het werk uit te voeren. Voorbeelden 
hiervan zijn Open Doors, ZOA en 
Woord en Daad. Door middel van een 
projectvoorstel en projectrapportage 
houdt de GDC oog op de uitvoering en 
voortgang van het project. Verantwoor-
de besteding van de bijeengebrachte 
middelen staat daarbij centraal.

Tenslotte
Wanneer we horen over natuurrampen 
weten we als christenen: Jezus komt! 
Maar nog is het einde niet (Matth. 
24:6). Helaas leven we vaak gemakke-
lijk aan al die rampen voorbij. Wellicht 
openen we onze portemonnee, maar 
openen we ook ons hart voor de bood-
schap van de komende Zaligmaker?

Wilt u als diaken meer weten over de 
voortgang van noodhulpprojecten? 
Abonneer u dan op de nieuwsbrief van 
de generale diaconale commissie. 
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Kijkt u naar 
Erwin om?

Diaken G. van Kooten

Kapper Erwin oogt gespierd en verzorgd. 
Hij had een goedlopend bedrijf, maar raakte 
thuisloos en gedetineerd. De gepensioneerde 
Cor straalt vriendelijke degelijkheid uit. 
Wat brengt deze op het oog zo verschillende 
mannen bij elkaar?

Zicht op diaconaat
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Cor is bezoekvrijwilliger bij Gevangenen-
zorg Nederland. Hij bezocht Erwin regel-
matig in de gevangenis. Om hem een luis-
terend oor te bieden en mee te denken hoe 
Erwin zijn leven na detentie weer op de rit 
kon krijgen. Nu Erwin weer op vrije voeten 
is, blijft Cor hem opzoeken.

Gevangenisstraf 
Niet eens zo heel lang geleden had Erwin 
een goedlopende business als kapper. 
Maar hij raakte alles kwijt. De financiële 
problemen stapelden zich op. Uiteindelijk 
raakte hij zelfs dakloos. Maar Erwin sliep 
geen nacht op straat, hij nam initiatief en 
zocht direct hulp. Erwin kan snel in de 
opvang terecht, maar hij kan niet direct 
aan het hulpverleningstraject beginnen. 
Er staat namelijk nog een gevangenisstraf 
open, die moet hij eerst uitzitten. Daarvoor 
meldt Erwin zich eind 2013 bij de 
gevangenispoort. ‘Hoe dat was?’, haalt Erwin 
terug. ‘Zwaar. Je weet niet waar je terecht 
komt, je weet niet wat er gaat gebeuren. Ik 
had nog nooit vastgezeten.’

Eenzaam
Erwin is in de gevangenis erg eenzaam. 
Zijn vrouw zet zich enorm voor hem in, 
maar vanwege de afstand is bezoek maar 
af en toe mogelijk. ‘Als het bezoekuur is 
en er komt steeds niemand voor jou en 
je wordt weer opgesloten... dan kunnen 
dagen best lang duren.’ Erwin legt zich 
er niet bij neer. ‘Er hing daar een mooie 
folder van Gevangenenzorg. Ik vond zo’n 
bezoekvrijwilliger wel een goed idee.’ Hij 
nam contact op met Gevangenenzorg 
Nederland en zo komt Cor in zijn leven. 
Het klikt al snel tussen de mannen en als 
Erwin uiteindelijk vanuit de gevangenis 
weer teruggaat naar de instelling voor 
dak- en thuislozen, blijft Cor hem trouw 
bezoeken. Cor heeft inmiddels een aantal 
jaar ervaring als bezoekvrijwilliger. Hij is 
gewoon zijn hulpvragers elke twee weken 
te bezoeken. Maar voor Erwin maakt hij 

een uitzondering vertelt hij. ‘Ik wist hoe 
alleen hij was. Daarom ben ik in het begin 
elke week bij hem langsgegaan. Dat vond ik 
gewoon nodig.’ 

Nieuw begin
Het contact met Cor is voor Erwin enorm 
belangrijk. ‘Ik was echt iedereen kwijt, ik 
had niks meer. Dan ben je echt alleen op de 
wereld. Nu is Cor er voor mij.’ Erwin praat 
liever niet over z’n delict. Hij schaamt zich 
daarvoor. Maar met Cor heeft hij daar wel 
over gesproken.
Cor kijkt trots als Erwin vertelt hoe het nu 
met hem gaat. Hij heeft zijn vak als kapper 
weer opgepakt. Erwin: ‘Toen ik hier voor het 
eerst aankwam, zagen de medebewoners me 
lopen met m’n koffers. Na een dag of drie 
vroegen ze: ‘Wat heb je toch in die koffers?’ 
Ben je goochelaar, ofzo?’ ‘Nee’, zei ik, ‘ik ben 
kapper.’ Nou, dan wilden zij wel geknipt 
worden. Dus dat ben ik gaan doen; zo ben 
ik weer begonnen.‘

Niet veroordelen
Cor vindt in de Bijbel motivatie om 
naar zijn naaste om te zien. Erwin is van 
huis uit katholiek, maar is niet gelovig. 
‘Nee, dat gaat niet. Ik word in de kerk 
niet geaccepteerd.’ Cor legt uit dat Jezus 
niemand afwijst, dat het juist de liefde van 
God is die Cor beweegt om Erwin op te 
zoeken. Erwin heeft daar respect voor. Dat 
Erwin zich bij voorbaat voelt afgewezen 
door kerkmensen vindt Cor erg. ‘Laten we 
mensen die in de gevangenis zitten niet te 
snel veroordelen’, zegt hij geroerd. ‘Wij zijn 
niet beter, niet anders. Het is maar een 
nageldikte verschil of ik hier zit of in de 
gevangenis. Dat moeten we ons allemaal 
goed realiseren.’

Gevangenenzorg 
Nederland 

Wat?
Gevangenenzorg Nederland is een 
christelijke vrijwilligersorganisatie 
voor gevangenen, tbs-gestelden en 
hun familieleden. Wij geloven in 
herstel en willen gevangenen en 
hun familieleden begeleiden naar 
een hoopvolle toekomst zonder 
criminaliteit.  

Hoe?
Met behulp van ruim 600 getrain-
de en gemotiveerde vrijwilligers 
met een christelijke achtergrond. 
De vrijwilligers worden door 
maatschappelijk werkers vanuit 
het kantoor in Zoetermeer aange-
stuurd.  

Waarom? 
Vanwege de Bijbelse opdracht uit 
Mattheüs 25:36 waar we lezen: ‘Ik 
was in de gevangenis en gij zijt tot 
Mij gekomen.’ 

Financieel
Voor inkomsten is Gevangenen-
zorg Nederland grotendeels af-
hankelijk van financiële steun van 
particulieren, kerken en bedrijven. 

Wilt u geïnspireerd worden door 
verhalen over gevangenen die veran-
deren? Kijk dan op de website www.
gevangenenzorg.nl en meld u aan 
voor de (digitale) nieuwsbrief. Op 
de website vindt u ook meer infor-
matie om bijvoorbeeld een spreker 
in uw kerkelijke gemeente uit te 
nodigen. 

diaken E.T. Draaijer
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Een blik naar 
binnen

Tijdens de open dag stelt het HHS haar deuren open om te 
laten zien hoe het seminarium werkt en hoe het onderwijs 
daar vorm krijgt. Niet alleen kerkenraden of studenten, maar 
alle gemeenteleden van jong tot oud zijn hartelijk welkom. 

Na de opening krijgen de bezoekers de mogelijkheid om 
workshops te volgen. Deze workshops zijn te vergelijken met 
mini-colleges, die speciaal afgestemd zijn op de bezoekers 
van de open dag. De docenten, die aan het seminarium ver-
bonden zijn, hopen in hun workshop een bepaald onderdeel 
uit hun eigen vakgebied te behandelen. Op deze manier 
kunnen de bezoekers aan den lijve ondervinden hoe het is 
om les te krijgen aan het seminarium. 
Er is ook gelegenheid om met een rondleiding mee te gaan 
door de gangen van het gebouw. 

Een moment van bezinning
In alle vakken aan het seminarium gaat het om het verstaan 

van de brede verbanden en de diepe grondtonen van het 
Woord. Die achtergrond is noodzakelijk in de opleiding van 
toekomstige voorgangers van de kerk. Maar dit is ook te 
merken op de open dag. 
Bij de workshops krijgen de bezoekers handvaten aangereikt 
om bij zichzelf een blik naar binnen te slaan. ‘Welk onder-
wijs wordt hier gegeven en wat heeft dat mij te zeggen?’ Zo 
wil deze open dag ook een moment van bezinning zijn. 

Open dag bezoeken
Gaat de opleiding van toekomstige predikanten u ter harte? 
Toon dan uw belangstelling en betrokkenheid en bezoek de 
open dag. Voor een goed verloop van de open dag is het no-
dig dat u zich aanmeldt en aangeeft welke workshop u wilt 
volgen. Deze aanmelding kan via het aanmeldformulier op 
de website van het HHS (www.hersteldhervormdekerk.nl/
seminarium) of via het kerkelijk bureau. Wie meer wil weten 
over het HHS kan ook op die website terecht.

Op D.V. zaterdag 25 juni organiseert het Hersteld 
Hervormd Seminarium (HHS) een open dag met als 
thema ‘Een blik naar binnen’. Alle belangstellenden 
zijn van harte welkom om een kijkje te komen 
nemen en zelf de sfeer te proeven. 

Zicht op opleiding en vorming

Programma
Vanaf 13.00 uur
 Ontvangst met koffie/thee
13:30  Opening 
14:00 Workshop ronde 1
14:30 Workshop ronde 2
15:00  Pauze; gelegenheid tot 
 ontmoeting 
15:45 Workshop ronde 3
16:15 Afsluiting 
±16:30 Einde

Overzicht workshops1

Docenten Thema’s
Dr. P.C. Hoek Gereformeerde biecht…?
Dr. J. van de Kamp Wilhelmus à Brakel en ‘nieuw licht’
Dr. R. van Kooten Harry en ik over boven en beneden
Drs. M.W. Muilwijk Naar de bronnen in Génève
Mevr. T. Ouwendorp-de Visser (logopediste HHS) Van woord tot Woord
Dr. B.J. Spruyt Wat is hervormd?
Prof. dr. W. van Vlastuin Kennismaken met het seminarium
Dr. P. de Vries De roeping van een profeet
Up a Tree (pers. vorming) Menswording en mens worden:  
 aansluiten, ombuigen en duidelijk communiceren

1 Enkele titels wijken iets af van de tekst op de poster.
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Werkgroep eredienst en organist

Dienen door te leiden
Gods Naam belijden. Dat kan een dominee op de preekstoel, een student 
tijdens een werkgroep en een militair op missie. Je belijdt Gods Naam 
door woorden te gebruiken: spreken vanuit de Bijbel, vertellen wat God 
in je leven deed. Maar een organist die speelt tijdens de eredienst, kan 
die Gods Naam belijden met muzieknoten? Voor een belijdenis heb je 
toch woorden nodig?

Henri Pool, organist van de Hersteld Hervormde Gemeente te Moerkapelle
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Om maar met de deur in huis te val-
len: Gods Naam belijden kan zonder 
te spreken. Tijdens een zondagse ere-
dienst doet een organist dat op twee 
manieren. Allereerst door Gods ge-
meente te dienen. Dienen in navolging 
van Christus, de Dienaar bij uitstek. 
Daarnaast door Gods woorden te on-
derstrepen.

Voorop gaan
Hoe dient een organist dan? Niet door 
naar de pijpen van afzonderlijke ge-
meenteleden te dansen. Een organist is 
er niet voor individuele gemeenteleden 
of groepen die zelf graag bediend willen 
worden. Een organist dient de hele 
gemeente van God. Vice versa betekent 
dit dat de organist er niet is om gediend 
te worden door de gemeente. De orga-
nist past zich aan de gemeenschap aan, 
soms tegen eigen wil, zin en mening in. 
Binnen de door de kerkenraad gestelde 
kaders voert de organist de gestelde 
taak uit.

Die taak is historisch gezien allereerst 
er te voor zorgen dat de gemeente op 
de juiste toon en het juiste tempo haar 
psalmen zingt. Toen de Psalmen Neder-
land binnenkwamen, zong men a capel-
la. Dat ontaarde in vreselijke taferelen. 
De gemeente kende de melodieën niet. 
Waar de een omhoog ging, ging de an-
der omlaag. Ook het tempo verschilde. 
Waar men in de zijbeuk een minuut 
over een psalmvers deed, deed men er 
in het middenschip minstens twee mi-
nuten over. Men zong zelfs verschillen-
de Psalmberijmingen door elkaar.

