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Geen verdoemenis
Het hoofdstuk Romeinen 8 is door de apostel Paulus 
geschreven tot vertroosting van de ware gelovigen. Voor 
hen is er geen verdoemenis. Wèl voor degenen die niet 
geloven. We zijn geen gelovigen van nature. Geloof is 
een gave Gods. Door de bediening van het Woord en de 
Heilige Geest wordt het geloof gewerkt in het hart van 
Adamskinderen.

Van nature liggen we allen onder de vloek van de wet. De 
Heere heeft Zijn wet aan ons geopenbaard. Telkens weer 
herhaalt de Heere Zijn gebod aan ons en spoort Hij ons 
aan om in Zijn wegen te wandelen. Hij verlangt van ons 
dat we oprecht zijn en rein. Door onze zondeval wordt 
de rechtvaardigheid niet bij ons gevonden. We zijn allen 
onrechtvaardigen.

In ons leven moeten we leren dat we niet door de be-
diening van de wet zalig kunnen worden. De wet ver-
oordeelt ons. De wet des Heeren stelt ons schuldig voor 
God. Wij hebben tegen alle geboden Gods gezondigd. 
Mogelijk heeft de Heere ons bewaard voor uitbrekende 
dadelijke zonden, maar de zondigheid leeft in ons al-
ler hart. Wie tegen één van de geboden van God heeft 
gezondigd, heeft tegen de ganse wet gezondigd. Het is 
nodig in ons leven dat we daar achter gebracht worden. 
Dan worden we schuldenaar voor God.
De farizeeërs zochten hun eigen zaligheid te verwerven. 
Paulus was zo’n farizeeër geweest in zijn eertijds. Hij had 
gezeten aan de voeten van Gamaliël en was opgevoed 
naar de strengste orde van de farizeeën. Hij meende dat 
hij zich kon beroemen op zijn goede werken. Hij had 
goed zijn best gedaan. Maar al onze gerechtigheden zijn 
een wegwerpelijk kleed. We kunnen onze zaligheid niet 
zelf verdienen.

De apostel Paulus benadrukt hier dat Christus naar deze 
wereld gekomen is om de zaligheid voor Zijn volk te ver-
werven. Hij is een volkomen Zaligmaker voor Zijn volk. 
Hij heeft tijdens Zijn omwandeling op aarde laten zien 
dat Hij Zijn Vader bedoelde. Hij heeft Hem volkomen 
geëerd in het houden van de wet. Christus heeft de wet 
vervuld.

Door Zijn werk worden alle kinderen van God verlost van 
de heerschappij van de zonde. De zonde heerst in ons 
hart, maar door de genade die door Christus verworven 
is, is de Kerk vrijgesproken van schuld en straf. Er is geen 
verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn. De 
hel is gesloten en de hemel is geopend. Bij deze genade 
leeft de Kerk van de Heere.
Dat neemt niet weg dat ieder kind van God in zijn of 
haar leven de strijd te voeren heeft. De apostel Paulus 
kende deze strijd ook. Hij beschrijft die in Romeinen 7, 
het vorige hoofdstuk. Daar schrijft hij onder meer: ‘Want 
ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont; 
want het willen is wel bij mij, maar het goede te doen, 
dat vind ik niet.’ Paulus kent de innerlijke strijd tussen 
goed en kwaad. Het eigen vlees zoekt het kwaad van de 
zonde, maar zijn geest zoekt door genade de dingen van 
de Heere. Op deze wijze is ieder kind van God een twee-
mens.

De zonde is verdoemelijk. Maar de begenadigde zondaar 
is niet meer verdoemelijk, omdat Christus voor hem of 
haar de schuld heeft betaald en de straf heeft gedragen 
toen Hij leed en stierf aan het kruis op Golgotha. De 
zonde van Gods kinderen zijn vergeven. Er is geen ver-
doemenis voor hen, want zij zijn in Christus Jezus.
Het is noodzakelijk dat wij door een waar geloof aan 
Christus verbonden mogen zijn. Door het geloof worden 
we met Christus verenigd. Deze band is onverbrekelijk. 
Door het geloof woont Christus in onze harten, en zijn 
we geworteld en gegrond in de liefde. De Goddelijke 
liefde voor Zijn volk is een eeuwige liefde. Het is door Zijn 
liefde dat er in het hart van de kinderen van God liefde 
heerst, tot God en tot de naaste. De Heere geve dat we 
door Zijn genade veel vrucht mogen dragen!

Oud Beijerland, ds. P. Korteweg

Zo is er dan nu geen verdoemenis 
voor degenen die in Christus Jezus zijn. 

Romeinen 8:1

Christus heeft 
de wet vervuld

Meditatie
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Generale diaconale commissie

heeft moeten ondergaan vanwege de lichamelijke klach-
ten, hebben haar geestelijk ook niet goed gedaan. Feitelijk 
is mevrouw Pol niet toegekomen aan rouw en heeft ze 
het sterven van haar man, na lange verzorging, niet kun-
nen verwerken. Nu laten de mensen om haar heen, haar 
‘netwerk’, het ook afweten. Ze lijkt steeds verder te vereen-
zamen. En ze voelt zich enigzins ook verlaten door God. 
Ondanks haar geloof is ze het vertrouwen op God kwijt en 
is ze eigenlijk boos op God.

De huisarts heeft geadviseerd om mevrouw Pol een poosje 
tot rust te laten komen in een diaconaal gastenhuis. Dat 
heeft mevrouw Pol goed gedaan: ‘Hier mocht ik weer over 
mijn man praten, over mijn verdriet, mijn pijn, mijn boos-
heid...ook op God.’

“Corien, 43 jaar, getrouwd en moeder van een gezin met 
zes kinderen. Twee kinderen zijn gehandicapt. Martijn, 
de twee-na-oudste zoon heeft ADHD en vraagt de no-

dige structuur en aandacht. Sarina is licht-verstandelijk ge-
handicapt. Ook dat geeft de nodige zorgen, al is Sarina door-
deweeks bij Adullam. De echtgenoot van Corien is ouderling 
en is veel avonden op pad voor het kerkenwerk. Op zich lijkt 
Corien het aardig aan te kunnen en lijkt het gezin, ondanks 
alles, op rolletjes te lopen.”

Maar... de andere kinderen vragen ook de nodige aan-
dacht. Corien is een moederkloek en een bemiddelaar. Ze 
maakt hectische jaren door met de puberende kinderen. 
Ze staat er vaak alleen voor. Ondanks het mooie werk dat 

“Mevrouw Pol, 74 jaar, sinds twee jaar weduwe. Zo op 
het eerste gezicht een sterke vrouw. Een meelevend 
gemeentelid; altijd ’s zondags twee keer in de kerk. Het 

geloof is belangrijk voor mevrouw Pol, ze weet Wie de Heere 
Jezus voor haar is. Er zijn altijd veel contacten geweest met 
andere gemeenteleden, maar de laatste tijd nemen die 
contacten af. Haar kinderen wonen in de buurt en komen 
steeds minder op bezoek. Ze hebben immers ook hun eigen 
gezinnen waar voor gezorgd moet worden. Mevrouw Pol is 
lichamelijk aan het kwakkelen en dat bracht haar bij haar 
huisarts.”

De keerzijde van mevrouw Pol is, dat zij een kwetsbare 
vrouw is en altijd erg veel steun heeft gehad aan haar 
man. Na het intensief ziekbed van haar man, een paar 
jaar geleden, is ze nu uitgeput. De onderzoeken die ze 

Verlengstuk 
van plaatselijke 
gemeente in 
zorg voor elkaar

Diaconaal gastenhuis: 

Oase van 
rust in 
moeilijke tijd
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haar echtgenoot in de gemeente mag doen, is Corien 
toch eenzaam in de relatie met haar man en ziet ze wei-
nig perspectief. Corien loopt vast en speelt, hoe moeilijk 
ze dat ook vindt, met de gedachte van scheiding. Ze 
weet wat de Bijbel zegt over het huwelijk. Maar toch...
Corien is vijf weken in het diaconaal gastenhuis geweest 
dat haar predikant en wijkouderling haar hebben aan-
geraden. Corien heeft dat als rustgevend ervaren: ‘Die 
Bijbelstudie over trouw heeft me de ogen geopend. In de 
gesprekken kreeg ik handvatten’.

“Jan, 41 jaar, getrouwd en vader van een jong gezin. 
Jan is een gedreven docent op een school voor mid-
delbaar onderwijs. Een prima collega. Een harde wer-

ker en altijd in de weer.“

Ook Jan heeft een keerzijde. Jan is erg kritisch over zich-
zelf en legt de lat zeer hoog. Hij denkt altijd meer te moe-
ten presteren. Goed is niet goed genoeg. Jan heeft wel 
een weggestopt trauma: er is incest met hem gepleegd 
toen hij nog een jonge puber was. Jan heeft kenmerken 
van uitputting door vlucht in zijn werk en steeds maar 
doorgaan. Jan stopt zijn emoties weg.
Jan is drie weken er tussenuit geweest in het diaconaal 
gastenhuis dat een collega hem aangeraden had. ‘Dank-
zij de begeleidingsgesprekken zag ik in waar werkelijk de 
haper zat en besloot ik in therapie te gaan’.

Herkenning?
Herkent u zich in één van deze gefingeerde voorbeel-
den? Heeft u gevoelens van eenzaamheid, niet begrepen 
worden, minderwaardigheid? Of kent u een gemeentelid 
met een sterke behoefte om tot rust te komen, maar net 
niet ‘erg genoeg ‘ is voor een hulpverleningstraject bij 
een professionele psychosociale instelling? Iemand die in 
alle rust over het leven wil nadenken en daarbij begeleid 
wil worden? 
Dan mag u, dan mogen wij wijzen op het bestaan van 
het diaconaal gastenhuis de Oase in Ouddorp en het 
pastoraal-diaconaal centrum de Herberg in Oosterbeek. 

De Oase
Het diaconaal gastenhuis de Oase in Ouddorp is een 
kleinschalig diaconaal gastenhuis met een reformato-
rische identiteit. Een huis waar gasten, die toe zijn aan 
een lichamelijke of psychische herstelperiode, tot rust, 
herstel en evenwicht kunnen komen om het leven weer 
beter aan te kunnen. Het doel is gasten een kortdurend 
verblijf te bieden in een levenssfeer zoals men die thuis 
gewend is. Een korte oase in de drukte van alle dag, met 
een verblijfsduur van twee tot zes weken. De beoogde 
voorziening heeft een landelijke functie en heeft de re-
formatorische achterban als doelgroep. 

De Hersteld Hervormde Kerk participeert in het bestuur 
van de stichting die de Oase beheert, samen met de Ge-
reformeerde Gemeenten, de Gereformeerde Gemeenten 

in Nederland en de Oud Gereformeerde Gemeenten in 
Nederland. Aanleiding voor het initiatief om de Oase op 
te richten, is de toenemende psychosociale nood in de 
gemeenten. 

De Oase is nog niet operationeel. Wel zijn de plannen 
voor het gastenhuis in een vergevorderd stadium. De 
verwachting dat in de loop van 2013 er steeds vijf tot 
zeven gasten zullen verblijven in de Oase. Nog veel werk 
moet worden verzet voor we de eerste gasten kunnen 
ontvangen in de Oase. 