Allereerst mag de organist de gemeente 
dienen door haar de juiste toon te laten 
zingen in het bij de gemeente passende 
tempo. Duidelijkheid en daadkracht 
zijn daarbij kernwoorden. Duidelijk 
aangeven welke kant de melodie van 
een moeilijke psalm opgaat. Krachtig 
het tempo bepalen in het voorspel en 
de hele gemeente bij de hand nemen 

dit tempo te zingen. Zodat Gods Naam 
in Zijn gemeente niet onteerd wordt 
door een ontregelde gemeentezang. De 
organist zorgt voor eenheid.

Woorden onderstrepen
Maar er is meer. In de dienst staat 
het Woord van God centraal. Door de 
dienst van de predikant is Christus 
aanwezig om te dienen. Daarop ant-
woord de gemeente. Hoe? Met het 
Woord! Met de Psalmen belijdt ze voor 
God haar zonden, bidt ze om hulp en 
zingt ze Gode lofzangen. Aan het belij-
den van Gods Naam door de gemeente 
mag, nee, moet een organist dienstbaar 
zijn. De gemeente is er het meeste mee 
gediend als de organist in de muziek 
vooropgaat in de schuldbelijdenis, het 
krachtige gebed van de gemeente naar 

Boven geleidt en trommels en reien 
aanvuurt om God lof en dank te bren-
gen. Het gaat er dan niet alleen om 
welke registraties (zacht, uitkomend 
of hard) de organist gebruikt. Het gaat 
ook om het karakter van het voorspel: 
brengt dat de gemeente in de juiste 
stemming? En het gaat om de koraal-
begeleiding van de gemeentezang. Gaat 
het orgel de gemeente vooruit in de 
jubel? Maakt zij het mogelijk dat de 
gemeente Gods gelooft met het hart en 
Zijn Naam belijdt met de mond?

Studie
Dat vraagt voorbereiding, wat begint 
met een liturgie die tijdig – 24 uur van 
te voren is toch wel het minimale – in 
de mailbox van de organist zit, inclusief 
Schriftlezing, tekstkeuze, thema en 
punten van de preek. Het is aan de or-
ganist om het opgegeven Schriftgedeel-
te en de te spelen Psalmen te bestude-
ren. Wat zingt de Psalmdichter? Wat is 
zijn doel? Wat betekent dit voor mijn 
voorspel, registratie en begeleiding? 
Pas daarna begint het oefenen, thuis of 
in de kerk wat per dienst al snel een of 
twee uur vraagt.

Gebed
Ook een organist is dus geroepen 
Gods Naam te belijden. Twee dingen 
zijn daarbij essentieel. Een: laat een 
organist eerst met Maria aan de voeten 
van Jezus zitten om vervolgens als een 
Martha te dienen. Hoe zal ik in Zijn 
dienst kunnen staan als ik persoonlijk 
Hem niet ken? Twee: bid als gemeente 
voor een ieder die een taak heeft in 
Gods dienst. Ook voor de organist. Per-
soonlijk thuis en in de voorbede tijdens 
de dienst. Elke keer weer zit de orga-
nist met zichzelf op de orgelbank. Met 
zijn of haar tekort, het opzien tegen, de 
spanning. Of met zelfoverschatting en 
eigendunk. Bid voor de organist, zodat 
onder het zingen heel de gemeente zal 
buigen voor de Koning van de kerk.

Bijbels gezien is er over 
‘Zijn Naam belijden’ als organist veel 
meer te zeggen dan in dit artikel is 

beschreven.  
Bestudeer 1 Kronieken 16:37-43, 

1 Kronieken 25:1-8 
of 2 Kronieken 5 eens.
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A
ls docent praktische theologie 
aan het Hersteld Hervormd 
Seminarie viel dr. Hoek dit 
keer met name terug op 

Luther. ‘Luther had een scherp oog 
voor het belang van het zingen van de 
gemeente. Reformatie van de leer bracht 
ook een reformatie van de liturgie met 
zich mee. Van meet af aan zegt Luther: 
‘De muziek spreekt het gevoel aan.’ Mits 
het verbonden is aan het Woord, mag 
het bijdragen aan een hartverheffende 
belevenis. Dat roept bij een ieder van ons 
toch herkenning op?’

‘Als het gaat om melodieën kunnen we 
van Luther leren dat er een waardig 
evenwicht moet zijn. Eén: Een melodie 
moet aansprekend zijn voor het volk. 
Twee: De melodie moet aansluiten bij de 
traditie. Het hart van de mensen in de 
kerkbank moet zich kunnen uiten in de 
muziek. Tegelijkertijd moet ze passen bij 
de route die de kerk had afgelegd. Het is 
de klassieke kleur, niet van een hit, maar 
van een hymne’, aldus dr. Hoek.

Frummelen
Organist, pianist en dirigent André van 
Vliet die het muzikale gedeelte van de 
organistendag voor zijn rekening nam, 
kon met het evenwicht van Luther 
uit de voeten. ‘Improviseer als je dat 
kunt, maar ga niet uit onkunde iets 
verzinnen. Ga niet frummelen en 
frutselen. Daar is de dienst te heilig 
voor.’ En ook al kan een organist goed 
improviseren: ‘Doe het niet te veel. 
Op een gegeven moment kent de 
gemeente je trucjes wel. Zelf speel 
ik bij de eerste drie Psalmen in een 
eredienst altijd muziek van een an-
der. Om niet in herhaling te vallen en 
goedkope toestandjes te voorkomen.’

In zijn bijdrage ging Van Vliet ook 
in op praktische problemen waar 
organisten tegenaan lopen. ‘Als de 
gemeente een grote sprong moet ma-
ken tussen twee noten, laat er dan 
activiteit zijn in je spel. Schep duide-
lijkheid. Minder legato kan zowel bij 
grote sprongen als bij het aangeven 

van een tempo al zoveel meer duide-
lijkheid geven.’

In zijn openingswoord stond ds. A.A.F. 
van de Weg stil bij David die mensen 
afzondert voor de tempeldienst 
(1 Kron.16:37-43 en 1 Kron.25:1).  
‘Blijkbaar is het musicerend bezig zijn 
in de eredienst een zaak van hoog 
gewicht. Nee, het is niet de hoogste 
plaats. En toch, het gaat om de dienst 
van de Heere. Wie hierin een taak 
heeft, mag zich inspannen, zoals David 
muziek in de tempeldienst een plaats 
gaf. Niet: met hoe weinig kun je toe? 
Maar: je spant je in tot het uiterste. 
Laat kerkvoogdijen en organisten zich 
terdege voorbereiden, omdat ze besef-
fen dat het gaat om de onderstreping 
van de genadeboodschap.’ 
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Werkgroep eredienst en organist

Muziek als 

hartverheffende belevenis 
‘Hoe is er in de traditie van de kerk gedacht en geschreven over 
kerkmuziek?’ Die vraag stelde dr. P.C. Hoek in zijn lezing op de 
laatste organistendag van de Hersteld Hervormde Kerk. ‘Hoe 
men in het verleden dacht over kerkmuziek is van betekenis 
voor de manier waarop we er vandaag vorm aan geven.’

Henri Pool

Organistendagen terugkijken of –luisteren? Lezingen doornemen of advies inwinnen? 
De werkgroep eredienst & organist is sinds de laatste organistendag ook online te vinden met een veelheid 
aan materiaal. Ga naar www.hersteldhervormdekerk.nl/hhk/werkgroep-eredienst-en-organist!
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Korting op het kerkelijk 
jaarboek 2016 - maak ge-
bruik van de intekenprijs!

Door velen wordt uitgezien naar de 
verschijning van het jaarboek 2016 van 
de Hersteld Hervormde Kerk, omdat 
het prettig is om weer over de actuele 
gegevens te beschikken. 

Dit jaar zijn er ten opzichte van andere 
jaren geen verbeteringen aangebracht in 
de indeling en inhoud van het jaarboek. 
In de praktijk blijkt dat de geboden infor-
matie voldoet aan de vraag. Zoals gebrui-
kelijk is in dit jaarboek een jaaroverzicht 
opgenomen, waarin de belangrijkste 
kerkelijke zaken uit 2015 zijn verwoord. 

U kunt het kerkelijk jaarboek nu 
voordelig aanschaffen! De prijs bij 
voorintekening is € 7,50. Na 1 juni 
a.s. is de prijs vastgesteld op € 8,95. U 
kunt intekenen bij alle boekhandels. 
Na verschijning kunt u het jaarboek 
ophalen bij uw boekhandel. Natuurlijk 
is het ook mogelijk het jaarboek bij het 
kerkelijk bureau te bestellen. Als we 
het jaarboek naar u toesturen, brengen 
we de verzendkosten in rekening.  

Velen hebben reeds bijgedragen aan 
de samenstelling van het jaarboek, 
onder andere door informatie aan te 
leveren en die te verwerken. Er wordt 
nog gewerkt aan de uitgave, maar naar 
verwachting zal het kerkelijk jaarboek 

eind mei verschijnen. Ga dus snel naar 
de boekhandel om in te tekenen en u 
hebt straks alle actuele gegevens tot uw 
beschikking!

Een wonder in onz’ ogen
Nieuw kerkgebouw HHG Ooltgensplaat

Twaalf jaar lang kwam de gemeente te Ooltgensplaat 
samen in dorpshuis ’t Centrum. Wekelijks werd de 
kerkzaal ingericht en weer opgeruimd. Aan deze 
periode is een einde gekomen. Het college van kerk-
voogden blikt terug op de achterliggende periode. 

‘De gemeente telt 64 belijdende- en doopleden. In drie 
maanden tijd moest er veel werk verzet worden. Vanuit de 
gemeente was er veel betrokkenheid en deed ieder wat hij of 
zij kon doen. De verwondering en dankbaarheid overheerst. 
Dit gebouw is door een weg van onmogelijkheid heen aan 
ons gegeven. Toen mensen het niet meer wisten en de ban-
ken de financiering afkeurden, opende de Heere een weg. 
Dat geeft veel verwondering en dankbaarheid.’ 
Het kerkgebouw heeft een kerkzaal die plaats kan bieden aan 

100 kerkgangers, een ruime ontvangsthal, toiletten, een con-
sistorie, een ruime verenigingszaal met keuken en voldoende 
opbergmogelijkheden. Als het nodig is, zijn er mogelijkheden 
voor een uitbreiding naar de bovenverdieping. 
Het college geeft graag tips voor andere gemeenten die tot 
de aankoop van een gebouw overgaan. ‘Vraag deskundigheid 
vanuit de landelijke kerk om mee te denken en vergeet voor-
al het gebed niet. We zijn andere gemeenten op
Goeree-Overflakkee ook erg dankbaar voor de financiële 
steun die zij ons hebben gegeven.’ 
De gemeente mag sinds 18 maart jl. in het nieuwe kerkge-
bouw samenkomen. ‘Het is ons gebed dat dit gebouw een 
bijdrage mag leveren aan de opbouw van Zijn gemeente, 
zowel in de diepte als in de breedte. Onze dank gaat uit naar 
Hem, Die alles zo wonderlijk heeft welgemaakt.’ 

Intekenprijs  

Na 1 juni 2016 €8,95

Tot 1 juni 20167.50

ISBN 978-90-813125-9-2
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Een roep uit Malawi
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Zicht op de vrouwenbond

A. Rijken-Ubak

Gods Woord is Luthers leer, 

daarom vergaat zij 
nimmermeer.

spreuk voorgevel geboortehuis Luther

In deze bijlage, in verband met het thema van ZODK,  een 
bijdrage over Maarten Luther. Het thema is: Zijn Naam 
belijden...  Wat kan dat soms moeilijk zijn! Wat zijn we 
vaak bang voor wat mensen er van zullen denken of zeggen. 
Luther was niet bang. Hij kon niet anders. Hij zag op de 
overste Leidsman en Voleinder des geloofs: Jezus Christus. 
Dan vallen alle mensen weg en blijft er maar één ding over: 
Zijn Naam belijden! Waar ik ook ben!  
Straks hopen we, na de Hemelvaartsdag, Pinksteren te vie-
ren, als laatste van de feestdagen. 
Hierbij denken we aan een gedicht van Christien de Priester: 

Hoe heerlijk schitterde Gods eigen werk 
in veler hart in d’ eerste christenkerk! 
De Heere geve ook in ónze dagen, 
al is de tegenstand vaak groot en sterk, 
dat wij niet naar een vreemde leer gaan vragen. 