Bij de voorbereiding en straks bij de uitvoering is voor-
zien dat gebruik wordt gemaakt van de professionele 
hulp die Eleos kan bieden. De gesprekken over de pre-
cieze invulling krijgen op het moment van het schrijven 
van dit artikel vorm. Voor de pastorale begeleiding zal 
een pastoraal werker worden aangetrokken. Het streven 
is de pastorale zorg af te stemmen met het pastoraat van 
de thuisgemeente van de gast. Daarnaast zullen er vrij-
willigers worden ingezet (zie kader).

Gast van de Oase
De Oase is geen therapeutisch zorgcentrum. Professio-
nele zorg kan niet doorlopend worden geboden. Gasten 
van de Oase zijn dan ook geen patiënten of cliënten van 
een psychosociale zorginstelling en niet crisisgevoelig. 
Iedereen die behoefte heeft aan een herstel- en rust-
periode buitenshuis en zich verbonden weet met de 
reformatorische identiteit en zich ook houdt aan de huis-
regels, is welkom in de Oase.

Na aanmelding zal de gast worden uitgenodigd voor 
een persoonlijk intakegesprek. Tijdens dit intakegesprek 
wordt de individuele doelstelling van het beoogde ver-
blijf vastgesteld. Ook wordt gekeken of de problematiek 
van de gast past in de doelstelling van de Oase, namelijk 
of het verblijf bij kan dragen aan de rust en herstel van 
de gast. In overleg wordt de verblijfsduur besproken, 
wordt de verblijfslocatie in Ouddorp bezichtigd, worden 
de huisregels doorgenomen en wordt nagegaan wie 
voor de informatieverstrekking belangrijke derden zijn, 
zoals bijvoorbeeld huisarts, predikant en kerkenraad.

Relatie met thuisgemeente gast
De Oase biedt een programma aan dat bestaat uit: pas-
torale begeleiding, (zorg)begeleiding, rust en structuur. 
De Oase beoogt een verlengstuk van de plaatselijke ge-
meente te zijn, en dus geen vervanging van de pastorale 
zorg van de eigen predikant (of consulent) en/of (wijk)
ouderling.
Het pastoraat wordt ingevuld door gesprekken met de 
pastoraal medewerker al of niet in samenwerking met de 
predikant van de thuisgemeente. En ook door bijbelbe-
sprekingen rondom een bepaald thema, de avondslui-
ting en de weeksluiting.
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a d v e r t e n t i e

mensen tot groei en bloei brengen

wij helpen haar verder
Een cursus of behandeling volgen via internet? 
OptiMent en Eleos hebben zo’n digitaal hulp-
aanbod. Voor preventie en behandeling van 
psychische klachten. Thuis, op jouw moment.

Lees meer op www.optiment.eu of bel 
088-126 30 00.

SNEL EN LAAG-
DREMPELIGE 
HULP BIJ O.A.:

- depressie
-  opvoeden kind 

met AD(H)D 
of ASS

-  ontspannen 
en accepteren

sophie 
krijgt liever 
hulp via 
internet

Markus & Markus Stroopwafels bv | Waddinxveen | (0182) 61 88 24

D é  b a k k e r s  v a n  a m b a c h t e l i j k e  s t r o o p w a f e l s

Geld inzamelen voor een goed doel of 
eigen verenigings  kas? Organiseer een 
stroopwafelactie. Met de stroopwafels van 
Markus & Markus natuur lijk! Met onze 
verse stroopwafels zit ieder een gebakken: 
koper, verkoper én penningmeester! 
Informeer naar de mogelijkheden.

De lekkerste manier
om geld in te zamelen

www.stroopwafelbakkerij.nl
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Stroopwafelactie!

hier kan 
ik wonen. 
juist omdat er 
structuur en 
regels zijn.

eleos beschermd wonen voor jongeren

Voor jongeren (12-21 jaar) met 
een IQ van 80 en hoger die 
een psychiatrisch probleem 
hebben, zoals een autisme-
spectrumstoornis. Kijk op 
eleos.nl of bel 088-892 02 50.

woonvormen, met een herkenbaar christelijk signatuur, 
in ede, krimpen aan den ijssel en wezep.

   met passie

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

Zowel de (nieuwe) docenten als de (nieuwe) deelne-
mers en de (nieuwe) werkgevers hebben de smaak 
al flink te pakken. Met elkaar opnieuw dat mooie 
proces van (persoonlijke) groei meemaken, is gewel-
dig! Ook Essenzo groeit. We noemen nu alvast het 
starten van nieuwe groepen per februari 2013 (DV).

lerend werken
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Zorg(begeleiding) wordt waar nodig geboden door de 
professionele hulp van Eleos. Rust en structuur zal de 
gast vinden in het dagritme door maaltijden en avond-
sluiting. Ook door het weekschema waarin vaste onder-
delen opgenomen zijn, zoals: Bijbelbespreking, thema-
ochtend en creatieve of sportieve activiteiten. Er zullen 
de nodige rustmomenten zijn voor de gast. Er geldt een 
vaste dag voor aankomst en vertrek.

De Herberg
Op initiatief van de IZB opende in 1993 het Pastoraal 
Diaconaal Centrum de Herberg zijn deuren. Dit huis (op 
het landgoed De Pietersberg in Oosterbeek) is evenals de 
Oase geen therapeutisch centrum, maar een plaats om 
tot rust te komen. Sinds 1 januari 2009 is de Herberg een 
zelfstandige organisatie. In de Herberg kunnen maximaal 
21 gasten verblijven. Iedereen heeft een eigen kamer en 
een aantal daarvan is rolstoeltoegankelijk. De verblijfs-
duur voor een Herberggast is minimaal drie en maximaal 
zes weken.

In het programma voor de Herberggast is geprobeerd 
een balans te vinden tussen gezamenlijke en individu-
ele programmaonderdelen en vrije tijd. De maaltijden 
worden gezamenlijk met medegasten en vrijwilligers 
gebruikt. Ook wordt er samen koffie en thee gedronken. 
Bijbelbesprekingen, creatieve activiteiten en de the-
maochtend (rond het thema zelfvertrouwen) worden 
gehouden op vaste dagen en tijdstippen. Dagopeningen 
en dagsluitingen vinden plaats in de kapel. Verder is er 
iedere week een gesprek met de persoonlijk begeleider. 
Drie keer per week is er gelegenheid bezoek te ontvan-
gen. Tussen deze vaste onderdelen door is er gelegen-
heid voor eigen activiteiten in huis of rond de Pieters-
berg. De prachtige omgeving nodigt er toe uit. Fietsen 
zijn aanwezig. 

Balans
Wilt u de draaglast en de draagkracht van het leven weer 
in balans krijgen? Bent u op zoek naar een tijd van rust 
om uw gedachten weer op orde te krijgen? Neem dan 
contact op met de Oase of de Herberg (zie kader).

Woudenberg, J.J. Verloop

generale diaconale commissie Hersteld Hervormde Kerk

Voorzitter Ds. J. Joppe | Woudenberg | Tel. (033) 2000190
Secretaris Vacature
  diaconaat@hersteldhervormdekerk.nl
Leden H. Smits, Barneveld
  G. van Kooten, Veenendaal
  G.J. Meerkerk, Nieuw Lekkerland
  A. Voogd, Ouddorp
  G. Vos, Nederhemert
  A.P. van Wageningen, Ede
  H. Compagner, Zwolle
Financieel adviseur E. Boeve, Garderen
Bankrekeningnummer 3420.70.347 
  t.n.v. generale diaconale commissie In

fo
rm

at
ie

Aanmelding
Voor aanmelding bij en informatie over de Herberg 
kunt u op werkdagen tussen 9.00 en 10.00 uur 
telefonisch contact opnemen met de Herberg, tel.
nr. 026-3342225 of 
e-mail: info@pdcdeherberg.nl

Aanmelding als gast bij de Oase kan door een  
e-mail te sturen naar:  
aanmelding@diaconaalgastenhuisdeoase.nl.

Als gast betaalt u een dagprijs, € 100,- per per-
soon per dag. Vaak draagt de diaconie van de 
plaatselijke gemeente bij in deze kosten. Enkele 
zorgverzekeraars vergoeden (een deel van) de 
kosten. Dankzij de steun van veel diaconieën 
en particulieren in het land kunnen de verblijfs-
kosten betrekkelijk laag worden gehouden. 

Vrijwilligers nodig voor de Oase
Er worden - lokaal en uit de regio - vrijwilligers 
ingeschakeld voor de praktische uitvoering van 
het dagelijkse werk. Er zijn veel vrijwilligers nodig. 
Met allerlei talenten:
· Gastvrouw/-heer die de dagelijkse contacten 

onderhoudt met de gasten en zo een luisterend 
oor is, troost, en de dagstructuur garandeert.

· Vrijwilligers voor de facilitaire taken: het on-
derhoud van de tuin, het huis, etc.

· Vrijwilligers met creatieve inslag: voor de in-
vulling van de creatieve momenten.

· Vrijwilligers die allerlei hand- en spandiensten 
verrichten, zoals koken, boodschappen doen, 
samen fietsen.

Bent u geinteresseerd of wilt u nadere informatie? 
Schrijft u dan een e-mail naar:  
vrijwilligers@diaconaalgastenhuisdeoase.nl.
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Commissie opleiding en vorming

Aan het Hersteld Hervormd Seminarie geef ik een tweetal vakken. Eén ervan is her-
meneutiek. Hermeneutiek is de theologische discipline die zich bezint op wat het 
betekent de Schrift uit te leggen en welke regels daarvoor zijn te geven. Tot aan de 
Verlichting werd feitelijk alleen aan het laatste aandacht gegeven. Dat kwam, omdat 
tot dan toe binnen de christelijke kerk het onbetwiste uitgangspunt was dat de Bij-
bel het Woord van God is en in het licht van die wetenschap moet worden uitgelegd. 
Heel nadrukkelijk werd de uitleg van de Schrift als hermeneutica sacra (heilige  
hermeneutiek) gezien. 

‘Wij zijn 
slechts 
bedelaars. 
Dat is waar.’

de zinnen worden gekeken. We spreken van het literaire 
aspect van de exegese. Dan gaat het niet alleen om de 
grammatica en syntaxis, maar ook om opbouw en struc-
tuur van een tekstgedeelte. Goede exegese gebeurt van-
uit de brontekst, al mag wel worden opgemerkt dat een 
getrouwe Bijbelvertaling ons daar dicht bij kan brengen. 
Dan nog blijft staan dat in de meest getrouwe vertaling 
woordverband, woordspelingen enz. wegvallen. 
Naast het literaire aspect zijn er de culturele en histori-
sche aspecten. Tegen welke historische achtergrond heb-
ben woorden oorspronkelijk geklonken en welke cultu-
rele achtergronden zijn van belang? Wie de gelijkenis van 
de verloren zoon leest, moet weten dat voor Joden het 
varken het onreine dier bij uitstek was. In de geschiede-

Wat is 
hermeneutiek?

De Reformatie legde bij de uitleg van de Schrift de na-
druk op de ene en letterlijke Schriftzin en dit tegenover 
de allegorese waarbij op willekeurige wijze los van de 
letterlijke Schriftzin een boodschap uit een Schriftge-
deelte wordt afgeleid. De Reformatie onderstreepte 
wel dat de letterlijke zin zeer diep is. Men sprak in dit 
verband ook wel van de sensus literalis duplex (de dub-
bele letterlijke zin). Om de geestelijke zin of boodschap 
van een tekstgedeelte te verstaan is naast het gebruik 
van allerlei hulpmiddelen en het beschikken over allerlei 
vaardigheden de verlichting door de Heilige Geest on-
misbaar en het allerbelangrijkste. 
Om de betekenis van een Schriftgedeelte op het spoor 
te komen moet naar de woorden, de uitdrukkingen en 
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nis van de Kananese vrouw en de gelijkenis van de rijke 
man en Lazarus is van belang te weten dat ook de hond 
voor een Jood een onrein dier was. Ook kennis van de 
geografie en het klimaat van het Midden-Oosten is voor 
de exegese van betekenis. 

Tenslotte is er het theologische aspect. Welke boodschap 
heeft een Schriftgedeelte? In de Schrift maakt God immers 
Zichzelf bekend met het oog op de zaligheid en verlos-
sing van mensen. Schrift met Schrift vergelijken blijft altijd 
de belangrijkste regel voor de exegese. Wij verstaan een 
Schriftgedeelte vanuit de bredere verbanden waarbin-
nen het voorkomt en ten slotte vanuit het geheel van de 
Schrift. Het gebruik van een concordantie of zoekpro-
gramma kunnen hierbij goede diensten bewijzen. Echter, 
dan komt men alleen teksten met gelijke woorden op het 
spoor. Ook tekstgedeelten waarvan dat niet geldt, kunnen 
van belang zijn. Hier blijkt het nut van een grote Bijbelken-
nis. Gedurig Schriftonderzoek en biddend Schriftonder-
zoek zijn onmisbaar voor een werkelijk verstaan van de 
Schrift. Deze zaken probeer ik in mijn module hermeneu-
tiek de studenten onder de aandacht te brengen.

Vanaf de Verlichting werd de twijfel aan de gelijkstelling 
tussen de Bijbel en het Woord van God steeds breder. 
Friedrich Schleiermacher (1768-1834) staat niet alleen 
bekend als de vader van de liberale theologie maar ook 
als de vader van de moderne hermeneutiek. Hij ont-
kende dat wij de Bijbel anders moeten benaderen dan 
elk ander willekeurig boek. Voor hem is de Bijbel niet het 
Woord van God maar een verzameling van menselijke 
geschriften waarin het Woord van God te vinden is. De 
vele menselijke auteurs van de Schrift, die losgemaakt 
worden van de ene Goddelijke Auteur, zijn voor Schlei-
ermacher het uitgangspunt. Datgene wat de Schrift als 
historie meedeelt, wordt door hem ook niet zonder re-
serve als historie aanvaard.
Hermeneutiek wil voor Schleiermacher niet alleen zeg-
gen dat je een bepaald tekstgedeelte verklaart vanuit 
de intentie van de menselijke auteur, maar ook dat je de 
blijvende betekenis of relevantie ervan verstaat. De blij-
vende relevantie van de Schrift valt voor Schleiermacher 
niet samen met de boodschap van de Schrift als geheel. 
Hij ontkent namelijk de innerlijke eenheid en samenhang 
van de Schrift. Zij die in het spoor van Schleiermacher 
gaan, zoeken naar een zaak die zij van blijvende relevan-
tie achten. Van daaruit worden concrete Schriftgedeel-
ten beoordeeld. Voor studenten is het van belang deze 
benadering van de hermeneutiek te kennen. Een goede 
weerlegging vraagt om grondige kennis. 

In de vorige eeuw zien we een benadering opkomen die 
nog veel verder afstaat van de klassieke hermeneutiek 
dan die van Schleiermacher. Schleiermacher was nog 
van mening dat we de oorspronkelijke betekenis van 
een tekstgedeelte op spoor kunnen komen, zij het dat 
voor hem de intentie van de vele menselijke auteurs van 

Commissie opleiding en vorming Hersteld Hervormde Kerk

Voorzitter Ds. P. den Ouden, Katwijk
  Tel. (071) 30 30 006
Secretaris Dr. G.C. van Leerdam, Kesteren
  Tel. (0488) 48 36 48
  gcvanleerdam@solcon.nl 
Leden Dr. R. Bisschop, Veenendaal
  Ds. L.W.Ch. Ruijgrok, Poortvliet
  Prof. dr. ir. W. de Vries, Veenendaal
Bankrekeningnummer 1414.58.062 t.n.v. opleiding 
  Hersteld Hervormde Kerk
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de Schrift niet per definitie samenvallen met die van de 
ene Goddelijke Auteur. In de zogenaamde postmoderne 
benaderingen van hermeneutiek wordt betwijfeld of 
het wel mogelijk is de oorspronkelijke betekenis op het 
spoor te komen. Ieder leest de Schrift met zijn eigen bril 
op. Tekstuitleg zegt in deze visie evenveel over de uitleg-
ger als over de Schrift zelf. In het postmodernisme wordt 
ook in het verstaan van de Schrift eigenlijk aan iedereen 
ruimte gegeven op voorwaarde dat niemand zijn uitleg 
als objectief en absoluut presenteert.

Ongetwijfeld valt ons verstaan van de Schrift nooit sa-
men met de Schrift zelf. Daarvoor zijn wij te beperkt en 
is de Schrift veel te rijk. Wat echter in de postmoderne 
benaderingen ontbreekt, is het besef dat de ene bril 
beter is dan de andere. Het juiste verstaan van de Schrift 
vraagt om het gebruik van de juiste bril. Luther schreef 
twee dagen vóór zijn sterven dat wij vijf jaar met herders 
moeten verkeren om de herdergedichten van Vergilius 
te verstaan. Wij moeten wel vijfentwintig jaar in de poli-
tiek hebben gezeten om de redevoeringen van Cicero op 
hun juiste waarde te kunnen schatten. Men moet, zo zei 
Luther, niet menen de Heilige Schrift genoeg te hebben 
gesmaakt als men niet honderd jaar met de profeten de 
kerk geregeerd heeft. Hij besloot zijn ontboezeming met 
de woorden: ‘Wij zijn slechts bedelaars. Dat is waar.’ 

Als het gaat om het verstaan van de Schrift beschikt de 
één over meer vaardigheden en hulpmiddelen dan de 
ander. Echt Schriftverstaan gaat echter altijd samen met 
bedelen aan de bron. Die houding moet de geleerdste 
theoloog met het eenvoudigste gemeentelid verbinden. 
Ik citeer opnieuw Luther en nu uit zijn voorrede op de 
Grote Catechismus: ‘Ik ben ook een doctor en predikant, 
ja zo geleerd en ervaren als al die anderen, die zulk een 
vermetelheid en zekerheid hebben. En toch doe ik als een 
kind aan wie men de catechismus leert, en lees ze woord 
voor woord ‘s morgens, en als ik tijd heb, het Onze Vader, de 
Tien Geboden, het Geloof, de Psalmen, enz.; en ik moet nog 
dagelijks lezen en studeren en ben toch niet zoals ik graag 
zou willen, ik moet een kind en leerling van de catechismus 
blijven en ik blijf het graag.’ Wel op deze wijze probeer ik de 
studenten de betekenis van hermeneutiek bij te brengen.

ds. P. de Vries
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Commissie evangelisatie

Wijzen op het 
grote belang 
van het volgen 
van Jezus

Evangelisatiemateriaal

De werkgroep materiaal van de commissie evangelisatie is op dit moment bezig om 
een compleet pakket evangelisatiemateriaal te vervaardigen. 
Er is/wordt hard gewerkt aan folders voor de christelijke feestdagen, speciale gele-
genheden en voor bepaalde doelgroepen. Op de site www.evangelisatiehhk.nl  kunt 
u het evangelisatiemateriaal bekijken en bestellen. Onlangs zijn er folders  
uitgegeven die betrekking hebben op de verkiezingen voor de Tweede Kamer en 
de economische crisis. Onderstaand vindt u een verslag van Marja Liefting, lid van 
de Hersteld Hervormde gemeente van Lunteren, over een evangelisatieactie met 
één van deze folders.
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Moslims hebben een heel andere denk- en belevingswe-
reld dan christenen. In het algemeen is het zo dat je ie-
mand pas ‘echt’ kunt bereiken als je ‘echt’ contact hebt. Dat 
kost tijd. Er gaat vaak een hele tijd overheen, voordat er 
een wederzijdse vertrouwensband is waarin je elkaar van 
hart tot hart kunt benaderen. Dat geldt in het bijzonder 
voor contacten met allochtonen. Het is daarbij van groot 
belang om te begrijpen hoe deze mensen ‘denken’. Bij-
voorbeeld hoe zij God en zichzelf ‘zien’. Op basis daarvan 
kun je aansluitingspunten vinden voor het Evangelie. Veel 
allochtonen zijn nazaten van Abraham (Ibrahim) en Ismaël 
(Ishmaël) en zijn dus ook nazaten van Sem (Semieten).

Hoe onze visie op de problemen in het Midden-Oosten 
ook is, zien we beide partijen als mensen die Jezus nodig 
hebben om zalig te worden? In de Bijbel staan veel belof-
ten voor de nazaten van Ismaël. Het is de moeite waard 
om je daar in te verdiepen. De werkgroep asielzoekers 
& allochtonen wil uw gemeente graag helpen om ‘zen-
dingswerk’ te doen onder allochtonen in Nederland. (Zie 
kader Hasan en Maryam)

Ze klommen voorzichtig de preekstoel 
op in een Hersteld Hervormde gemeente. 
Hassan en Maryam. Voor mij op dat mo-
ment nog ‘echte moslims’. 

Ze legden vol respect beide handen open op de kansel-
bijbel. Maryam kuste de Bijbel. Ik dacht toen: ‘Wat hebben 
die mensen een respect voor dat heilige boek.’ Ik besefte 
toen nog niet dat zij diezelfde Bijbel zagen als het Woord 
dat hun Jezus gebracht had. Ze hadden een visioen ge-
had. Ze hadden geloofd dat Jezus de Zoon van God was 
en dat Hij ook hun zonden had vergeven. (Zie kader Werk-
groep asielzoekers & allochtonen) Hoe wonderlijk werkt 
God! Wat voor ons onmogelijk is, is mogelijk bij Hem.

Worden allochtonen, en in het bijzonder moslims, vanuit 
uw gemeente benaderd met het Evangelie? Evangelise-
ren is sowieso niet eenvoudig, maar de benadering van 
allochtonen vereist een andere aanpak dan die van evan-
gelisatie onder autochtone Nederlanders. 

Een ‘moslim’ op de kansel van 
een Hersteld Hervormde gemeente?

Bijzondere ontmoetingen door evangelisatiefolder
Zaterdag 1 september ben ik een dag wezen evangelise-
ren met de Stichting Evangelisatie Sjofar. Zij zijn elke eer-
ste zaterdag van de maand actief in de Bijlmer in Amster-
dam. Het was een mooie zomerse dag en er waren veel 
mensen op straat aanwezig. De, hoofdzakelijk allochtone, 
bevolking is makkelijk bereikbaar met het Evangelie. 
We hadden daarom dus ook veel gesprekken. Vanwege 
de komende verkiezingen waren er veel politieke par-
tijen op straat die ook hun ‘evangelie’ verkondigden. Het 
was dan ook fijn dat wij een actuele folder hadden over 
de verkiezingen voor de Tweede Kamer. Met deze folder 
wilden we de mensen wijzen op het grote belang van 
het volgen van Jezus. Veel mensen meenden dat wij ook 
van een politieke partij waren en vroegen ons naar onze 
partij. Met vrijmoedigheid mochten we vertellen dat wij 
onze hoop niet stellen op politici maar op onze ‘partijlei-
der’ Jezus Christus. De Enige Die echt betrouwbaar is en 
niet kan liegen! De meeste mensen waren dit gelukkig 
met ons eens. Op deze dag waren er ook veel bekende 
politici in het winkelcentrum aanwezig. Onverwachts 
stond ik oog in oog met dhr. R. Plasterk. Ik overhandigde 
hem onze folder en raakte met hem in gesprek. Hij gaf 
mij als dank een mooie roos en hij was er van overtuigd 

dat zijn partij ook zeker iets voor de christenen wilde 
betekenen. We wachten maar af, dacht ik.