Gods Woord houdt stand, zelfs tot in d’ eeuwigheid,
Dat moet ‘t kompas zijn, dat ons veilig leidt 
door alle stormen, over woeste baren.
‘Bewaar ons, Heere, ook in déze tijd, 
door Woord en Geest, in ‘t midden der gevaren.’ 

18 april 1521: Luther op de Rijksdag in Worms
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J.C. Ryle (1816-1900) schrijft ervan: 
‘De hele kerk van Christus was in de 
tijd vóór de Reformatie door duister-
nis bedekt. Als toen een apostel uit 
de dood herrezen zou zijn, zou hij 
gedacht hebben dat het heidendom 
weer was teruggekeerd. De leerstel-
lingen van het Evangelie lagen bedol-
ven onder een dikke laag menselijke 
tradities. Voor velen bestond de gods-
dienst uit boetedoening, beelden-
dienst en heiligenverering. De diena-
ren van de kerk hadden de plaats van 
Christus ingenomen.’
Maarten Luther is door zijn vader 
voorbestemd om rechten te gaan stu-
deren, om zo een goede positie in de 

maatschappij te verkrijgen. Hij wordt 
echter een van onze drie grote refor-
matoren. De andere twee zijn: Johan-
nes Calvijn (1509-1564) en Huldrych 
Zwingli (1484-1531).

Een eeuw daarvoor is er in Tsjechië 
een voorloper van de Reformatie: 
Johannes Hus (Hus betekent gans). 
Deze zei bij zijn executie in 1415: 
‘Vandaag zult u een magere gans bra-
den, maar over 100 jaar zult u een 
zwaan horen zingen, die u niet zult 
kunnen braden en die zich met geen 
val of net door u zal laten vangen.’ 
Luther past zo’n honderd jaar later 
deze uitspraak op zichzelf toe. Sinds 

de 16e eeuw beschouwt men dan ook 
de zwaan als symbool voor Luther. Op 
onze kerken staat een haan, maar op 
Lutherse kerken een zwaan. Boven-
dien gebruikt Luther de zogenaamde 
‘Lutherroos’ als persoonlijke zegel en 
kenmerk voor zijn correspondentie.

Maarten Luther (1483-1546)

Eisleben: spreuk voorgevel geboortehuis Luther
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Maarten Luther: 
Zijn Naam belijden...

Zijn Naam belijden, dan denken we, mede in aanloop naar 500 jaar 
Reformatie in 2017, aan Maarten Luther. Hoe hij op de Rijksdag in 
Worms staat voor keizer Karel V, heerser van een wereldrijk! Luther 
kijkt niet naar de omstandigheden: kerk en wereld tegen. Hij kijkt 
omhoog. Voor hem is het: ‘Hier sta ik, ik kan niet anders.’



Eisleben toen... met kerk, school en geboortehuis

Afkomst
Het stamhuis van de familie Luther, 
een boerderij, staat in Möhra. Het is 
de gewoonte in die tijd dat de jongste 
zoon de boerderij erft. De oudste zoon 
Hans Luther trouwt met Margaretha 
Lindemann. Ze gaan in Eisleben wo-
nen. In een van zijn Tafelgesprekken 
zegt Luther: ‘Ik beken dat ik de zoon 
ben van een boer uit Möhra, in de 
buurt van Eisenach, desondanks ben 
ik doctor in de Heilige Schrift en 
een bestrijder van de paus.’ Luther 
schaamt zich dus niet voor zijn af-
komst, alhoewel in die tijd de steden 
tot grote bloei komen en de burgers 
zich wel iets meer voelen dan de boe-
ren.

Eisleben
Maarten Luther wordt op 10 no-
vember 1483 in de Langedreef (nu 
Lutherstraat) in Eisleben geboren. Als 
het over Eisleben, een plaats met veel 
kopermijnbouw, gaat zegt Luther vaak: 
‘Daar kom ik vandaan!’ De dag na de 
geboorte, op St. Maarten, wordt hij in 
de Sint-Petrus-en-Pauluskerk gedoopt. 
Maarten krijgt de naam van de dag-

heilige: Maarten van Tours (316-397), 
een bisschop uit de 4e eeuw na Chris-
tus. Deze bisschop gaf de helft van zijn 
mantel aan een bedelaar. Verschillende 
plaatsen en kerken zijn naar hem ge-
noemd: St. Maartensdijk (Tholen) en 
Maartensdijk (Utrecht) en onder ande-
re de Martinikerk in Groningen en de 
St. Maartenskerk in Zaltbommel. 

Mansfeld 
Luther komt als baby van een paar 
maanden in Mansfeld en groeit daar 
op. Luther: ‘Ik ben een kind van het 
land uit de Heerlijkheid Manschaft, 
dat verplicht is om van zijn vaderland 
en zijn landsheren te houden.’ Vanaf 
1488-1496 gaat Luther naar de school 
in Mansfeld. Drie jaar voor zijn overlij-
den herinnert Luther nog aan het feit 
dat hij op school eens vijftien klappen 
heeft gekregen omdat hij iets niet 
kent wat hij nog niet geleerd heeft! 
Luther gaat in zijn jeugd altijd naar de 
St. Georgekerk in Mansfeld. In huize 
Luther zijn ze godsdienstig en vroom 
en koesteren ze zich in de goede zor-
gen van de rooms-katholieke moeder-
kerk, die, als men zijn verplichtingen 

maar nakomt, zorgt voor het eeuwig 
heil. In die tijd is Mansfeld een cen-
trum van de mijnbouw waar koper-
leisteen wordt gewonnen. Zijn vader 
begint als mijnwerker, maar kan al vrij 
snel zelf een mijn pachten en exploi-
teren. Daarvan kan hij zijn gezin met 
vijf kinderen goed onderhouden. Hij 
staat in hoog aanzien, is lid van de ge-
meenteraad in Mansfeld en geeft zijn 
oudste zoon een goede opleiding zodat 
hij later zal kunnen studeren. Luther: 
‘Er is een edele, beroemde graafschap 
gelegen in het bisdom te Halberstadt 
en vorstendom te Saksen, die Mans-
feld heet, en al mijn genadige heren, 
graaf Günter, Ernst, Hoyer, Gebbart 
en Albrecht kennen mijn vader en mij 
persoonlijk.’

Maagdenburg
In 1497 verlaat hij zijn ouderlijk huis 
om voor een jaar in Maagdenburg naar 
school te gaan. 

Eisenach 
Van 1498-1501 woont Luther, als 
scholier Latijn, waarschijnlijk bij de 
familie Cotta.

Luther: ‘De Heere geeft wie Hij liefheeft een huis in het landschap Mansfeld!’
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Erfurt
Van 1501-1505 is Luther student in 
Erfurt. Die periode sluit hij als magis-
ter af. Op 19 mei 1505 begint Luther 
in Erfurt aan de studie Rechten. Hij, 
waarschijnlijk ook vooral zijn vader, 
kiest voor deze studie omdat die tot 
een hoge positie in de maatschappij 
leidt. Zijn vader koopt gelijk al verschil-
lende juridische wetboeken voor hem.
Eind juni reist Luther naar zijn ouders 
in Mansfeld. Op 2 juli is Luther weer 
op terugreis naar Erfurt. Vlakbij Stot-
ternheim, een klein dorpje op 6 km 
afstand van Erfurt, komt 
hij in een zwaar onweer 
terecht. De bliksem slaat 
vlak naast hem in en 
Luther vreest voor zijn 
leven. In zijn nood roept 
hij de heilige Anna aan 
en doet een belofte: als 
zij ervoor zorgt dat hem 
niets overkomt, dan zal hij 
monnik worden! Luther 
overleeft het onweer en 
schrijft aan zijn ouders 
dat hij monnik wordt. Zijn 
vader is woedend. Hij 
noemt het ‘heksenkunst’ 
en verzet zich fel tegen 
het voornemen van zijn 
zoon om het klooster in te 
gaan. Toch treedt Luther 
op 17 juli 1505 in het 
Augustijnenklooster in Er-
furt in. Voor het eerst in 
zijn leven legt hij de wens 
van zijn vader naast zich 
neer. Hij hoopt dat hij in 
het klooster de oplossing 
vindt voor het zoeken 
naar een genadig God. Hij 
deelt vanaf dan zijn leven 
met vijftig andere monni-

ken, volgens de geloften van armoede, 
kuisheid en gehoorzaamheid. Een vaste 
cel heeft hij niet, elke monnik moet 
na afloop van de dag kijken welke cel 
er nog leeg is... Algemeen beschouwt 
men een intrede in het klooster als 
de kortste weg naar de hemel. Luther 

bewandelt dan ook vol overgave de weg 
van het klooster met al zijn gebruiken. 
Hij denkt dat hij God kan behagen 
met het naleven van de biecht en alle 
andere kloosterregels. In het begin 
krijgt Luther troost uit de biecht. In de 

biecht ziet men zijn zonde onder ogen 
en belijdt schuld daarover. Zijn biecht-
vader Johannes von Staupitz (ca.1460-
1524) probeert hem te helpen. Luther 
ervaart echter dat het kloosterleven 
met al zijn regels hem geen heilsze-
kerheid geeft en hij voelt dat hij niet 

dichter bij God komt. Voor hem blijft 
door alles heen de vraag: ‘Hoe krijg ik 
een genadig God?’ Desondanks wordt 
Luther op 27 februari 1507 in de 
Augustijnenkerk bij het klooster tot 
priester gewijd. Dan ligt hij, volgens 

‘ In zijn nood roept hij de heilige 

Anna aan en doet een belofte: als 

zij ervoor zorgt dat hem niets over-

komt, dan zal hij monnik worden! ’

Eisleben: standbeeld Luther

Mansfeld: ouderlijk huis Luther
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‘ In 1520 komt er een eerste 

Evangelische kerk in het Graaf-

schap Mansfeld en wel in Eisleben.’

voorschrift, languit op de gedenksteen 
van het graf van Johannes Zacharias 
(ca.1362-1428), de man die een be-
langrijke rol speelde bij de veroordeling 
van Johannes Hus in 1415. Zacharias 
leverde de theologische onderbouwing 
om Hus veroordeeld te krijgen. In 
1510-1511 maakt Luther een reis naar 
Rome. Hij is dan afgevaardigde van 
zijn klooster om te bemiddelen in een 
conflict. Tijdens deze reis gaan Luthers 
ogen open voor de misstanden in de 
kerk. Het is een van de redenen om de 
strijd met de dwalingen van de paus en 
de zijnen aan te gaan.

Wittenberg
In 1512 promoveert Luther tot doctor 
in de theologie in Wittenberg. Hij wordt 
de opvolger van Johannis von Staupitz 
als hoogleraar aan de universiteit van 
Wittenberg. Luther verhuist vanuit de 
grote stad Erfurt naar het veel kleinere 
en armere Wittenberg. Met een kleine 
2500 inwoners is dat meer een dorp.
Ook de universiteit, gesticht in 1502, 
kan niet vergeleken worden met die in 
Erfurt. Er zijn ruim 200 studenten. Na 
1517 zal dat snel meer worden.
Luther gaat in het zogenaamde ‘Zwarte 
Klooster’ wonen. Er wonen zo’n veertig 
monniken. Door de toenemende in-
vloed van de Reformatie verlaten steeds 
meer broeders het klooster. Vanaf 1523 
woont Luther er nagenoeg alleen. In 
1524 krijgt hij van de keurvorst het 
klooster permanent tot zijn beschikking. 
Sommige naaste collega’s van Luther 
aan de universiteit steunen zijn theo-
logie en spelen een belangrijke rol bij 

de Reformatie. Dat zijn onder andere 
Nikolaus von Amsdorf (1483-1565) en 
Phillippus Melanchton (1497-1560). 
Luther preekt in het Zwarte Klooster en 
daarnaast vanaf 1513 in de Stadskerk in 
Wittenberg. Van Bernardus van Clair-
vaux (1090-1153) leert Luther onder 
andere dat het juiste verstaan van de 
Schrift niet bij het hoofd, maar bij het 
hart begint (Psalmen). Ook kerkvader 
Augustinus (354-430) heeft, met name 
in de jaren 1516-1519, veel invloed op 
Luther (Romeinenbrief)

Omkeer in Luthers leven 
Romeinen 1:17 ‘Want de rechtvaar-
digheid Gods wordt in hetzelve ge-
openbaard uit geloof tot geloof; gelijk 
geschreven is: Maar de rechtvaardige zal 

uit het geloof leven.’ Luther komt steeds 
meer terecht bij de zekerheid: wij wor-
den gerechtvaardigd door het geloof en 
niet door de werken. Luther heeft het 
dan over die vreemde ruil, die hij niet 
klein kan krijgen: ‘Hij mijn zonden en ik 
Zijn gerechtigheid.’