Fijn was het om te ervaren als christenen, midden in de 
maatschappij, op straat aanwezig te mogen zijn. Om 
daar op een laagdrempelige manier met onze naaste in 
contact te komen en het Evangelie door te geven. Bidt u 
ook voor de overheid? Opdat we de vrijheid mogen be-
houden om op straat het Evangelie te verkondigen!

11



Zo
rg

ve
rle

ne
rs

“Jouw zorg maakt het verschil”

Maak kennis met RST Zorgverleners, dé werkgever 
met een reformatorische identiteit. Ga jij de uitdaging 
aan? Of het nu gaat om kraamzorg, verpleging en 
verzorging of huishoudelijke hulp; jouw zorgverlening 
maakt voor onze cliënten het verschil.

Meer informatie? www.rstzorg.nl of bel 0342 - 40 54 65.

Uitgeverij 
 

 

 

 

 

Zie voor meer boeken www.omsionswil.nl  

of ga naar uw lokale christelijke boekhandel. 

14,90 INZOOMEN OP KORT BEGRIP 

13,95 

HEILIGMAKING 

STRAKS VOLKOMEN ZALIGHEID 

Ds. H. Zweistra 

J.C. Ryle 

Ds. P. Molenaar 

 

Interkerkelijk pastoraal 
magazine waarin schrijvers 

uit de gehele 
gereformeerde gezindte 
vertegenwoordigd zijn. 

Dit boek is een weergave van de lessen 
die gegeven zijn aan belijdenis- 
catechisanten. Op een duidelijke 
wijze wordt het Kort Begrip toe-
gelicht. gebonden 189 pag. 

In dit boek over het Bijbelboek 
“Openbaring” behandelt 
Ds.Molenaar op eigen(tijdse) wijze de 
eerste 11 hoofdstukken.                                  
Deel 1  gebonden 160 pag.   

Bestellen /Abonnee worden: 
 Opgeven voor Om Sions Wil - pastoraal magazine, via  

www.omsionswil.nl of via pater@omsionswil.nl of tel. 
0182-532158 (bgg 078-6930083) 

 Boeken bestellen via Om Sions Wil of de lokale 
boekhandel. 

J.C. Ryle geeft over dit actuele thema 
heel grondig en bijbels onderwijs. Dit 
standaardwerk is nog nooit in zijn 
geheel op de Nederlandse markt 
verschenen. Toegangkelijk voor 
jongeren en ouderen. 544 pag. 

32,50 

a d v e r t e n t i e
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Allochtonen uit voor zending nauwelijks toegan-
kelijke landen wonen of verblijven in Nederland. 
Omdat hier sprake is van voor Nederlanders 
vreemde culturen, zou je kunnen spreken van ‘een 
zendingsveld’ in Nederland. Vooral omdat de juiste 
benadering van deze vreemdelingen enige kennis 
en voorbereiding vereist, heeft de evangelisatie-
commissie van de Hersteld Hervormde Kerk de 
werkgroep asielzoekers & allochtonen opgericht. 
Deze werkgroep wil Hersteld Hervormde gemeen-
ten ondersteunen om dit ‘zendingswerk’ te doen 
en allochtonen met hun specifieke culturen te be-
reiken met het Evangelie.

Doel werkgroep asielzoekers & allochtonen
Het doel van de werkgroep is om zoveel mogelijk 

Hasan en Maryam wonen met hun beide dochters 
op dit moment nog steeds in een AZC in Neder-
land. Ze woonden maar heel kort in het asielzoe-
kerscentrum bij ons in de buurt. Ze zijn bang. 
Bang om voor hun geloof uit te komen en durven 
nauwelijks naar de CD’s met Bijbelstudies over het 
Evangelie van Johannes te luisteren (ze kunnen al-
lebei niet lezen). Ze zijn bang om teruggestuurd te 
worden naar Afghanistan. Misschien is daar al wel 
bekend dat ze ‘veranderd’ zijn. Ze houden zich nog 
keurig aan de regels van de Islam, maar hun hart 
is veranderd. En dat is heel gevaarlijk. Ze kunnen 
daarvoor onthoofd worden. Hun dochters van 9 en 
13 kunnen uitgehuwelijkt worden aan Talibanstrij-
ders. Ze zouden wel gedoopt willen worden, maar 
ze weten nog zo weinig. En alles is gevaarlijk. Over-
al om hen heen zijn moslims, die als een inquisitie 
de sociale controle uitvoeren. Het leven van Hasan, 

Hersteld Hervormde gemeenten bewust te maken 
van de, door God gegeven kansen met betrekking 
tot evangelisatie onder asielzoekers en allochto-
nen. Bijna iedereen heeft immers allochtonen in 
zijn directe omgeving wonen? 

Wij ondersteunen u, als kennis- en informatiecen-
trum, graag bij het schenken van de juiste aan-
dacht aan deze ‘vreemdelingen’. Door voorlichting 
en cursussen aan kerkenraden en gemeenteleden 
te geven, ontstaat een goede basis voor het werk 
onder deze doelgroepen. Om zo voor deze ‘vreem-
delingen’ gastvrij te zijn en oog te hebben voor 
hun (sociaal en geestelijk) welzijn. We hopen dat 
veel asielzoekers en allochtonen bereikt worden 
door (HHK) christenen in Nederland.

Maryam en hun kinderen is heel zwaar. Vooral 
omdat ze in Nederland van Jezus hebben gehoord, 
een visioen hebben gezien, en geloven dat Hij de 
Zoon van God is. Dat Hij voor de zonden, ook hún 
zonden geleden heeft. Moslims die tot geloof ge-
komen zijn; God is een God van wonderen!

Werkgroep asielzoekers & allochtonen: 

‘Zending dichtbij’.

Hasan en Maryam 
(hun namen zijn om privacyredenen veranderd)
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HERSTELD HERVORMDE MANNENBOND

‘Indien gij van 
ganser harte 
gelooft, zo is 
het geoorloofd.’

 ‘De Nederlandse 
 Geloofsbelijdenis’

Op zaterdag 27 oktober was er de tweede landelijke Toogdag van de Hersteld Her-
vormde Mannenbond. Met dankbaarheid zien we terug op een goed bezochte dag, 
waarbij ook vertegenwoordigers van de mannenbonden van de Gereformeerde 
Gemeenten en de Christelijke Gereformeerde Kerk en van de Hersteld Hervormde 
Vrouwenbond aanwezig waren. 

Verslag Toogdag Hersteld Hervormde Mannenbond
Na de opening mediteerde ds. J.C. den Toom over Psalm 
27 : 4 ’Een ding heb ik van den Heere begeerd, dat zal ik 
zoeken: dat ik al de dagen mijns levens mocht wonen in 
het huis des HEEREN, om de liefelijkheid des HEEREN te 
aanschouwen, en te onderzoeken in Zijn tempel.’ Waar is 
het ons om te doen tijdens onze bijeenkomsten als man-
nenverenigingen? Die is ons verlangen als we de ver-
enigingsavonden bezoeken? Met deze vragen opende 
de voorzitter van de Hersteld Hervormde Mannenbond 
deze dag. Koning David had vele verantwoordelijkhe-
den. Vele zaken vroegen zijn aandacht. Toch was er één 
zaak wat boven alles zijn hart vervulde. Het was een 
vrucht van Gods genade dat deze begeerte aangetroffen 

werd in het hart van een Adamskind. Ds. J.C. den Toom 
sprak de wens uit dat vanuit deze begeerte de vereni-
gingsavonden zouden worden bezocht.

Het eerste referaat werd gehouden door ds. P. Korteweg, 
predikant van de Hersteld Hervormde gemeente te Oud-
Beijerland. Hij sprak over ‘De Nederlandse Geloofsbelij-
denis’. Een kostbaar belijdenisgeschrift, dat geschreven 
is uit verzet tegen de leer van Rome en van de wederdo-
pers. De belijdenis begint in artikel 1 met de eeuwigheid 
vóór ons, en eindigt in artikel 37 met de eeuwigheid 
ná ons. Dat Guido de Brès geen opstand onder het volk 
wilde, bleek uit heel zijn optreden. Het artikel 36 over de 
overheid is geschreven in een tijd waarin de brandsta-
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pels rookten. Ds. P. Korteweg wees erop dat bij Guido de 
Brès het belijden een zaak was van zowel het hoofd als 
het hart, zo blijkt ook uit het begin van het artikel 1. De 
belijdenis van de gereformeerde leer heeft Guido de Brès 
met zijn leven moeten bekopen. Voor hem was sterven 
echter eeuwig erven. Zijn verlangen lezen we aan het 
einde van artikel 37 ‘Daarom verwachten wij dien groten 
dag met een groot verlangen, om ten volle te genieten de 
beloften Gods, in Jezus Christus, onzen Heere.’

Het tweede referaat werd gehouden door ds. W.J. op ’t 
Hof, predikant van de Hersteld Hervormde gemeente te 
Urk. Hij sprak over ‘De nadere reformatie nu!’. De lezing 
werd verdeeld in twee punten, de noodzaak en het begin 
van deze reformatie. Waar nemen wij genoegen mee? 
Wanneer zijn wij tevreden? Als alles gaat zoals het gaat? 
De predikant merkte op dat wij vaak tevreden zijn als er 
niet al te veel onrust is. We zijn blij met het verenigings-
leven, we zijn verheugd met een goede opkomst tijdens 
de kerkdiensten. Maar is er in onze gemeenten ook 
geestelijk leven? Met minder mogen wij niet genoegen 
nemen. Ds. W.J. op ’t Hof wees erop dat Jacobus Koelman 
en Willem Teellinck al hadden geschreven over een re-
formatie binnen de gemeente. Naast het gebed voor de 
predikant en de kerkenraad dient er ook gelet te worden 
op het aannemen van lidmaten. Waarom willen zij belij-
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denis doen? Tijdens de gesprekken met belijdeniscate-
chisanten dient erop gewezen te worden dat de gehele 
handel en wandel overeenkomstig Gods Woord dient te 
zijn. Ds. W.J. op ’t Hof wees op het nauwe verband tussen 
het doen van openbare belijdenis en het ware geloof. De 
apostel Filippus stelde in Handelingen 8:37 ‘Indien gij van 
ganser harte gelooft, zo is het geoorloofd.’

Aan beide sprekers werden diverse vragen gesteld. We 
zien terug op een goede dag waarin vanuit beide refera-
ten veel stof tot overdenking werd geboden.

K. van den Herik | secretaris 

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
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Ds. H. Zweistra

Wij bevelen het werk van Stéphanos van harte aan!

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 weeskinderen  

en diaconale  

projecten. 

Ds. L. Groenenberg
Ds. A. den Hartog
Ds. L.M. Jongejan
Ds. J. Joppe

Stichting Stéphanos 
Postbus 1136

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

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

In Malawi en Zambia 
wonen miljoenen 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 
en Zambia toekomst!

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

Wilt u ons helpen? 
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Door het geloof
 Bondsdag 2012

We mogen terugzien op een goed verlopen Bondsdag. We zijn dankbaar voor de 
goede opbrengst voor ons zendingsproject ‘Chifundo’. Vanuit het hele land komen 
op deze 4e oktober dames naar Lunteren.

Het thema is: ‘Door het geloof’, in aansluiting op ons Bij-
belstudieboekje over Abraham en ook op Hebreeën 11. 
‘Door het geloof is Abraham, geroepen zijnde, gehoorzaam 
geweest om uit te gaan naar de plaats die hij tot een erf-
deel ontvangen zou; en hij is uitgegaan, niet wetende waar 
hij komen zou. Door het geloof is hij een inwoner geweest 
in het land der belofte als in een vreemd land, en heeft in 
tabernakelen gewoond met Izak en Jakob, die mede-erfge-
namen waren van dezelve belofte. Want hij verwachtte de 
stad die fundamenten heeft, welker Kunstenaar en Bouw-
meester God is.’ 

De Heere geve dat een ieder van ons dat geloof mag be-
zitten. Naast de vaste rubrieken vindt u in deze bijdrage 
een verslag van die 4e Bondsdag. 

Het is weer december en we zitten midden in de Ad-
ventstijd. Dat er plaats in onze harten mag zijn voor het 
Kind van Bethlehem. We wensen u gezegende Kerstda-
gen en een goed 2013.

A. Rijken-Ubak
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Bondsdag HHV gehouden op 4 oktober 2012 in de 
Bethelkerk te Lunteren
Om negen uur verzamelen alle medewerkers zich in 
de grote zaal van de Bethelkerk. Mw. A. Rijken-Ubak, 2e 
presidente, vraagt de Heere om een zegen en leest He-
breeën 11:4-13.
Mw. N. Schalkoort-Zijderveld, 1e presidente, opent om 
half elf deze 4e Bondsdag van de Hersteld Hervormde 
Vrouwenbond. We zingen Psalm 95 vers 1 en 4. De presi-
dente zegt in haar openingswoord blij en dankbaar te zijn 
dat er zoveel dames naar deze Bondsdag zijn gekomen, 
om te luisteren naar de referaten over het thema van deze 
dag: ‘Door het geloof’. 

Een hartelijk welkom is er voor ds. L.W. Ch. Ruijgrok die 
in de morgenvergadering naar aanleiding van het thema 
het onderwerp ‘Geloofsgehoorzaamheid’ zal behandelen. 
Helaas is ds. A.A.F. van de Weg door ziekte verhinderd. 
Zijn referaat over ‘Geloofszekerheid’ heeft hij ter beschik-
king gesteld en zal door ds. C. Gielen worden voorge-
lezen. Ds. Gielen wordt hartelijk dankgezegd voor zijn 
bereidwilligheid om ook de verdere programmapunten 
van ds. Van de Weg over te nemen. 

Fijn, dat ook onze vaste organist Wouter Schalkoort en 
pianist Ton Burgering weer bij ons kunnen zijn. 
Een woord van welkom is er voor de afgevaardigden 
van de volgende organisaties en commissies: het mo-
deramen van de generale synode van de HHK; Hersteld 
Hervormde Mannenbond; Hersteld Hervormde Jongeren 
Organisatie; commissies zending en evangelisatie; Refor-
matorisch Dagblad; vrouwenbonden van de Christelijke 
Gereformeerde Kerken, Gereformeerde Gemeenten, Her-
vormde Kerk en de Christenvrouw. De fotograaf, dhr. J. 
Bruinekreeft en de kerktelefoonluisteraars worden even-
eens welkom geheten. 
Een hartelijk welkom voor drie nieuwe verenigingen die 
zich na de vorige Bondsdag hebben aangesloten. Dat 
zijn ‘Sifra’ uit Werkendam, ‘Salóme’ uit Rotterdam/Kra-
lingseveer en ‘Tryféna’ uit Giessendam/Neder-Hardinx-
veld en Sliedrecht.

Ds. Ruijgrok leest Genesis12:1-7 en Hebreeën 11:8-10 en 
gaat ons voor in gebed.
Zijn referaat is getiteld: ‘Geloofsgehoorzaamheid’. 
Dit jaar gaat de Bijbelstudie van de Vrouwenbond over 

het leven van Abraham. Hij wordt 
ook genoemd in de rij van ge-
loofshelden in Hebreeën 11. Hoe 
komt dit? In de Hebreeënbrief 
wordt de klemtoon gelegd op 
de geloofsgehoorzaamheid van 
Abraham. ’Door het geloof is 
Abraham, geroepen zijnde, ge-
hoorzaam geweest om uit te gaan 
naar de plaats die hij tot een erf-
deel ontvangen zou…!’ Abraham 

werd geroepen uit een heidens land. Hier is sprake van 
Gods verkiezing. God grijpt in in Abrahams leven. God 
is altijd de Eerste, ook nu nog. Als dit niet zo was, zou er 
niemand tot bekering komen. Hij is de Eerste en brengt 
alles mee wat nodig is. En omdat Hij de Eerste is, daarom 
gaat Gods werk door. Daarom heeft het zin om als vrou-
wen samen te komen rondom het Woord van onze God. 
Want Hij staat Zelf garant voor Zijn eigen werk. 

Het is voor Abraham heel wat geweest. Hij moest veel 
loslaten. Maar er stond een zevenvoudige belofte tegen-
over: De Heere zal 1) Abraham het land wijzen, 2) hem 
tot een groot volk maken, 3) hem zegenen, 4) zijn naam 
groot maken, 5) zegenen die hem zegenen, 6) vervloe-
ken die hem vloekt en7) in hem alle geslachten van het 
aardrijk zegenen. Zeven is het getal van de volheid. Deze 
‘zevenvoudige’ belofte maakt duidelijk dat de Heere wel-
iswaar alles van Abraham opeist, maar dat Hij van Zijn 
kant ook alles voor Abraham zal zijn. En Abraham gaat. 
We lezen: ‘Door het geloof’ ging Abraham uit, niet weten-
de waar hij komen zou. Dat is geloofsgehoorzaamheid. 
Maar ook Abraham zou vallen, dat zien we in de Bijbel als 
hij vanwege de honger naar Egypte vertrekt. Geloofsge-
hoorzaamheid, niet alleen als alles meezit, maar ook als 
alles tegenzit. God beloofde aan Abraham dat Hij alles 
voor hem zou zijn. Dat geldt ook vandaag nog voor alle 
pelgrims op deze aarde. Hij belooft hun: ‘Ik ben met u alle 
dagen tot aan de voleinding der wereld.’
We zingen hierna Psalm 119 vers 65 en 67 en er wordt 
gecollecteerd voor de onkosten van deze dag.
Wouter en Ton spelen op orgel en piano Psalm 27 en het 
lied ‘Neem mijn leven, laat het Heer’. 
Na de mededelingen van mw. Rijken, sluit ds. Gielen deze 
morgenvergadering met dankgebed en vraagt om een 
zegen voor de maaltijd. Dan volgt de middagpauze.
Na deze onderbreking zingen we Psalm 105 vers 5 en 
6. Ds. Gielen leest Genesis 15:1-6, waarna hij de Heere 
dankt voor de maaltijd en een zegen vraagt voor de mid-
dagvergadering. We zingen Psalm 56 vers 5 en 6. Tijdens 
dit zingen wordt er een collecte gehouden voor het zen-
dingsproject van de HHV ‘Chifundo’.
Ds. Gielen leest nu het referaat ‘Geloofszekerheid’ , ge-
maakt door ds. Van de Weg. Hij begint met een uitspraak 

Bijbelstudieboekje
Ons vierde Bijbelstudieboekje 
voor het verenigingsjaar 2012-
2013 ‘Abraham’ gaat over het 
leven van Abraham. Diverse 
predikanten uit de Hersteld 
Hervormde Kerk hebben hun 
medewerking verleend. U 
kunt het boekje nog steeds 
bestellen voor € 5,25 (exclusief 
verzendkosten) bij:  
a.rijken-ubak@solcon.nl
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geeft de HEERE nu Zijn sacramenten om het zwakke en 
aangevochten geloof te versterken. Ze tekenen uit Wie 
de Heere voor Zijn aangevochten kinderen wil zijn. Met 
geen ander doel dan om ons te bevrijden van alle twijfel 
en onzekerheid. Nu nog een keer de uitspraak waar ik 
mee begon: Je kunt beter duizendmaal twijfelen, dan je 
één keer vergissen. De Heere zegt dit niet tegen Abram. 
Hij weet van de twijfel af, maar wil het geloof van Abram 
versterken en voeden. Abram kreeg de sterren te zien. 
Wij hebben een helderder teken, de blinkende Morgen-
ster, opgegaan in de duisternis van een verloren wereld, 
krachtig genoeg om de duisternis van uw hart te door-
schijnen. Abram zei ‘amen’ op Gods beloften. Zo is hij de 
vader aller gelovigen. In zijn voetspoor gaan allen die 
hun hulp en kracht alleen van Hem verwachten. Die alle 
houvast in zichzelf verloren hebben en ziende op Jezus 
niet anders meer kunnen dan zeggen: Ik geloof, Heere, 
kom mijn ongeloof te hulp. 
Na dit referaat luisteren we naar Psalm 56 en het lied ‘Vas-
te rots van mijn behoud’ gespeeld op orgel en piano. Ds. 
Ruijgrok beantwoordt de vele binnengekomen vragen.
Dan zijn we gekomen aan de afsluiting van het zen-
dingsproject Chifundo. Mw. Schalkoort bedankt de leden 
van de vrouwenverenigingen voor hun grote inzet voor 
Chifundo. Het bedrag dat we vandaag aan de Zending 
van onze kerk mogen overhandigen is € 27.153,79! Dit is 
exclusief de opbrengsten van de verkooptafels. De pen-
ningmeesteresse mw. E. M. Melaard-Keijzer overhandigt 
dit symbolisch aan prof. dr. A. van Nieuw Amerongen, 
vertegenwoordiger van de commissie Zending.

van een godvrezende ouderling die zijn gemeenteleden 
voorhield: ‘Je kunt beter duizendmaal twijfelen dan je 
één keer vergissen.’ Is dit zo? Er wordt tegenwoordig zo 
gemakkelijk gesproken over geloof, zegt iemand. Als je 
maar gelooft wat er in de Bijbel staat, hoor je er al bij. 
Misschien zeggen we het niet hardop, maar denken 
we het: Is twijfel niet eerder kenmerk van het ware dan 
zekerheid van het geloof? Verdenken we niet eerder 
iemand die roemt in de zekerheid in Christus, dan ie-
mand die twijfelt over zijn geestelijke staat?Je kunt beter 
duizendmaal twijfelen, dan je één keer vergissen. Had 
die godvrezende ouderling toch niet gelijk?
Abram heeft het moeilijk, geen nakomeling. Heere, bent 
U werkelijk Wie U zegt te zijn? En dan komt de Heere 
hem tegemoet. Met Zijn eigen Woord - en is dat ten 
diepste niet Zichzelf - treedt Hij die vrezende Abram 
tegemoet. Dat is de eerste les als het gaat om geloofsze-
kerheid. De HEERE treedt ons tegemoet met Zijn Woord. 
De boodschap van Gods welwillendheid voor doelmis-

sers. Daarin ligt de vrijmoedig-
heid om te geloven. Slechts in 
Zijn genadevolle toezeggingen 
en heerlijke beloften. God komt 
niet op spectaculaire wijze tot 
ons, maar door middel van 
Zijn eenvoudige beloften. In 
dit verband denk ik ook aan 
de sacramenten. Zoals God 
aan Abram de sterren gaf als 
tekenen bij Zijn beloften, zo 
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a d v e r t e n t i e

NIEUW!