95 stellingen 
Het is een tijd waarin de aflaathandel 
floreert. Geld voor zielenheil is het de-
vies. Reeds als jonge doctor in de theo-
logie en als professor uit Luther ern-

stige kritiek op deze onheilige handel. 
Op 31 oktober 1517 publiceert hij uit-
eindelijk in Wittenberg zijn beroemde 
95 stellingen over dit onderwerp, die 
hij onder andere schrijft tegen de af-
laathandel van de priester Johann Tet-
zel (ca.1465-1519). Volgens hem moet 
het pausschap, celibaat, sacramenten, 
aflatenhandel, verering van heiligen 
en kloosterorden worden afgeschaft. 
Tot Luthers verrassing worden deze 
stellingen al gauw openbaar verspreid. 
Ook Tetzel krijgt ze onder ogen. Hij 
voorspelt dat het monnikje (Luther) 
wel spoedig ‘branden’ (brandstapel) 
zal. Hij weet dan nog niet dat na twee 
jaar Luther overal bijval zal krijgen en 
dat hij zelf op zijn sterfbed zal liggen. 
Dan is het Luther die nog aan hem 

denkt en hem een troostbrief schrijft 
met onder andere deze woorden: ‘Het 
kind heeft een andere vader’ waarmee 
Luther wil zeggen: Jij bent niet de ei-
genlijke oorzaak van de aflaat, maar de 
kerk zelf, die zo verdorven is. In 1520 
komt er een eerste Evangelische kerk 
in het Graafschap Mansfeld en wel in 
Eisleben. Eveneens in 1520 schrijft 
Luther een boekje: ‘Over de vrijheid 
van een christen’ en stuurt het naar 
paus Leo X (1475-1521). 
Dreigbul Paus 

Als u mij helpt, heilige Anna, zal ik monnik worden.
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Dan komt er in juni 1520 een dreigbul 
van de paus met de eis dat Luther 41 
stellingen moet herroepen. Luther ver-
brandt deze bul op 10 december 1520. 
Dan doet de paus hem in de kerkelijke 
ban. Normaal volgt dan de rijksban. Een 
meerderheid van de keurvorsten onder 
leiding van Frederik de Wijze (1463-
1525) eisen echter dat Luther een vrij-
geleide naar Worms krijgt om zich daar 
voor de keizer te verantwoorden. 

Rijksdag Worms 
Keizer Karel V (1500-1558) besluit dan 
om Luther op 18 april 1521 een vrij 
verhoor toe te staan op de Rijksdag van 
Worms. De keizer eist van hem dat hij 
zijn leerstellingen zal herroepen, maar 
Luther weigert dat en verklaart, eerst 
in het Duits, dan in het Latijn, dat hij 
in zijn overtuiging volhardt. ‘God helpe 
mij, Amen. Hier sta ik, ik kan niet an-
ders’ moet hij tot slot gezegd hebben. 
Op 26 mei, dus ruim een maand later, 
komt de uitspraak: de rijksban. Luther 
is vogelvrij verklaard en iedereen mag 
hem doden en zijn bezittingen af-
pakken! Luther zelf wacht niet op de 
uitspraak en verlaat al op 26 april de 
Rijksdag. Hij verdwijnt dan ineens op 
de terugreis. 

Wartburg
Later blijkt dat keurvorst Frederik de 
Wijze, Luther ‘ontvoerd’ heeft. Hij 
heeft hem naar zijn burcht: de Wart-
burg in Eisenach laten brengen. Daar 
leeft Luther bijna een jaar lang als 
jonker George (of Jörg). Hij vertaalt 
in deze tijd het Nieuwe Testament 
vanuit het Grieks in het Duits. Daarbij 
gebruikt hij de uitgave van Erasmus 
(1466-1536). Er wordt beweerd dat 
de uitspraak van Luther dat hij ‘de 
duivel met inkt verjaagd heeft’ slaat op 

zijn Bijbelvertaling! Op 9 maart 1522 
verlaat Luther vanwege de kerkelijke 
onrust in Wittenberg, maar zonder 
toestemming van de keurvorst, de 
Wartburg. Hij komt dan opnieuw in de 
strijd terecht. God heeft Zijn volk geen 
kalme reis beloofd, maar wel eenmaal 
een behouden aankomst. 

Voorbeeld 
Dat zo Maarten Luther nog een voor-
beeld zal mogen zijn. Hij stond voor 
keizer en wereldgroten en durfde Zijn 
Naam te belijden. Ook wij hebben die 
opdracht! De Heere Jezus zei eenmaal: 
‘Maar zo wie Mij verloochend zal heb-
ben voor de mensen, dien zal Ik ook 
verloochenen voor Mijn Vader, Die in 
de hemelen is.’ Wij hoeven niet het 
leven van Maarten Luther na te doen. 
Maar wij hebben wel te getuigen op 
de plaats waar de Heere ons gesteld 
heeft. De Heere geve daartoe de vrij-
moedigheid, ter ere van Zijn grote, 
nooit genoeg volprezen Naam, en tot 
uitbreiding van Zijn Koninkrijk. Want 
in de veelheid des onderdanen ligt des 
Konings heerlijkheid! 

Na de winter komt er een periode 
dat het verenigingsleven stil ligt. 
Voordat de vakantie aanbreekt moet 
er door de besturen van de vereni-
gingen altijd weer van alles geregeld 
worden voor het nieuwe seizoen.

Dit geldt ook voor het landelijk 
bestuur van de Vrouwenbond. De 
Bondsdag vraagt alle aandacht. 
De  voorbereidingen zijn in volle 
gang. Op de Bondsdag is ook de 
afsluiting van ons project voor 
Adullam Gehandicaptenzorg. Wat 
bijzonder dat wij als leden van onze 
Vrouwenbond een bijdrage kunnen 
leveren voor de uitbreiding van het 
godsdienstonderwijs. Onze gehan-
dicapte medemens heeft het hard 
nodig. Veel verenigingen hebben al 
geld overgemaakt. Wij kijken ook uit 
naar uw bijdrage.

Het nieuwe Bijbelstudieboekje 
over Esther is klaar. Het Bijbelboek 
Esther is in de Bijbel opgenomen 
omdat daarin Gods beschermende 
macht over Zijn volk Israël openbaar 
komt. Esther mocht een middel zijn 
in Gods hand om het volk te red-
den van de totale ondergang, zodat 
daardoor de komst van de Heere 
Jezus in deze wereld niet verhinderd 
zou worden. Het Bijbelboek Esther 
leert ons: ‘Wat verstaat gij door de 
voorzienigheid Gods?’ We hopen dat 
ook deze Bijbelstudie vruchtbaar 
mag zijn!

Een gezegende zomer toegewenst.

Van de bestuurstafel

N. Schalkoort-Zijderveld

6 oktober
Lunteren: 8e Bondsdag
Sprekers: ds. IJ.R. Bijl en  
ds. B.D. Bouman
Onderwerp: Gods voorzienigheid:
 ‘Zijn Vaderlijke hand’ en ‘In voor- 
en tegenspoed’

Agenda

Kopij voor het volgende blad kunt u voor 1 augustus e-mailen naar: a.rijken-ubak@solcon.nl Tevens kun-

nen de berichten voor de website naar bovengenoemd e-mailadres gestuurd worden.

e-mail secretaresse HHV: cbhovestadstoffer@solcon.nl

De Wartburg in Eisenach
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Het gaat over het Bijbelboek Esther en de indeling is als volgt:

01. Ds. A.P. Muilwijk      2 Kronieken 36:15-23 en Ezra 1:1-4    In ballingschap en terugkeer
02. Ds. M.W. Muilwijk   Esther 1:1-22 Koningin Vasthi verstoten
03. Ds. R.W. Mulder       Esther 2:1-18                                        Esther wordt koningin
04. Ds. W.M. Mulder      Esther 2:19 t/m Esther 3:1-15               Esther en Mórdechai en
   Haman wil de Joden uitroeien
05. Ds. R.J. Oomen         Esther 4:1-17                                        Esther tracht de Joden te redden
06. Ds. J.C. den Ouden   Esther 5:1-14                                        Esther bij de koning                                           
07. Ds. N. den Ouden     Esther 6:1-14                                        Mórdechai geëerd
08. Ds. P. den Ouden      Esther 7:1-16                                        De val van Haman
09. Ds. Joh. Post              Esther 8:1-17                                        De Joden begunstigd
10. Ds. M. van Reenen   Esther 9:1-19                                        Raad van God en wraak van mensen
11. Ds. B. Reinders         Esther 9:20-32 t/m Esther 10:1-3          Mórdechai, zoekende het beste voor zijn volk

U kunt het boekje bestellen bij: a.rijken-ubak@solcon.nl | Tel. (0418) 561287
De prijs voor leden is € 5,50 en voor niet-leden € 6,50 (excl. verzendkosten)

Bijbelstudieboekje seizoen 2016-2017
Mededelingen

Eén ding is nodig  Lukas 10:38-42

Dauwdruppeltjes

In Bethanië in het huis van Maria en 
Martha krijgen ze bezoek van de Heere 
Jezus met Zijn discipelen. De Heere Je-
zus had dit gezin lief en kwam er graag 
op bezoek. Martha verwelkomt Hem 
in haar huis, al is dit gevaarlijk zo dicht 
bij Jeruzalem, maar daar bekommert ze 
zich niet over. Hij is haar lief, en daar 
heeft ze veel voor over. Martha gaat 
gelijk aan het werk om een goede maal-
tijd op tafel te kunnen zetten. Ze is daar 
heel druk mee. Maria helpt niet, maar 
zit aan de voeten van de Heere Jezus te 
luisteren naar Zijn prediking, Martha 
windt zich op, want er moet nog zoveel 
gebeuren. Als vrouwen begrijpen we wel 
wat er in haar omgaat, ze is bezig met 
veel dienen. Dan gaat Martha naar de 
Heere Jezus en zegt: Heere, trekt Gij U 
dat niet aan, dat mijn zuster mij alleen 
laat dienen? 
Deze klacht van Martha kan beschouwd 
worden als een blijk van wereldse ge-

zindheid. Het overmatig zorgen in we-
reldse zaken is dikwijls een oorzaak van 
veel onrust. Maar de Heere Jezus is het 
niet met haar eens, en zegt:  Martha, 
Martha, gij bekommert en ontrust  u 
over vele dingen; maar één ding is 
nodig. Hij bestraft haar, ze was overbe-
zorgd om de Heere goed te onthalen. Zij 
verwacht hierin door Hem gerechtvaar-
digd te worden. Ze wilde Hem behagen 
door een overvloedige maaltijd voor 
Hem te bereiden, maar dit was niet 
nodig. Eén ding is nodig Martha. Een 
eenvoudige maaltijd was genoeg ge-
weest. Maria heeft het goede deel uitge-
kozen. Martha ’s zorg was goed geweest 
op een andere tijd. Zij dacht dat de 
Heere haar zou prijzen voor haar ijver, 
maar Hij prees Maria. Op een dag zou 
Martha wensen gedaan te hebben als 
Maria. Maria heeft het goede deel uit-
gekozen, zij verdedigt zich niet. Martha 
beriep zich op de Meester, maar Maria 

onderwerpt zich aan Hem en geeft zich 
over aan Christus en Zijn Evangelie, om  
zodoende uit Zijn mond het ene nodige 
te mogen horen. De Heere Jezus neemt 
het voor haar op en prees haar om haar 
wijsheid. Zij verkoos bij Christus te zijn, 
en de woorden die Hij sprak in haar 
hart te ontvangen. Dit is het deel dat 
Hij geeft aan Zijn gunstgenoten, die 
Hem mogen toebehoren, voor tijd en 
eeuwigheid beide. Dat deel zal nooit 
worden weggenomen. Alle andere din-
gen zullen worden weggenomen, maar 
Zijn liefde zal Hij Zijn volk nooit meer 
afnemen. Mogen wij dit goede deel al 
deelachtig zijn? We worden ertoe opge-
roepen dit te zoeken. Er is niemand die 
God zoekt, maar o, wat een wonder, Hij 
zoekt zondaren tot bekering.

A.C. van Ark-van de Steeg
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Zicht op de mannenbond

E. Diepeveen  

We kunnen niet om de evangelischen heen. We komen 
in onze gemeenten en daarbuiten steeds meer mensen 
tegen die het gereformeerde spoor der vaderen 
verlaten en naar evangelische gemeenten overgaan. 

Reformatorisch
of evangelisch of …?

Door hun positieve levensstijl en hun 
betrokken omgang met Gods Woord 
stralen zij over het algemeen veel meer 
blijdschap en geloofszekerheid uit in 
hun dagelijks leven. Bij ons daarentegen 
is er toch vaak zo’n grote kloof tussen 
leer en leven, tussen zondag en door de 
week. 

De evangelische beweging is echter ook 
geen eenheid. De voornaamste oorzaak 
daarvan is dat zij geen ‘eigen’ theologie 
en belijdenis hebben. De ‘oude’ belij-
denissen zijn voor hen vaak niet meer 
dan een museumstuk. Elke gemeente 
heeft meestal haar eigen theologische 
prioriteiten. Wel wordt het gezag van 
de Schrift aanvaard als het Woord van 
God. En ook een persoonlijke geloofs-
band aan Jezus Christus door de Heilige 
Geest staat bij hen nadrukkelijk op de 
voorgrond. Maar over het algemeen 
is dat weinig doordacht en ademt een 
arminiaanse (remonstrantse) geest: 
niet God maar de gelovige is het mid-
delpunt. Dat was al het grote geding 
dat speelde op de Dordtse Synode in 
1618-1619! De wet heeft geen norme-
rende functie meer bij de evangelische, 
nieuwtestamentische gelovigen. Want 
Christus heeft alles vervuld en voldaan. 
Alleen wat Christus hen leert en ge-
biedt is voor de praktijk van belang. Dan 
kan het allemaal wat ruimer. Christus 
heeft zoveel voor ons gedaan, wat doen 
wij voor Hem als tegenprestatie?

Maar hoe is dat bij ons, reformatori-
schen? Wat is het effect van de predi-
king? Is er bij ons ook niet veel scheef-
gegroeid? Wat een variatie in prediking! 
Met als gevolg meestal een leven van 
niet meer dan traditie, burgerlijk fat-
soen en netheid. Al die dogmatische en 
theologische verschillen in ons denken 
kunnen ons zo in beslag nemen, dat we 
niet meer aan Christus en het leven met 
Hem toekomen. Wat een lauwheid en 
ingezonkenheid!

De evangelischen willen in het alge-
meen van de kinderdoop niet meer 
weten, maar richten zich vooral op de 
volwassendoop, een geloofsdoop. En dat 
alleen op grond van nieuwtestamenti-
sche teksten en niet op grond van Gods 
genadeverbond. Volwassenen komen 
tot geloof en besluiten om zich te laten 
dopen. Doorslaggevend daarbij is de 
eigen beslissing, het eigen gevoelen. ‘Ik 
geloof en bepaal het zelf.’ En de Heere 
mag daarop antwoorden. Het is echter 
meer een demonstratie van het geloof 
van de gelovige zelf, dan dat het opkomt 
uit Gods verbondsbeloften. Ook de 
volwassendoop, na als kind gedoopt zijn, 
is een miskenning dat de Heere de Eer-
ste is en al heel vroeg in ons leven met 
Zijn verbondsbeloften tot ons kwam. 
Maar ook onder ons, reformatorischen, 
met onze nadruk op wedergeboorte en 
bevinding, kan ook enerzijds de waarde 
van het verbond sterk veronachtzaamd 

worden en anderzijds bij overschatting 
ervan het gevaar van geloofsautomatis-
me met zich meebrengen.

Kritisch naar de evangelischen maar 
niet minder naar onszelf, mogen we het 
erfgoed van de reformatie ons echter 
niet laten ontroven. Allen zijn we van 
nature vijanden van de levende God in 
Christus. Maar als Hij komt met Zijn al-
machtige genade door de Heilige Geest 
is dat onwederstandelijk.

Breekt er niet iets in u? 
Hebt gij u er nooit over verwonderd, 
heilig verwonderd, dat de waarde van 
één mensenziel zo groot is, dat de lof-
zangen de ganse hemel doorruisen over 
één zondaar, die zich bekeert? Wiens 
hart hier nooit brak, die schaamt zich 
weg van ‘s Heeren aangezicht. Want 
hier is de eeuwige bewogenheid Gods, 
die vlees en bloed heeft aangenomen in 
Immanuël. Hier ontspringen de eeuwige 
fonteinen des heils uit het welbehagen 
Gods, ja zij golven op uit ‘t Vaderhart 
Gods. Dat zijn de gedachten des vredes, 
die niet uit ons brein zijn gekomen, 
maar uit de vrije ontferming des Hee-
ren. En dat vaderhart Gods is verklaard 
in den Zoon Zijner ontferming, in de 
gave van Zijn liefde, in Zijn overgave aan 
de wereld. (ds. I. Kievit)

1 Korte weergave van de lezing die ds. G. Hendriks heeft gehouden voor de mannenverenigingen van classes Midden en Oost26



 Evangelisatiewerk 
in Brabant

Een verslag uit Sprang-Capelle

Zicht op evangelisatie

Commissie
Op initiatief van de kerkenraad is er 
een evangelisatiecommissie gevormd, 
waarin naast drie kerkenraadsleden 
ook minimaal vier gemeenteleden 
zitting hebben. Deze commissie heeft 
er eerst goed over nagedacht hoe het 
evangelisatiewerk vorm te geven. Hier 

De jaren na de kerkscheuring waren in-
tensieve jaren van opbouw van het ker-
kelijke leven.  Steeds is de kerkenraad 
zich echter bewust geweest van zijn 
roeping om ook te arbeiden onder hen, 
die vreemd zijn aan of vervreemd zijn 
van het Evangelie. De laatste jaren mag 
ook die arbeid meer gestalte krijgen. 

De HHG ‘s-Grevelduin-Capelle is een gemeente 
in de Brabantse plaats Sprang-Capelle, vaak een 
‘protestantse enclave in het roomse zuiden’ genoemd. 

in Brabant zijn er vele mogelijkheden 
tot evangelisatie. En hoewel de ge-
meente een levendige en betrokken 
gemeente is, is deze ook weer niet 
van die omvang dat alles ter hand kan 
worden genomen. Er zijn dus keuzes 
gemaakt. Zo is er voor gekozen om in 
de eigen woonplaats alleen te evange-
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liseren door middel van een folder in 
de brievenbus. Deze wordt in geheel 
Sprang-Capelle verspreid rondom de 
gedenkdagen van de heilsfeiten. We 
maken dan gebruik van het folder-
materiaal van de commissie evangeli-
satie en laten daarop onze kerkelijke 
gegevens en kerkdiensten drukken. 
Een enkele keer krijgen we op een 
folder reactie of bezoekt iemand de 
kerkdiensten. Meestal levert het geen 
reacties op en is het de vraag wat zo’n 
folder uitwerkt. Dat mogen we echter 
in de handen van de Heere leggen. Op 
ons rust de opdracht om Gods Woord 
te verspreiden. Een folderactie is een 
eenvoudige manier om de boodschap 
van het Evangelie in de huizen te 
brengen. 

Op de markt
Meer reactie is er op de markt in 
Kaatsheuvel. Iedere eerste vrijdagmid-
dag van de maand is onze gemeente 
daar present met de Bijbelkraam. Voor 
de plaats Kaatsheuvel is gekozen, 
omdat deze plaats direct grenst aan 
Sprang-Capelle. Toch is de cultuur 
er heel anders dan in ons eigen dorp, 
omdat Kaatsheuvel rooms-katholiek 
is. In de praktijk is daar echter weinig 
van over. Veel mensen zijn een ‘vreem-
deling voor God en van hun eigen 
hart’. De Bijbel is een gesloten boek 
geweest en de inhoud dus onbekend. 
Vaak heeft men zelfs geen Bijbel in 
huis, want dat mocht niet van de pas-
toor. Vooraf was het al de gedachte 
hier veel te kunnen betekenen, maar 
wat blijkt dat in de praktijk ook waar 

te zijn. Er is zeker ook sprake van vij-
andschap en afwijzing, maar daarnaast 
ontstaan er ook veel gesprekken over 
zin en doel van het leven. Met behulp 
van elke maand een andere folder mag 
gewezen worden op wat de Heere zegt 
en vraagt. Het mooie is dat mensen 
ons op den duur gaan kennen en er zo 
iets van een contact ontstaat. Ook zijn 
er mensen die spontaan op de kraam 
afkomen en om een Bijbel vragen. Zo 
zijn er al vele Bijbels (in verschillende 
talen) uitgereikt. 

Eigen kraam
Het is vrij eenvoudig om een staan-
plaats op een markt te regelen. De 
aanvraag daarvan liep in ons geval via 
het gemeentehuis. De Bijbelkraam 
leenden we tot nu toe van de stichting 
Sjofar van Jan- Dirk Liefting. Inmid-
dels zijn enkele gemeenteleden bezig 
met de bouw van een eigen Bijbel-
kraam, zodat we niet steeds hoeven te 
rijden om een kraam te halen en weer 

terug te brengen. Onze eigen kraam 
is bijna af en we hopen daar op de 
markt nog veel gebruik van te maken, 
opdat zondaren door Gods Woord en 
Geest getrokken zullen worden uit de 
duisternis tot Zijn licht! Ook andere 
(naburige) gemeenten kunnen altijd 
een verzoek doen om onze kraam voor 
evangelisatiewerk te gebruiken. 

Oosterhout
Samen met de kerkenraden van 
Nieuw-Lekkerland en Leerbroek is 
onze kerkenraad ook verantwoor-
delijk voor het evangelisatiewerk 
in Oosterhout, een grote plaats ten 
westen van Sprang- Capelle. Daar 
vindt al enkele jaren straatevangeli-
satie plaats. Uit dat werk is een Bij-
belcursus ontstaan en sinds de zomer 
van 2015 wordt er om de twee weken 
op zondagmiddag een samenkomst 
belegd, waarin voornamelijk de pre-
dikanten uit de betrokken gemeenten 
en predikanten uit de regio voorgaan. 
Deze samenkomsten worden bezocht 
door een trouwe en vaste kern van 
bezoekers. Evangelisatiewerk is verre 
van gemakkelijk. Er zijn ook teleur-

stellingen. Gelukkig mogen we weten 
dat de HEERE instaat voor Zijn eigen 
werk. Hij zal Zelf Zijn Kerk vergaderen. 
Dat geeft troost en moed. Wij zijn ge-
roepen om volhardend te zaaien…
     

fotokaarten

www.hollandkaart.com

fleurige

fotokaarten

voor het

goede doel

 HOLLANDKAART
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Cursus evangelisatie 
2016-2017

Wie herkent het niet? Regelmatig een verlangen hebben om 
het Evangelie uit te dragen, maar toch telkens zoveel schroom 
te ervaren om een gesprek over het geloof aan te gaan. 

Vanaf D.V. september 2016 organiseert de commissie evan-
gelisatie van de HHK voor de derde keer een cursus die 
juist op dit dilemma ingaat en mensen wil toerusten om in 
eigen omgeving het Evangelie uit te dragen. Er is een les-
programma opgesteld voor tien lesdagen, steeds op de zater-
dagochtend. De cursus wordt gehouden in Veenendaal. 

Aanmelden 
Als u graag meer informatie wilt over deze cursus, of u wilt 
zich aanmelden, kijk op de website van de commissie evan-
gelisatie van de Hersteld Hervormde Kerk en meld je daar 
digitaal aan. Voor meer informatie stuur een e-mail naar 
avanderhoog@gmail.com Bellen kan ook: Jos van der Hoog 
06-12516913. Aanmelden kan tot D.V. 1 augustus 2016. 
Het cursusgeld voor het cursusjaar 2016/2017 bedraagt 
€ 100,00 per persoon. Echtparen ontvangen korting. Zij 
betalen slechts € 175,00. 