NIEUW!

NIEUW!

wat kunnen wij 
voor u betekenen?

Kauwenhoven 5 | Lunteren | 
T (0318) 48 40 74 | info@drukkerij-amv.nl
www.drukkerij-amv.nl

periodieken/kerkbladen
huisstijlontwerp
familiedrukwerk
nieuwsbrieven
brochures
folders
vormgeving
drukwerk (offset)
plots
bouwtekeningen 
digitaal drukwerk (printen)

www.kreijkes.nl
Dé Reformatorische reisorganisatie!

De wortel van onze kerken

t 0548-514 188   
Kreijkes Vakantie Idee

Onze Moederkerk in Emden
Samen met de Stichting vrienden van Heidelberg 
en Dordrecht!

M.m.v. Martin Weststrate
en Florian Poepjes

Vraag de speciale folder aan via tel.0548 514 188

VESTIGINGEN   ADEE KEUKENS RIJSSEN   ARDI KEUKENS EN SANITAIR SINT-ANNALAND   ARMA KEUKENS EN SANITAIR NUNSPEET   
AVANTI KEUKENS EN SANITAIR KESTEREN   KEUR KEUKENS HAARLEM   PELMA KEUKENS GOES   WEBSITE WWW.DBKEUKENS.NL

Wij bieden meer dan prachtige keukens. 

Onze eigen montageteams monteren de 

keukens zorgvuldig. De afspraken die we 

maken zijn helder en komen we altijd na. 

Bovendien zit service verlenen in onze 

genen. Logisch dat onze klanten ons 

waarderen met hoge cijfers.

5890,-
Compleet 
zoals afgebeeld!

Wij bieden meer dan prachtige keukens. 

HOGE SCORE LAGE PRIJZEN!

Uitsluitend tevreden klanten!



Hersteld Hervormde Vrouwenbond (HHV)
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Hij bedankt ons hartelijk in het Malawiaans!  
Mw. Schalkoort bedankt alle medewerkers van deze dag. 
Het belangrijkste van deze dag was het onderwijs vanuit 
Gods Woord. Laten we dat Woord meenemen, overden-
ken en bewaren in onze harten. Ze wenst alle verenigin-
gen en regionale verbanden Gods zegen voor het werk 
dat deze winter mag plaatsvinden en wenst ons een goe-
de thuisreis. Ds. Ruijgrok sluit de dag af met dankgebed. 

De opbrengst van de morgencollecte voor de onkosten 
is € 2.837,37
De opbrengst van de collecte voor de zending 
is € 3.942,32
De opbrengst van de verkooptafels is € 877,45

C.B. Hovestad-Stoffer

Van de bestuurstafel
Op de Bondsdag is het project Chifundo afgesloten, na-
dat er in de middagvergadering eerst nog een collecte 
is gehouden die € 3.942,32 opbracht. We mochten toen 
een prachtig bedrag overhandigen aan een afgevaar-
digde van de commissie zending. Het bedrag was nog 
niet compleet, want er zou nog de opbrengst van de ver-
kooptafels van die dag bijkomen. Inmiddels hebben we 
ook dat binnengekregen en mochten we het prachtige 
bedrag, iets afgerond door de HHV, van € 28.750,- over-
maken op de rekening van de Zendingsbond voor het 
project Chifundo. Dat geld is bestemd voor de kinderen 
in Malawi, die daar maïspap van krijgen en voor scholing 
voor de moeders. Geweldig, wat een bedrag! Als bestuur 
willen wij allen die daaraan hebben meegeholpen, een 
ieder op haar eigen manier, individueel of als vereniging, 
heel, heel hartelijk bedanken. Uw betrokkenheid bij dit 
project was overweldigend. Maar bovenal willen wij de 
Heere danken dat Hij de harten neigde om mee te hel-
pen om dit bedrag bij elkaar te brengen. Hem komt daar-
voor alle lof en dank toe! Mogen we ook in de toekomst 
op u rekenen, als we weer een nieuw project starten D.V 
volgend jaar?

E.M. Melaard-Keijzer

Uit de regio’s
Regioavond van vrouwenverenigingen in de Classis 
Noord, gehouden op 18 oktober 2012 in Nieuwleusen.
De presidente opent met een welkomstwoord en laat 
Psalm 86 vers 6 zingen. Ds. G. Kater uit Rouveen gaat 
voor in gebed en leest Mattheüs 16:13-28. Hij verzorgt 
een lezing over ‘Zelfverloochening’. Zelfverloochening 
raakt de kern van het geestelijke leven. Ons verstand, 
onze wil, ons hart en ons gevoel moeten we leren on-
derwerpen aan Zijn wil, opdat Zijn wil in ons leven ge-
schiede. Christus wil ons dat leren aan Zijn voeten. Er is 
wedergeboorte nodig. Hij roept ons toe: ‘Komt allen tot 
Mij.’ Hij komt tot ons in het gewaad van Zijn Woord. De 
Heilige Geest werkt dan de geloofsgemeenschap met 

Christus. Hij vernieuwt onze wil, zodat we leren vragen: 
‘Heere, wat wilt Gij dat ik doen zal?’ Onze zelfhandhaving 
en het leren van waarachtige zelfverloochening vormen 
een levenslange strijd. Zelfverloochening raakt niet al-
leen de verhouding tot Christus, maar ook die tot onze 
naaste. Onze naaste is immers Zijn schepsel? We hebben 
de houding van de Koning van de Kerk nodig, Die vol-
maakte liefde tot Zijn Vader had en Hem gewillige ge-
hoorzaamheid bewees. Zelfs in de hof van Gethsemané, 
toen Zijn zweet tot grote druppels bloed werd, bad Hij: 
‘Uw wil geschiede.’ Alleen het gelovig opzien tot Hem 
verbreekt onze zelfhandhaving. Voor ons is het gebed 
nodig: ‘O Zoon, maak ons Uw beeld gelijk.’ Door ootmoe-
digheid leren we dan de ander uitnemender te achten 
dan onszelf. Zelfverloochening is sterven aan onszelf. Als 
we aan Zijn voeten geleerd hebben wat het is om het 
kruis te verdragen en de schande te verachten, dan mag 
er ook een uitzien zijn naar de toekomende verlossing 
van het lichaam des doods en mogen we Hem eeuwig 
volmaakt grootmaken.
Na de pauze bespreekt ds. Kater duidelijk de ingekomen 
vragen, waarna mw. R. Steller het gedicht declameert: 
‘De Minste’. Mw. H. Mekenkamp-Harskamp bedankt al-
len voor hun bijdragen en in het bijzonder ds. Kater voor 
zijn leerzame en indringende referaat. We zingen tot slot 
Psalm 62 vers 4 en 5, waarna ds. Kater met dankgebed de 
vergadering besluit.

Kopij voor het volgende blad en voor de website kunt u 
voor 9 januari 2013 e-mailen naar: a.rijken-ubak@solcon.nl

R.M. Heldoorn-Heldoorn | secretaresse
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Stort uw Gift
voor Messiasbelijdende Joden 
van Nahariya tot Arad 

• Om diaconale steun te geven 

• Om gemeenten te ondersteunen

• Om lectuur te verspreiden

Stort uw gift op rekening 37 78 53 496 (Rabobank) 

of 833 07 97 (ING bank) t.n.v. Stichting Steun 

Messiasbelijdende Joden te Nijkerk

Steun de Messiasbelijdende 
Joden door uw gebeden en gaven!

 www.messiasbelijdendejoden.nl

GEEF
voor Christelijk
(vervolg)onderwijs in China

Onderwijs | Lectuur | Toerusting | Diaconaat

WWW.HUDSONTAYLOR.NL

(vervolg)onderwijs in China
Helpt u mee om te voorzien in de 

grote behoefte aan christelijke lectuur? 

Dit kan mede dankzij uw hulp. Uw

gift is welkom op 3473. 76. 029 t.n.v. 

Hudson Taylor/SBHC te Rhenen. Bel voor 

info en/of voorlichting: 06-200 13 173

愛之神

Banknr. 3473.76.029, Hudson Taylor/SBHC, Rhenen

22



Kerkelijk bureau

Via het Ledeninformatieblad willen we u graag kennis 
laten maken met een aantal commissies en werkgroepen 
die in de Hersteld Hervormde Kerk actief zijn. Onder-
staand een artikel over de bouwcommissie en de werk-
groep ‘Veiligheid in en om de kerk’
De ontstane situatie van 1 mei 2004 is voor een aantal 
gemeenten aanleiding geweest om uit te zien naar een 
nieuw kerkgebouw, of een bestaand gebouw te verbou-
wen tot een kerkgebouw waar de zondagse en doorde-

weekse samenkomsten gehouden konden worden.
Dit had tot gevolg dat er door verschillende gemeenten 
regelmatig vragen van bouwtechnische aard werden 
gesteld aan het kerkelijk bureau. Vandaar dat destijds 
in een beperkte vorm een bouwcommissie is ingesteld. 
Deze commissie heeft in een aantal zaken en situaties 
kunnen adviseren.
In 2010 is de bouwcommissie uitgebreid met een aantal 
leden. Om gemeenten zo breed mogelijk van dienst te 

‘Veiligheid in 
en om de kerk’

Bouwcommissie 
 Hersteld Hervormde Kerk

De bouwcommissie legt zich met name toe op het meedenken en adviseren van de 
gemeenten. Er is een brochure verkrijgbaar, waar beschreven staat hoe een bouw-
proces, van voorbereiding tot oplevering, ongeveer plaatsvindt.

Foto: Van links naar rechts: T.M.N. Kleiberg, A. Methorst, J.B. Kelderman, Th. Van Straalen, K. Huls sr. 
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kunnen zijn is bij de samenstelling van de commissie 
gelet op de verschillende achtergronden en expertises, 
te weten: een architect, een makelaar, een aannemer, 
een deskundige op het gebied van restauratie van mo-
numentale gebouwen en een deskundige op het gebied 
van bestemmingsplannen en vergunningen etc.

Het is niet de bedoeling dat de bouwcommissie con-
creet plannen uitwerkt voor de plaatselijke gemeenten, 
maar zich met name toelegt op het meedenken en advi-
seren van de gemeenten. Vanzelf kunnen concrete pro-
blemen of situaties wel aan de commissie voorgelegd 
worden! 
 
Daarnaast heeft de bouwcommissie de brochure ‘BOU-
WEN en UITBREIDEN van KERKELIJKE GEBOUWEN’ op-
gesteld. In deze brochure is beschreven hoe een bouw-
proces, van voorbereiding tot de oplevering, ongeveer 
plaatsvindt. Het is geen stappenplan, maar een globale 

omschrijving van waar aan gedacht moet worden en wat 
men tegen kan komen. Mochten er dan toch nog vragen 
overblijven dan kan men daarmee terecht bij de bouw-
commissie van de Hersteld Hervormde Kerk. 