De werkgroep toerusting komt ook graag in contact met 
nieuwe belangstellende cursisten voor wie Veenendaal (te) 
ver weg is. Bij voldoende belangstelling is er de mogelijkheid 
om de cursus te organiseren in een plaats die goed bereikbaar 
is. Graag komen we daarom in contact met belangstellenden 
om alle  mogelijkheden te onderzoeken.  

Deze cursus combineert verdieping in het Woord met 
praktische handvatten. De diverse sprekers hebben ieder hun 
eigen invalshoek en expertise. Dit maakt de cursus leerzaam, af-
wisselend en inspirerend. De praktijkoefeningen zorgen er voor 
dat je de eerste drempel over bent. Voor iedereen is deze cursus 
aan te raden zodat we allemaal het Evangelie zullen gaan 
doorgeven in onze omgeving. God is immers aller hulde waard!
Gonny Bakker
 
Zeer leerzaam, waarin vele handvatten worden gegeven om 
diverse lagen van de bevolking te bereiken met het Evangelie. 
Als er ook maar de minste behoefte of noodzaak wordt gevoeld om 
de naaste te winnen voor Christus is deze cursus een aanrader.
Pieter en Brigitte van der Giessen

Nieuwe folders 
Een nieuwe serie folders voor de heilsfeiten is compleet. 
Na de folders voor Kerst en Goede Vrijdag zijn nu ook de 
folders voor Hemelvaart en Pinksteren klaar om gebruikt te 
worden. Elke folder bestaat uit Bijbelteksten met een stukje 
uitleg. Hierdoor komt de Bijbel zelf aan het woord. 

Speciaal voor jongeren zijn er nu ook de jongerenflyers. Deze 
flyers zijn bedoeld om jongeren aan het denken te zetten 
door middel van pakkende vragen als ‘Wie wijst jou de weg?’ 
en ‘Wat zoek jij?’ Vervolgens wordt aan de hand van een Bij-
beltekst en een oproep de weg richting God gewezen. 

Voor uitgaansgelegenheden zijn uitdeelkaartjes ontworpen. 
Deze zijn klein, zodat ze gemakkelijk door de ontvanger in 
de zak gestoken kunnen worden. Op de voorkant van het 
uitdeelkaartje staat een uitspraak die veel gehoord wordt. 
Op de achterkant staat een Bijbeltekst die wijst op datgene 
waar het echt om gaat.

We hopen dat ook door deze eenvoudige middelen 
Gods Koninkrijk uitgebreid mag worden!

Evangelisatiedag 
2016

We kijken terug op een  mooie evangelisatiedag op 13 febru-
ari jl. Na een boeiend en indringend referaat van evangelist 
Den Hertog waren er drie workshops. Hier werd verder 
nagedacht en gesproken over kinderevangelisatie, evangeli-
satie onder moslims en evangelisatie in de eigen omgeving. 
Op http://www.hersteldhervormdekerk.nl/evangelisatie vindt 
u een uitgebreid verslag van de dag. 

Bij leven en welzijn is de evangelisatiedag in 2017 op 
zaterdag 11 februari. 
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Werkgroep militairen

Zijn Naam belijden als … 
militair 

De heer H. Engels, secretaris van de werkgroep militairen, was voorne-
mens een uitgezonden militair te interviewen over zijn missie naar Irak. 
Deze militair kon niet ingaan op dit verzoek, omdat hij zijn gevoelen en 
ervaring van de missie niet kon delen met zo’n groot publiek. 

In gesprek met voormalig commandant H. Engels



I
n het algemeen voelen militairen 
zich vaak eenzaam en het is voor 
hen moeilijk zich te uiten ten 
aanzien van niet-militairen.  Als 
vanzelf gaan de gedachten terug 

naar zijn eigen uitzending van april tot 
december 1993 naar het voormalig Joe-
goslavië, waar hij commandant was van 
twee eenheden van de marechaussee 
(die de Nederlandse politie vormde voor 
het Nederlandse militaire contingent).  

De werkdagen waren lang, druk en ge-
vaarlijk. ‘Het verplaatsen per voertuig 
was erg lastig. Veel wegversperringen, 
bemand door allerlei strijdgroepen, gaven 
overlast. Voordeel daarvan was dat je wist 

wie er in welk gebied, gezag uitoefende 
en de baas wilde zijn. In sommige gebie-
den wisselde dit gezag per dag en kon het 
zijn dat je door frontlinies van strijdende 
partijen heen moest om je bestemming 
te bereiken.’ De vele mijnen gaven kort-
durende spanningsmomenten. Hoe ging 
de voormalig commandant om met be-
dreigingen met Kalasjnikovs en mortier-
granaten? ‘Tijdens de hele uitzending was 
dit een stressfactor die als een schaduw 
met je meeleefde. Formeel had ik een 
bureau en nachtelijk onderkomen in de 
buurt van het vliegveld Zagreb, op kamp 
Pleso. Soms gepland, soms helemaal on-
verwacht vond ik een slaapplaats ergens 
op een locatie, ergens in Bosnië.’ 
‘De Bijbel had een vaste plaats op mijn 
werkbureau in Pleso en verdween met de 
persoonlijke spullen in de tas, die mee-
ging op de dienstreizen. Vaak eindigde 
mijn werkdag na het middernachtelijk 
uur. Er was veel werk aan de militaire 
politiewinkel en ook de eigen marechaus-
seeleden hadden zo hun eigen zorgen.’ 
Ondanks de lange, stressvolle dagen nam 
hij voor het slapen gaan de tijd om even 
stil te zijn. ‘Ik opende de Bijbel en vond 
heel vaak steun bij de woorden van een 
psalm (van David). Maar ook de woorden 
uit Psalm 146 over de eeuwige trouw 
van God raakten me diep in het hart. 
De Heere die de verdrukte recht doet, 

Die de hongerige brood geeft, Die de 
gevangene los maakt. Die de gebogene 
opricht, Die de rechtvaardige lief heeft. 
Die de vreemdeling bewaart (er waren 
zoveel ontheemden en vluchtelingen 
door deze niets en niemand ontziende 
burgeroorlog), de wees en weduwe staan-
de houdt, maar de weg van de goddeloze 
omkeert. De vertroostende woorden dat 
de Heere in eeuwigheid regeert en dat 
Hij onze God is van geslacht tot geslacht, 
brachten me veel keren in een geruste en 
rustige slaap.’ 

De heer Engels bezocht zoveel mogelijk 
de zondagse diensten van de geestelijke 
verzorging. ‘Dat waren momenten van 
‘op adem komen’, van ontmoetingen met 
mijn buddy Willem, koffiedrinken, een 
partij dammen, het inademen van de rust 
van het Echos Home, van de geestelijke 
verzorging en verzorgers. Luisteren naar 
de Bijbellezing van de aalmoezenier uit 
Lukas 5:1-11 en samen zingen over Je-
roesjalajiem, de stad van God, stad van 
vrede, over een wereld zonder grenzen, 
zo groot als het heelal, over een hemel 
voor de mensen, dat hoor je overal. De 
avondmaalvieringen waren bij de domi-
nee en de aalmoezenier in de vorm gelijk. 
Brood en wijn. Het avondmaalformulier 
was vaak heel verschillend, alhoewel 
daarin steeds doorklonk dat we ons 

De secretaris van de werkgroep 
militairen geeft graag een aantal 
lessen mee. 

• Wees dankbaar voor de kerkelijke 
wortels! Het geeft houvast in moei-
lijke situaties, in extreme omstan-
digheden. Laat je Bijbel niet thuis 
wanneer je op uitzending gaat. Zoek 
contact met medechristenen. Het is 
zo bemoedigend om samen Bijbel te 
lezen, een Psalm of lied te zingen, 
over jouw geloof te praten.

• Aandacht van de plaatselijke kerke-
lijke gemeente is daarbij van groot 
belang. De dominee of ambtsdrager 
kan je veel steun geven uit Gods 
Woord als je na de uitzending in 
opperste verwarring kunt zijn of 
gedesillusioneerd door ervaringen of 
ondervonden onrecht.
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zouden verootmoedigen voor God en 
Hem met een waarachtig geloof om Zijn 
genade aanroepen. Er ontstond een een-
heid tussen de zo verschillende geloven 
bij het zingen van: Wij dromen van een 
wereld waar geen rouw is en verdriet; 
protestsongs zijn vervangen door een 
juichend vreugdelied; geen mensen meer 
verhong’ren, maar de mens zijn broeder 
ziet: Het Koninkrijk van God.’ 

Met dankbaarheid denkt de voormalig 
commandant terug aan zijn gemeen-
tepredikant. ‘Met hem had ik een bui-
tengewoon sterke (geestelijke) band en 
hij schreef bij vertrek en aankomst fijne 
artikelen in het gemeentecontactblad. 

Hij bracht en haalde me naar en van de 
luchthavens. Thuisgekomen zei hij tegen 
me:  ‘Ben je zondag in de kerk? De weg 
van God is in het heiligdom en wie is een 
groot God, gelijk God?’ De eerstvolgende 
zondag zat ik weer onder het gehoor van 
Zijn Woord. Zonder koffiedrinken. Zon-
der het geknars van rupsvoertuigen en 
het geronk van grote transportvoertuigen. 
Zonder brandende kaars voorin de kerk-
zaal. Zonder liederen te zingen die ik qua 
tekst niet kende. In alle rust luisterend 
naar een preek van 45 minuten in plaats 
van het bijwonen van een kerkdienst 
van even zo vele minuten. Weer in de 
vertrouwde kring van de eigen gemeen-
teleden, waarvan er sommigen net zo uit 

het ritme en de melodie zongen als de 
militairen in het groen.’

De  werkgroep militairen van de Hersteld 
Hervormde Kerk heeft nog veel te doen, 
samen met de militair en de gemeenten 
en haar ambtsdragers. Op basis van ver-
trouwen in elkaar, maar vooral door het 
van de Heere te verwachten. Wat er ook 
gebeurt: Hij zal immers mijn rotssteen 
wezen, mijn heil, mijn hulp in mijn ge-
brek, mijn Toevlucht en mijn hoog ver-
trek. Ik zal geen grote wank’ling vrezen 
(Ps. 62:1). 
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VOOR ALLE DATA GELDT:
DEO VOLENTE

met blijdschap! 
Dient de HEERE 

HET (GESPREK OVER HET) 
DIENEN VAN GOD.

Zicht op jongeren

11 JUNI
JONGE MANNENDAG,

KESTEREN

1 OKTOBER
HUWELIJKSCONFERENTIE, 

KESTEREN

28-31 OKTOBER
BIJBELSTUDIECONFERENTIE 

18+, LAGE VUURSCHE

19 NOVEMBER
JONGERENDAG 16+, 

HOEVELAKEN

AGENDA

(PSALM 100:2)

“SAMEN GOD DIENEN IS 
EEN ENORME VERRIJKING 
VAN JE RELATIE!” 

CAROLIEN HAK (23)
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Hoe vind jij de zondag? Je 
gaat naar de kerk. Omdat 
het moet of omdat het 
mag? En de rest van de 

dag? Of mag je veel niet en moet je veel? 
Ben je blij als het weer maandag is? Toch 
mag je juist op zondag veel dingen wel. Je 
huiswerk blijft die dag liggen, je hoeft niet 
naar school. Zo houd je veel tijd over! Tijd 
om God te zoeken, in de Bijbel te lezen, 
samen met anderen een Bijbelse puzzel te 
maken. Tijd om met elkaar te praten over 
de preek die je hoorde in de kerk. 

Lees Lukas 2:41-52

God wil dat we Hem leren kennen. Daar-
om is het zo belangrijk om in de kerk te zijn 
waar het Woord van God opengaat. In de 
Bijbel lezen we dat Jozef en Maria, samen 
met de Heere Jezus, ook naar het huis van 
God, de tempel, zijn geweest. Op de te-

rugweg naar huis merken ze dat Hij niet bij 
hen is. Wat zijn ze ongerust! Ze zoeken drie 
dagen en gaan zelfs terug naar Jeruzalem. 
Waar vinden ze Hem? In de tempel. Daar 
moet Hij zijn. In het huis van Zijn Vader! Je-
zus houdt van Zijn Vader en wil samen met 
anderen over Hem praten.