Momenteel werkt de bouwcommissie aan het opstellen 
van een brochure met richtlijnen en een checklist voor 
het onderhoud van en aan kerkelijke gebouwen. Er zul-
len ook aanwijzingen gegeven worden ingeval er sprake 
is van een monumentaal pand, waarbij ondermeer ex-
terne instanties betrokken dienen te worden.

De bouwcommissie bestaat uit de volgende personen: 
de heren K. Huls sr. (architect), J.B. Kelderman (bouwkun-
dige, voormalig hoofd afd. bouw- en milieuzaken burger-
lijke gemeente), A. Methorst (aannemer), T.M.N. Kleiberg 
(makelaar), Th. Van Straalen (bouwkundige, voormalig 
medewerker Monumentenzorg). Wanneer er vanuit de 
gemeenten vragen zijn over de bouw, aankoop of beheer 

Sinds 14 augustus 2012 kent de HHK een gemeente 
in het buitenland. Op die dag vond, tijdens een leden-
vergadering, de aansluiting plaats van de ‘Springford 
Reformed Church’.

Springford ligt in het oostelijk deel van Canada, in de 
provincie Ontario, vlakbij de bekende immigranten-
plaats Norwich en op anderhalf uur afstand van de 
stad Toronto. In het gebied wonen veel Nederlandse 
immigranten die zich daar sinds de Tweede Wereld-
oorlog gevestigd hebben. Voor de ouderen is het 
Nederlands nog echt de moedertaal. De jongeren 
groeien op met Engels. Zij gaan naar Engelstalige 

christelijke scholen en hebben vaak niet zo veel meer 
met de taal van hun ouders of grootouders. 

In Canada is het vinden van een kerk waar een gere-
formeerde leer aangehangen wordt, niet eenvoudig. 
Het is mede om die reden dat de Nederlanders vaak 
hun eigen kerken en kerkjes gesticht hebben. In het 
begin werd er in het Nederlands gepreekt of werd 
een Nederlandstalige preek gelezen. Later ging men 
meer en meer over tot Engelstalige diensten, maar 
men hield wel vast aan de vertrouwde Nederlandse 
liturgie en, wat veel belangrijker is, aan de gerefor-
meerde leer. Aansluiting bij een Canadese kerk bleek 

Tot opbouw van Gods Koninkrijk
De hersteld hervormde gemeente van Springford, Ontario, Canada
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voor velen dan ook niet mogelijk. Daarom ontstonden 
van verschillende Nederlandse kerkgenootschappen, 
gemeenten in het buitenland. Soms groeiden deze 
uit tot zelfstandige Canadese kerken. Een voorbeeld 
daarvan is de Free Reformed Church of North America 
(FRCNA), die ontstond door de samenvoeging van 
diverse gemeenten met een christelijk gereformeerde 
achtergrond tot een nieuwe, Canadese kerk. 

De ‘Springford Reformed Church’ ontstond in 1990 uit 
een groep immigranten. De gemeente sloot zich aan 
bij de ‘Reformed Church of America’ (RCA), een kerkver-
band met een gereformeerde naam, maar een kerkelij-
ke praktijk die niet in overeenstemming was met haar 
belijdenis. Toen de RCA in 2009 besloot de niet gere-
formeerde ‘Belhar Confession’ in haar grondslag op te 
nemen als extra belijdenisgeschrift, konden velen in de 
gemeente niet langer met dit kerkverband verbonden 
blijven. Vanaf dat moment heeft men zich beraden op 
de toekomst en uiteindelijk aansluiting gezocht bij de 
hersteld hervormde kerk. Nadat alle consequenties 
daarvan doordacht en de nodige voorbereidingen 
getroffen waren, kon tijdens de ledenvergadering van 
14 augustus jl. de aansluitingsovereenkomst getekend 
worden. Sindsdien hoort Springford bij de HHK.
In verband met de grote afstand is aan de FRCNA ge-
vraagd namens het moderamen van de HHK het toe-
zicht op de gemeente uit te oefenen. 

De gemeente heeft een eigen kerkgebouw en een ei-
gen pastorie. Hoewel zij niet groot is, heeft zij sinds 1990 
vele jaren een eigen predikant gehad. Achtereenvolgens 
werd zij gediend door ds. K. Veldman, ds. L. Schaafsma 
en ds. W. Pieters. Sinds 2009 is ds. A. de Groot, voorheen 

predikant van de hersteld hervormde gemeente van 
Numansdorp, aan de gemeente verbonden.
De gemeente kent een volledige predikantsplaats. 
Het aantal belijdende leden bedraagt 64, het aantal 
doopleden 86. Er is één geboortelid. De diensten wor-
den daarnaast ook regelmatig bezocht door zo’n 30 
personen die geen lid zijn. 

De toetreding tot de HHK vond plaats door het on-
dertekenen van een overeenkomst, waarin de voor-
waarden van de overeenkomst geregeld zijn. Tijdens 
een ledenvergadering hebben ds. A. de Groot en oud. 
J. Bisschop de overeenkomst namens de gemeente 
ondertekend. Namens het moderamen van de HHK 
zetten ds. D. Heemskerk en drs. W. de Kloe, die samen 
de begeleidingscommissie Springford vormen, hun 
handtekening. 
We willen de gemeente hartelijk welkom heten in 
onze kerk en bidden haar toe dat de prediking ge-
bruikt mag worden tot opbouw van Gods Koninkrijk 
en tot eer van Zijn Naam. 

W. de Kloe 

van een (kerk)gebouw, kan contact worden opgenomen 
met de bouwcommissie. De bouwcommissie is te bena-
deren via het kerkelijk bureau.

Werkgroep ‘Veiligheid in en om de kerk’.
Naast de bouwcommissie is er ook een werkgroep actief 
die zich bezighoudt met de veiligheid in en om de ker-
kelijke gebouwen. Deze werkgroep bestaat uit de heren 
Arian van Donselaar en Hans van Schuppen. 

Door de overheid wordt steeds meer de nadruk gelegd 
op de eigen verantwoordelijkheid omtrent het veilig 
gebruik van de (kerkelijke) gebouwen. In de praktijk is 
het de taak van de kerkvoogdij om hier uitvoering aan te 
geven. Iedere Hersteld Hervormde gemeente is zelf ver-
antwoordelijk voor de veiligheid en gezondheid van de 
bezoekers, vrijwilligers en medewerkers in de kerkelijke 
gebouwen. Het goed nakomen van deze verplichtingen 
is van groot belang. Om kerkvoogdijen hierbij te helpen 

en te ondersteunen heeft de werkgroep een uitgebreide 
brochure opgesteld.

Onder andere de volgende onderwerpen komen in deze 
brochure aan de orde.
· Taken en verantwoordelijkheden m.b.t. de veiligheid 

in en om de kerk;
· Brandveiligheid;
· Hulpverlening (BHV);
· De arbeidsomstandighedenwet;
· Eerste hulp bij ongevallen (EHBO);
· Naast de brochure zijn er ook een aantal modellen en 

bijlagen beschikbaar.

De brochure en de bijlagen zijn te downloaden via het 
intranet van de website van de Hersteld Hervormde Kerk 
of op te vragen bij het kerkelijk bureau.

M. Janssen 

Tot opbouw van Gods Koninkrijk
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Plesmanstraat 68 | Postbus 900 | 3900 AX  Veenendaal | T 0318 54 30 30 | F 0318 54 25 22 | E info@rmu.org | www.rmu.org

Word lid op www.rmu.org

Ontslagkwestie of ander conflict met je werkgever? RMU-leden staan er niet 
alleen voor! Zij doen een beroep op de specialisten van hun vakorganisatie. 

Die zijn thuis in arbeidsrecht en doppen de juridische boontjes van leden! 
Word dus snel lid met de kaart hierboven of meld je aan op www.rmu.org.

Sommige problemen 
los je zelf op

Andere 
niet
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hhjo

katern

Jongeren

Agenda
Huwelijksconferentie
D.V. 8 december 2012 te Noordeloos

Jongerendag 16-
D.V. 23 maart 2013 te Hoevelaken

Bijbelstudieconferentie 19+D.V. 22-25 maart 2013 te BennekomD.V. 24-27 mei 2013 te Bennekom
Bijbelstudieconferentie 16+D.V. 1 tot 3 mei 2013 te Ermelo

Kinderappel 12-
D.V. 6 april 2013 te GenemuidenD.V. 20 april 2013 te Middelharnis-Sommelsdijk

D.V. 11 mei 2013 te Putten

HemelvaartsappelD.V. 9 mei 2013 te Lunteren 27



-12Hoe luister 

        Jij?!

Je gaat vast elke zondag naar de kerk. Misschien lo-
pend of op de fiets of ga je met de auto? Voor velen 
van jullie zal de kerk niet zo heel ver weg zijn. Zou 
jij, als dat nodig was, een verre reis willen maken om 
over de Heere Jezus te horen?
 
In Handelingen 8 lezen we van de Moorman die hele-
maal naar Jeruzalem reisde. Hij ging naar de tempel en 
kocht daar een boekrol. Toen hij op de terugweg daarin 
las, begreep hij eigenlijk niet zo goed wat er stond. Hij 
had iemand nodig die het aan hem uitlegde! De Heere 
stuurde daarom Filippus naar de Moorman toe. Hij gaf de 
Moorman uitleg. De Moorman las een stukje uit Jesaja. 
Het ging over een schaap dat geslacht werd. Wat be-
doelde Jesaja daarmee? Filippus vertelde aan de Moor-
man dat het over de Heere Jezus ging! Nadat Filippus dat 
uitgelegd had, begreep de Moorman het! Hij geloofde in 
de Heere Jezus.

Als jij in de Bijbel leest, begrijp je meestal ook niet alles. 
Je hebt iemand nodig, die jou vertelt wat er wordt be-
doeld! Dat kunnen je vader en moeder doen of de juf of 
meester op school. Maar ook op zondag in de kerk wordt 
uitgelegd wat er in de Bijbel staat, daarom houdt de do-
minee een preek. In de preek legt hij uit, Wie de Heere 

Jezus is. En dat het belangrijk is dat je bekeerd wordt, 
dat jij in de Heere Jezus gelooft. Hoe luister jij in de kerk? 
Heb je door goed luisteren al veel over de Heere Jezus 
geleerd?!

Zingen: Psalm 122: 1, 3

Vragen:
1. Lees uit de Catechismus vraag en antwoord 103. 

Waarom gaan we op zondag naar de kerk?
2. Zou jij net als de Moorman zo’n verre reis willen ma-

ken om over de Heere Jezus te horen?
3. Wat begreep jij niet uit de preek van afgelopen zon-

dag? Bespreek dat eens met je vader / moeder. 

Hanneke de Kat

Verwerking
Maak een mooie boeken-
legger voor in je Bijbel! 
Dan weet je waar je ge-
bleven bent met lezen en 
waar je de volgende keer 
weer verder kunt gaan. 
Dit kan van papier, maar 
ook van stof / vilt e.d.!
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Maandag- of dinsdagavond is weer raak: 
catechisatie, het winterseizoen is weer 
begonnen! Iedere week kun je alleen of 
in groepje door de winterse kou fietsen, 
om vervolgens een uur stil te zitten. De 
dominee gaat in gesprek naar aanlei-
ding van de Heidelbergse Catechismus 
of een ander thema en gaat in op vragen 
die bij jou of in de groep leven. Maar heb 
je er wel eens over nagedacht wat jouw 
dominee overdag eigenlijk doet?