Stel je voor dat er geen zondag zou zijn. 
Dan was je waarschijnlijk altijd druk met 
heel veel dingen. En de Heere? Hoeveel 
tijd maak je vrij voor Hem? God geeft je 
een rustdag. Wees er dankbaar voor! Een 
dag, apart in de week, om Hem te zoeken. 
Als je de Heere mag kennen als je Zaligma-
ker dan is de zondag de fijnste dag van de 
week. Dan mag je in Zijn huis zijn en naden-
ken over Zijn Woord zonder andere dingen 
te hoeven doen. Wat fijn dat dat mag!

Hoe is de zondag voor jou?

Het moet niet, het mag!
‘Mam, 

moet ik mee naar 

de kerk?’

Het is zondag, de 

eerste dag van de 

week. Je wekker 

gaat. Opstaan, 

het is tijd om naar 

de kerk te gaan. 

Vandaag geen 

school, geen huis-

werk. Een dag 

anders dan de 

andere dagen.

12-

Erna Koemans – Fase

34



Daar komt Obadja, de hofmaarschalk van koning Achab. Hij zoekt 

water en gras voor de paarden. Plots staat Elia voor hem, de meest 

gezochte man in Israël. Zal Obadja Elia gevangen nemen en aan 

Achab uitleveren? Is hij even goddeloos als Achab? 

Jaloers op Obadja? Zo kan ook jouw leven 

zijn. Een heerlijk leven, dicht bij de HEERE! Ik 

kan het je aanraden, want Obadja’s woorden 

schetsen ook mijn leven.

16-

Als je jong 
bent, wat wil 
je dan?

Nee, Obadja noemt zich 
zelfs een knecht van 
Elia! Luister maar: ‘Ik, uw 
knecht, nu vrees den 

HEERE van mijn jonkheid af’.Gewel-
dig! Maar wat moet zo’n godvre-
zende man aan het hof van zo’n 
goddeloze koning? Wat kun je leren 
van Obadja over het dienen van de 
HEERE?

Dien de HEERE jong
Obadja had de HEERE al lief toen 
hij nog een kleine jongen was. God 

maakte vanaf het begin deel uit 
van zijn leven. Dat heeft hem be-
waard voor grote goddeloosheid. 
En dat maakte de band tussen 
de HEERE en Obadja heel sterk en 
evenwichtig.

Dien de HEERE altijd
Daardoor waren zijn keuzes, ook in 
zijn pubertijd, verbonden met de 
HEERE. ‘HEERE wat wilt U dat ik doen 
zal?’ Obadja kon daarom ook de 
beste tijd van zijn leven – zijn jonge, 
frisse jaren – aan de HEERE ‘offeren’ 

als dank voor Gods zorg en liefde.

Dien de HEERE overal
Dat maakte Obadja ook tot een 
stabiele en standvastige man. Hij 
deinsde, net als Jozef, terug voor 
de zonde: ‘Zou ik zo’n groot kwaad 
doen en zondigen tegen God?’ Hoe 
hij aan het hof van Achab is geko-
men weten we niet, maar zelfs tóen 
diende hij de HEERE en verborg hon-
derd van Gods profeten! Hij hield ze 
in leven, want hij had de dienaren 
en kinderen van God lief.

Wat vind je van 

zo’n leven? 

Leo de Kluijver
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16+16+

Marcel van den Berge (21) uit Sint-Maartensdijk en Carolien 
Hak (23) uit IJzendoorn bezochten de laatstgehouden 
huwelijksconferentie van de HHJO. Ze ogen verliefd en spreken 
openhartig over hun relatie. Ze komen beiden uit een christelijk 
gezin, hopen Deo volente binnen een paar maanden te trouwen 
en willen hun huwelijk kerkelijk laten bevestigen. Hoe hebben deze 
elektricien en juf leren praten over geestelijke zaken en hoe dienen 
ze samen de Heere?

Hendrik-Jan van Nieuw Amerongen

Interview met 
Marcel van den Berge & Carolien Hak 

Bewogen en gedreven
Op de vraag wie Carolien is, ant-
woordt Marcel: ‘Carolien heeft 
enorm veel bewogenheid met an-
deren. Ze wil jongeren, afgestemd 
op hun niveau, Gods Woord mee-
geven. Dienen is echt haar ding. Ze 
is ontzettend lief, maar niet te lief, 
want er zit genoeg pit in.’ Lachend 
vertelt hij dat ze bij het winkelen 

haar mening niet onder stoelen of 
banken steekt.

Marcel is volgens Carolien erg ge-
dreven. ‘Als hij iets wil, gaat hij er 
helemaal voor, hij is snel enthousiast. 
Daarnaast probeert hij, ook op zijn 
werk, iets uit te stralen van God. We 
praten samen veel over de vraag 
of we dat genoeg en op de goede 
manier doen.’ 

Opeenstapeling van liefde
‘Marcel is goed in gevende liefde; 
ook als hij druk is, maakt hij tijd vrij 
om echt naar me te luisteren. Hij 
voelt aan hoe ik me voel.’ Marcel: 
‘In de loop van de tijd is het beeld 
wat ik heb van liefde dieper gewor-
den. Nu voel ik me verantwoordelijk 
dat het goed gaat met Carolien. 
En Carolien voelt dat voor mij, zij 
respecteert mij.’ Carolien lacht: 
‘Een man respect geven doet won-
deren.’ Hoezo? ‘Marcel vindt het 
fijn als ik zeg dat ik van hem houd, 
maar als ik waardering uitspreek, zie 
ik aan zijn ogen dat hij daar blij van 
wordt. En dat versterkt ook weer zijn 
liefde.’ Marcel: ‘De liefde is natuurlijk 

onvoorwaardelijk, maar door deze 
opeenstapeling van liefde gaat het 
rad wel sneller draaien.’

Biesbosch
Carolien en Marcel hebben elkaar in 
2014 voor het eerst ontmoet tijdens 
een evangelisatieweek in Kerkrade. 
Echter, die week hebben ze elkaar 
niet gesproken, terwijl Carolien de 
gewoonte heeft om iedereen te 
vragen naar zijn of haar (geestelijke) 
welstand. Omdat Carolien Marcel 
nog niet gesproken had, zocht ze 
hem via Facebook alsnog op en 
vroeg hoe het met hem ging. Mar-
cel twijfelde eraan of de Heere Je-
zus ook voor hem was gekomen en 
hij vond Facebook niet zo’n handig 
medium om hierover te spreken. 
‘Dus hebben we eens afgesproken 
in de Biesbosch. We waren niet 
verliefd, dat was niet echt aan de 
orde.’ Marcel vertelt daarover: ‘Aan 
het einde van die ontmoeting vroeg 
Carolien of ik nog eens wilde praten 
en wanneer. Dus ik zei: ‘Over een 
week of vier.’

Giraffen
Toch liet die ontmoeting hen bei-
den niet los. Carolien: ‘Die eerste 
keer hadden we het eigenlijk alleen 
over ons geloofsleven. Pas daarna 
dachten we: wie is die ander ei-
genlijk? We kregen veel contact en 
op een keer zei Marcel: ‘Misschien 
heeft God wel een bedoeling met 

Ik had veel 
gebeden en 
wist me geen 
raad meer. 
Juist toen ik 
het niet meer 
wist, werd ik 
op de Heere 
Jezus gewezen.

Samen God 
dienen is 
zeker niet 
saai! 

36



ons.’ Marcel: ‘Toen ik 14 was bad ik 
God om een vriendin en vertelde 
ik Hem hoe ze er uit moest zien en 
welk karakter ze moest hebben. Pas 
later kon ik dat in Gods hand over-
geven. Vlak voordat we verkering 
kregen had ik er ook vrede mee 
als ik geen relatie zou krijgen, als 
ik maar in Gods weg was. En toen 
kwam Carolien op mijn pad.’ Kort 
daarna kregen ze verkering. In Dor-
drecht, op de ark van Noach. Bij de 
giraffen.

Overgave
‘Door de gesprekken met Carolien 
kwam ik erachter dat ik me nog 
niet had overgegeven aan de Hee-
re Jezus. Ik had veel gebeden en 
wist me geen raad meer. Juist toen 
ik het niet meer wist, werd ik op de 
Heere Jezus gewezen. Het lied Eens 
was ik een vreemdeling vind ik heel 
treffend.’ Carolien vult aan: ‘Nu 
twijfelen we nog veel aan onszelf, 
maar niet meer aan Gods genade. 
Hij is voor ons gestorven toen wij 
nog zondaars waren. Het draait niet 
om ons.’ 

Samen bidden
Doordat Marcel en Carolien deze 
worsteling samen hebben meege-
maakt, kunnen ze elkaar opscher-
pen en bemoedigen. ‘We sluiten 
nu samen de dag af. Als je zoiets in 

je huwelijk wilt doen, moet je daar 
echt al voor je huwelijk mee begin-
nen, anders mis je later openheid.’ 

Maar hoe doen jullie dat, nu jullie 
nog niet onder één dak leven? 
Marcel: ‘Wij bellen elke avond een 
halfuur en spreken dan eerst de 
dag door. Daarna leest de een uit 
het dagboek, de ander uit de Bijbel 
en danken we samen de Heere. 
Helaas via de telefoon.’ Carolien: 
‘We zijn dankbaar voor de mooie 
verkeringstijd, maar het is ook fijn 
om getrouwd te zijn, dan kunnen 
we nog meer samen bidden.’

Tot zegen zijn
Carolien wordt na hun trouwen lid 
van de HHG Sint-Maartensdijk. Mar-
cel: ‘Caroliens vader is dominee en 
kan daardoor zomaar moeten ver-
huizen, dus het was niet praktisch 
om in IJzendoorn te gaan wonen.’ 
Carolien: ‘Marcel gaat altijd naar 
de kerk in Sint-Maartensdijk, we 
gaan daar wonen en we kerken 
daar erg fijn. Christus wordt daar 
ruim en gunnend verkondigd. En op 
elke plaats kan God je tot zegen 
stellen.’

Verrijking
Wat zouden jullie andere jongeren 
mee willen geven als het gaat om 
het dienen van de Heere? Marcel: 

‘Je dient God door hem samen 
met de ander te dienen. Het klinkt 
hard, maar als dit niet kan, moet je 
twijfelen of je wel een relatie moet 
aangaan. Je dient God ook door 
gevende liefde aan elkaar en de 
mensen om je heen.’ Carolien be-
aamt dat: ‘Samen God dienen is 
niet saai, maar een enorme verrij-
king van je relatie.’ 

Je dient God door Hem samen met  

de ander te dienen. Het klinkt hard,  

maar als dit niet kan, moet je twijfelen  

of je wel een relatie moet aangaan.

Wij bellen 
elke avond 
een halfuur 
en spreken 
dan eerst de 
dag door. 
Daarna leest 
de een uit het 
dagboek. 
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Berdien (39) is getrouwd en moe-
der van vijf kinderen. De zondag 
is in haar gezin een speciale dag. 
Tijdens de huwelijksbevestiging 
op haar trouwdag, gaf de predi-
kant als wijze raad mee: ‘Be-
waar, vanaf het moment dat je 
getrouwd bent, de zondag altijd. 
Zorg dat je zoveel mogelijk thuis 
bent, zodat je ruimte hebt om een 
geestelijk gesprek te hebben en 
om ontspannen bij elkaar te zijn.’ 

De zondag is voor Berdien en haar 
gezin een rustpunt in de week. ‘Zon-
dag is een dag waarop je bijkomt, 
maar ook een dag waarop je je 
voorbereidt op een nieuwe week. 
Doordeweeks zitten de kinderen op 
school, sporten ze, gaan ze naar club, 
zingen ze allemaal op een koor en 
hebben ze allerlei activiteiten van 
school waarbij ze betrokken zijn. Vroe-
ger toen ze klein waren, zat je daar 
niet zo in. Nu ze groter zijn, ben je voor 
je gevoel de hele week een bedrijf. 
De motor draait steeds maar door. 
Op zondag mag die motor uit. Ik denk 
weleens: het is maar goed dat we de 
zondag van de Heere gekregen heb-
ben, anders zou je door blijven gaan 
en zouden veel mensen overspannen 
thuiszitten.’

Geen bezoek 
Berdien waakt ervoor dat de zondag 
in haar gezin echt een rustdag blijft. 
‘Vanaf de eerste dag van ons huwe-
lijk hebben we vastgehouden aan 
het advies van de predikant. Dat gaf 
best wel wrijving. Niet iedereen had 
er begrip voor dat wij bijvoorbeeld op 

zondag geen kraambezoek wilden. 
Maar voor ons blijft het een dag dat 
we als gezin bij elkaar zijn, daarom 
willen we de zondag vrijhouden. Je 
merkt dat, als je daar vanaf het begin 
duidelijk in bent, het voor jezelf rust 
schept. Niemand verwacht meer wat 
van je. Dat vind ik zelf heel fijn. Daar-
om geef ik deze tip ook graag door 
aan pasgetrouwden. Alleen voor 
doop- en belijdenisdiensten maken 
we een uitzondering en er komt één 
keer per half jaar een ouder echtpaar 
op zondagavond op visite.’

Geestelijk en sociaal praatje 
‘Op zondagmorgen komen we uit 
bed, eten we en gaan we naar de 
kerk. Uit de kerk drinken we koffie. De 
ene keer wordt er wat over de preek 
gezegd, maar soms ook niet,’ vertelt 
Berdien. ‘Vaak is er ook een sociaal 
praatje. Dan merk ik dat kinderen op 
zondag dingen vertellen van door-
deweeks. Als je ’s avonds aan tafel 
zit, hoor je ook dingen, maar vaak 
moeten we dan toch snel dooreten, 
omdat er kinderen weg moeten. Het 
is hier een traditie dat er om één uur 
’s middags iets lekkers op tafel komt. 
Stokbrood, chips en dergelijke. Daar 
genieten de kinderen van. ’s Middags 
maken we ook een wandeling of 
wordt er gewoon lekker gespeeld.’

Schoolboeken 
Dat rust creëren op zondag niet altijd 
even gemakkelijk is, ervaart Berdien 
soms aan den levende lijve. ‘We moe-
ten ervoor waken dat de kinderen 
niet teveel achter de computer of 
hun mobiel kruipen. Aan de ene kant 

denk ik soms: laat maar even. Aan de 
andere komt probeer je ook daarin 
rust te creëren. Ik merk wel dat dat 
heel lastig is met pubers. En ook: wat 
doen pubers als ze op hun slaapka-
mer zitten? Pasgeleden opende ik 
een slaapkamerdeur en zag ik een 
boek van school. Ik zei: ‘Dan moet je 
zorgen dat je ’s zaterdags thuis bent 
van je vriendinnen en ’s zaterdags je 
werk voor school doen.’ Ik weet dat ik 
het vroeger ook weleens deed, mijn 
Engelse woordjes leren op zondag, 
maar je moet ervoor waken dat je 
daar niet in mee gaat.’

Kostbaar 
Berdien vindt het belangrijk dat haar 
kinderen de zondag zien als een dag 
om naar uit te kijken. ‘Van mijn gene-
ratie hoor ik weleens dat mensen als 
kind een hekel hadden aan de zon-
dag. Ik wil mijn kinderen meegeven 
dat de zondag de mooiste dag van 
de week is. Je moet kinderen ook het 
belang van de zondag meegeven. 
Dat ze niet denken: het is twee keer 
kerk, thuiszitten en verder niets. Ik vind 
het ook waardevol dat onze kinderen 
in de kerkdiensten ’s morgens dingen 
horen van gemeenteleden. Afgelo-
pen zondag werd afgekondigd dat 
een leidinggevende van de club een 
baby had gekregen. Mijn zoontje 
vond dat zo leuk! Eenvoudige dingen, 
maar kostbaar.’

‘Nu ze groter zijn, ben je voor je gevoel de hele week een bedrijf. 

De motor draait steeds maar door.’

Ouders

Op zondag mag de motor

Jacoline Roon, Jeugdwerkadviseur
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Rond 10 over 8 passeer ik Zaventem. 
Ik zie plotseling veel zwaailichten, 
rook uit de luchthaven. Via de radio 
hoor ik enkele minuten later van een 
mogelijke aanslag. Als ik later op de 
zaak ben, dringt het nieuws door… 
Een terroristische aanslag, doden en 
gewonden. Even later ook een aan-
slag bij een metrostation. De versla-
genheid en spanning is voelbaar.

Onze meeting begint wat later en er 
wordt uiteraard over deze aanslagen 
gesproken. Een collega zegt: ‘Waar 
dient dit toe? Denken deze terroristen 
nou werkelijk dat ze met het doden 
van onschuldige mensen een hogere 
macht dienen?’ Al snel worden alle 
godsdiensten over één kam gescho-
ren en concludeert men kort door 
de bocht dat godsdiensten de bron 
zijn van alle oorlogen, haat en nijd. Ik 
zoek naar woorden maar vind ze niet, 
tenzij ik in de verdediging schiet.

Een collega zegt: ‘Die terroristen 
hebben natuurlijk speciaal voor deze 

dagen gekozen. Hier in België zijn 
de scholen twee weken dicht. En zo 
tegen Goede Vrijdag en Pasen is het 
enorm druk op de luchthaven van-
wege vele vakantiegangers’.

Ik herhaal het woord Goede Vrijdag. 
Toen was er Eén die diende: de 
Heere Jezus Christus Die Zijn leven 
gaf voor zondaren. Hij nam niemand 
mee de dood in, maar ging met de 
zonden en met de toorn van Zijn Va-
der de hel in, zodat zondaren verlost 
kunnen worden. Dat is DIENEN. Zou-
den wij deze Heere dan niet dienen 
met blijdschap? Dan is er geen plaats 
voor haat en nijd, dan krijgen oorlo-
gen en aanslagen geen ruimte.

‘Zo iemand Mij dient, die volge Mij; 
en waar Ik ben, aldaar zal ook Mijn 
dienaar zijn. En zo iemand Mij dient, 
de Vader zal hem eren.’ (Joh.12:26)

Laat het ons gebed zijn dat het werk 
van de HHJO een dienend werk mag 
zijn.

Commissie

Wie is het die DIENT?
Het is 22 maart wanneer ik deze bijdrage schrijf. Vanmor-
gen ben ik vroeg van huis vertrokken om op tijd op ons 

kantoor in de buurt van Brussel te zijn.

‘Zo iemand Mij dient, die volge Mij; en waar 

Ik ben, aldaar zal ook Mijn dienaar zijn. En 

zo iemand Mij dient, de Vader zal hem eren.’ 

(Joh.12:26)

J. van Zijtveld, secretaris HHJO

Zijn Naam belijden als student
Eimert Haakmeester

Het studiejaar is enkele weken geleden 
begonnen. Op een van de werkplekken 
doe ik een poging mij door de stapel 
opdrachten heen te werken, wanneer 
plotseling de volgende vraag klinkt: ‘Ben 
jij ook zo’n sukkel die niet in de evolutie 
gelooft?’
Kennelijk heeft iets in mijn gedrag de vra-
gensteller doen vermoeden dat ik christen 
ben. Ik antwoord slechts: ‘Ja, ik ben ook 
zo’n sukkel’.

Dit is zomaar een van de vragen die als 
student op je af kunnen komen, maar zo 
zijn er meerdere. Wat doe je bijvoorbeeld 
als je wordt uitgenodigd voor een feestje 
of een groepsuitje op zondag? Hoe ga 
je om met ethische dilemma’s waarover 
jouw medestudenten zo anders denken 
en ‘de God van de Bijbel’ maar ouder-
wets en bekrompen vinden? Kortom: hoe 
kun je Jezus’ Naam belijden als student?

Die belijdenis blijkt in de eerste plaats uit 
de dingen die je wel of juist niet doet. Bij-
voorbeeld uit jouw omgang met andere 
studenten, het spreken over de docenten 
en het gebed rond de maaltijd.
Wanneer er vragen komen, geef dan 
eerlijk antwoord.  Als gevraagd wordt hoe 
jouw weekend was, vertel gewoon dat je 
een geweldige zondag had, omdat je in 
de kerk mocht luisteren naar Gods Woord. 
Mocht er dan gevraagd worden hoe het 
er binnen de kerk aan toe gaat, spreek 
er in liefde over en leg het eenvoudig uit. 
Verdiep je in de apologetiek om ook in 
gesprek te kunnen gaan rondom weten-
schappelijke vraagstukken en wijs daarbij 
op de vele aannames die de wetenschap 
doet. Durf ook toe te geven dat je niet 
alles begrijpt. Maar laat niet na over God 
te spreken. Vertel dat Hij dagelijks voor je 
zorgt. Vertel over Jezus. Vertel wat Kerst en 
Pasen betekenen. Schaam je het Evange-
lie van Christus niet!

Vanaf het papier klinkt dit heel eenvou-
dig, maar het daadwerkelijk doen kan zo 
moeilijk zijn. Zorg daarom voor een ‘veilige 
basis’, waar je kunt praten over de dingen 
die je lastig vindt, waar je samen op zoek 
kunt naar antwoorden en samen kunt 
bidden. Zoek ook voortdurend zélf Gods 
aangezicht, dank Hem voor alles wat Hij 
geeft en bid om kracht en wijsheid van de 
Heilige Geest. Laat dit een voortdurend 
‘ademhalen’ zijn en niet een enkele keer 
‘luchthappen’. Bestudeer dagelijks de 
Bijbel en luister naar de leiding die God 
daaruit geeft. Zet zo jouw treden in Zijn 
spoor, ook tijdens jouw studententijd.
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Ambtsdragers/leidinggevenden 

Hoe ga je zo’n gesprek in? Wat zeg 
je wel of juist niet? Wat hebben de 
jongeren nodig? Tijdens de kader-
vormingsavonden dit voorjaar heb-
ben we hier met leidinggevenden 
en ambtsdragers over nagedacht. 
In Tholen neemt ds. A. den Hartog uit 
Kesteren ons mee naar het gesprek 
tussen de Heere Jezus en de Sama-
ritaanse vrouw (Joh.4). In dit gesprek 
is Jezus het grote Voorbeeld. Wat 
kunnen we van Hem leren?

Sluit aan bij het bekende
De vrouw komt om water te putten. 
De Heere Jezus begint het gesprek 
met het vragen van een gunst, Hij 
vraagt om water. Zoek naar iets ge-
meenschappelijks, zodat je aansluit 
bij wat op dat moment leeft voor de 
jongere.

Stel het begeerde voor
‘…en Hij zou u levend water gege-
ven hebben.’ De nieuwsgierigheid 
is gewekt. In haar antwoord merken 
we dat de vrouw blijft steken bij het 
natuurlijke water en de onmogelijk-
heden naar menselijke maatstaven. 
Het geestelijke water moet volgens 
haar uit een zichtbare bron komen. 
Ze wijst als het ware de Heere Jezus 
af. Toch gaat Hij door. Laat je niet 
afschrikken door botte of schijnbaar 
onverschillige antwoorden die je 
kunt krijgen, maar ga verder!

Spreek over het bijzondere
‘…het water dat Ik hem zal geven, 
zal in hem worden een fontein van 
water, springende tot in het eeu-
wige leven.’ Wat God wil geven, is 
van blijvende waarde. Alleen Je-
zus kan ons hart echt vervullen. Hij 
geeft duurzaam geluk en blijvende 
vrede.

Ga niet voorbij aan het belangrijke
‘Ga heen, roep uw man…’ Als 
mens houden we van nature geen 
rekening met God en schuiven het 
oordeel van ons weg. Maar God 
weet al onze daden. De Heere 
verwijt de vrouw hier niets, geen 
berispende vinger, Hij schrijft haar 
niet af, maar laat juist zien dat zij 
het levende water nodig heeft. Hij 
roept ook ons en de jongeren: ‘Ga 
heen, roep je zonden en kom hier.’ 
Schuldvergeving vraagt om ware 
schuldbeleving.

Getuig van de Beminnelijkste
‘Ik ben het, Die met u spreekt.’ Je-
zus getuigt van Zichzelf. De vrouw 
ziet de Messias. Ze laat haar kruik 
staan en gaat terug om dit in de 
stad te vertellen. Laat alles van dit 
tijdelijke leven even staan en ge-
tuig door genade Wie Christus is!

In gesprek met...
De ene keer bereid je het goed voor en de andere keer komt het spontaan: 

een gesprek met jongeren over het dienen van de Heere. 

Marleen van Aalst Jeugdwerkadviseur
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