De dominee heeft een ‘apart’ beroep. Hij is 
de hele week bezig in de dienst van de Hee-
re. Al zijn praktische taken en werkzaamhe-
den hebben direct of indirect te maken met 
de instandhouding en uitbreiding van het 
Koninkrijk van God. In de Bijbel komen we 
ook dienstknechten van God tegen. Aposte-
len, ouderlingen en diakenen. De dominee 
is eigenlijk een ouderling met een bijzon-
dere taak: het uitleggen van het Woord. 
In 2 Timotheüs 4 vers 2 lezen we over de 
ambtsdragers. Paulus roept Timotheüs als 
dienstknecht van de Heere op, hij zegt: 
‘Predik het Woord, houd aan tijdelijk en 
ontijdelijk; wederleg, bestraf, vermaan in 
alle lankmoedigheid en leer.’ De eerste en 
belangrijkste taak van een dominee is dus 
de Woordbediening. Daarom is het maken 
van preken een belangrijk werk, wat veel 
tijd kost. Het geven van catechisatie en het 
bezoeken van zieken en ouderen ligt in het 
verlengde hiervan. 
Wat kun jij voor jouw dominee doen? Veel 
bidden! Als alle mensen aan het werk zijn 
en jij in de schoolbanken zit, werkt hij bij-
voorbeeld aan de preek of doet hij bezoek-
werk. Er is gebed nodig om de leiding van 
de Heilige Geest bij het bestuderen van de 
Bijbel en voorbereiden van een preek. Wat 
kan de dominee voor jou doen? In de eerste 
plaats legt hij iedere zondag de Bijbel voor 
je uit. Hij onderwijst je in de leer van God (2 
Th 4:2). En natuurlijk moet er op catechisa-
tie ook plaats zijn voor de vragen die in je 
hart leven. 

Ewald Kloosterman

Hoe luister 

        Jij?!
Wat doet de 
Dominee?

Zondag:
• 09:30 Keteldorp• 14:30 Uitkerken

Maandag:
• Werken aan vervolgstof pre-kenserie Paulus (vers 16 en 17)• Catechisatie 12-18 jarigen (Zondag 12, 3 en 24)

Dinsdag:
• Preek Paulus • Bezoekwerk • Kerkenraadsvergadering con-sulentgemeente

Woensdag:
• Bezoekwerk jarigen• Schrijven kerkbode• Classisvergadering

Donderdag:
• Voorbereiden catechismus-preek
• Belijdeniscatechisatie

Vrijdag:
• Bezoekwerk, thuis en in zorg-centrum
• Bezoeken P. de R. in instelling• Gesprek met (mogelijk) nieuw gemeentelid

Zaterdag:
• Tijd voor gezin• Preekvoorbereiding

-16
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a d v e r t e n t i e

Hoe lief is u 
de dag des HEEREN ?

Hoe lief is u 
de dag des HEEREN ?

G E D E N K  D E N  S A B B A T D A G ,  D A T  G I J  D I E N  H E I L I G T .

DOELSTELLING:

Doel van de vereniging is met ernst te streven naar de bevordering van de zondagsrust en zondagsheiliging,

zoals dat in Gods Woord geboden wordt. Word vandaag nog lid en geef zo blijk dat u de doelstelling van de

vereniging onderschrijft  en de zondagsrust en zondagsheiliging u alles waard is. Al v.a. 1 euro per jaar bent u

lid van de vereniging! U kunt zich opgeven via info@verenigingzondagsrust.nl of telefonisch. Ons kantoor is

bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur.

Allerlei wetgevingen in ons land hebben er mede toe bijgedragen dat de zondag meer en meer als een

gewone dag wordt gezien. Nog afgezien van het feit dat deze dag met sport en spel door miljoenen in ons

land wordt doorgebracht. Heeft u dat nog iets te zeggen? Of zijn wij het zo gewoon gaan vinden dat we

onze schouders er maar over ophalen en daarmee zeggen: ‘Er is toch niets meer aan te doen...?’ Het is onze

dure plicht om de dag des HEEREN waar te nemen zoals de HEERE het Zelf ingesteld heeft in Zijn Woord.

Fred. van de Paltshof 15, 3911 LA Rhenen • Tel. 0317-614398 • Fax. 0317-616044 • info@verenigingzondagsrust.nlING 878.628

U kunt bij ons 

deurstickers bestellen

tegen lectuurversprei-

ding op zondag. Ook

sturen wij u graag ons

jaarverslag toe.

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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+16God 
spreekt 
 als de 
dominee 
preekt?

Column

Boeiend
Overkwam me onlangs. Door de inspirerende uitvoering 
van Emanuel Ax raakte ik geïnteresseerd in bepaalde 
klassieke muziek. Hij wist op betrokken wijze de muziek 
te vertolken. Boeiend! Ik moest terugdenken aan meneer 
Maljaars op de Driestar, die Nederlands door zijn inspire-
rende manier van lesgeven tot een boeiend vak maakte. 
Zo had ik het nog nooit gehoord. Boeiend! 

Misschien zijn jouw predikant, jeugdwerkleiders en/of 
ouders ook zulke figuren, als ze vertellen over de HEERE. 
Wat voorheen saai leek, gaat je hart boeien. Gezegend 
als je zulke mensen op je levenspad hebt, die je vanuit 
hun levende betrokkenheid op de HEERE zo bij de Heere 
Jezus mogen brengen. Hem zo heerlijk voor je uitteke-
nen, dat je diep vanbinnen voelt: Hem heb ik nodig. Hem 
wil ik kennen. Van Hem wil ik zijn. Dat stijgt mijlenver uit 
boven ‘boeiend’, nietwaar?

Leo de Kluijver

Is dat zo? Hoe merk je dat? Kun je dat wel weten? Hoe 
zit jij in de kerk te luisteren? Met je oren of met je 
hart?

Gods stem verheugd herkennen
Adam en Eva wisten wanneer God sprak: ’…zij hoorden 
de stem van den HEERE God, wandelende in den hof, aan de 
wind des daags…’ (Gen. 3:8a). Geen twijfel mogelijk! Het 
vervulde hen elke keer weer met vreugde als de HEERE 
eraan kwam. 

Gods stem verschrikt herkennen
Na de eerste zonde werd dat anders: ‘Ik hoorde Uw stem 
in den hof, en ik vreesde…’ Adam herkende Gods stem nog 
steeds! Maar de blijdschap was weg uit zijn hart. Schrik! 
Tóch zocht de HEERE hem op, om ‘in gesprek te blijven’!

Gods stem leren kennen
Toen Samuël werd geroepen door de HEERE, dacht hij 
dat het Eli’s stem was. Eli legde Samuël uit dat het de 
stem van God was. Kende Samuël de HEERE dan niet? Ja-
zeker. Toch had hij Diens stem nooit zó gehoord. Daarom 
herkende hij die niet. Sinds die dag is Samuël Gods stem 
nooit meer vergeten.

Spreekt God tot jou?
Adam leert je dat je na de zondeval Gods stem nog 
steeds kunt horen. Er is wel wat veranderd: grote afstand 
door de zonde! Samuël leert je dat, ondanks die afstand 
van jou naar God, je Zijn stem kunt leren herkennen. De 
HEERE verkleint, uit genade, die afstand! Hij spreekt van 
zonde, oordeel én genade! Hij gebruikt daarbij jouw zin-
tuigen: ogen, oren en… hart! Samuël leert je je voor te 
bereiden op de preek: ‘Spreek HEERE… ik luister’ Luister 
met heel je hart en alle vezels in je, bidt daarbij om de 
Heilige Geest: dan zul je nog eens wat horen!
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Thuis na de preek
Praktische handvatten bij 

 het bespreken van de preek

Het napraten over de preek is in veel gezinnen 
geen vanzelfsprekendheid. Daar zijn 
verschillende redenen voor te noemen. Zo 
kan het zijn dat ouders zich niet bekwaam 
voelen om dit onderwerp aan te snijden. Of 
de kinderen in het gezin geven ‘niet thuis’ 
als er een poging wordt gedaan. Toch is 
napraten belangrijk! Juist het napraten over 
de preek geeft aan dat je één persoonlijk één 
als gezin niet één-twee-drie tot de orde van 
de dag overgaat. Hieronder zijn een aantal 
handreikingen te vinden om het gesprek aan 
te gaan. Om de ‘pikkende vogels’ geen kans te 
geven en middellijkerwijs ‘water te geven’ aan 
het gezaaide zaad.

ook voor een verdere uitleg van het gedeelte als de 
boodschap uit de preek niet (helemaal) is begrepen.

4. Tijdens het huisbezoek door de kerkenraad kan ook 
de vraag neergelegd worden om een preekbespre-
king te houden onder leiding van bijv. de predikant. 
Niet ter vervanging van het gesprek thuis, maar als 
aanvulling. Ook kan worden gevraagd naar aandacht 
in de preek voor het gezinsleven. Een concrete bood-
schap vanuit Gods Woord ter verbetering van het 
gezinsleven is zondermeer belangrijk.

5. Respectvol spreken over degene die het Woord heeft 
gebracht is van groot belang. Kritiek op de predikant 
of ouderling zal de boodschap veel schade toebren-
gen. Duldt daarom geen negativiteit, maar zoek dat-
gene wat sticht.

6. Bij het luisteren naar en napraten over de preek be-
staat de mogelijkheid om te algemeen te blijven. 
Naast de toepassing voor het gezin gaat het ook om 
de boodschap voor ieder gezinslid persoonlijk. Heeft 
de Heere persoonlijk tot u gesproken? Deel het dan 
(wellicht in alle gebrek) met uw kinderen. Zo ervaren 
kinderen dat de Heere ook vandaag doorgaat met 
Zijn werk. 

7. Als kinderen op een later moment op de dag of in de 
week de boodschap van zondag terug horen komen, 
is dat gelijk een illustratie dat het een boodschap is die 
elke dag een plaats moet hebben in ons leven. Door 
er bij het Bijbellezen nog eens op terug te komen of in 
het gebed zaken te noemen, blijft het actueel.

Ten slotte: als het napraten over de preek een moment 
mag zijn waarbij er aandacht is voor elkaar voor Gods 
aangezicht, dan is dat uiterst waardevol. Samen overden-
ken en buigen onder het Woord. Juist als er liefde is tot 
dat Woord, zal de Heere ook zeker Zijn zegen geven. Dan 
gaat het niet om mooie volzinnen of allerlei doorwrochte 

gedachtegangen, maar om biddend 
spreken over Zijn eeuwigblij-
vend getuigenis. Dat geeft wer-
kelijk een rijk gezinsleven!

Diederic Kloosterman

1. Schrijf met de preek mee als dit een goede kapstok 
geeft bij het terugvragen van de preek. Alleen al het 
opschrijven van een puntenindeling kan handvatten 
bieden voor een gesprek. 

2. Een schrijfboekje voor kinderen die zelf kunnen 
meeschrijven, kan een positieve stimulans zijn om 
de preek te volgen. Ook kan het er thuis bij worden 
gepakt om naar aanleiding van die aantekeningen na 
te praten.

3. Vooral bij kleine kinderen kan het een aanknopings-
punt zijn om feiten terug te vragen uit de preek. 
‘Weet je nog wat Johannes betekent? 
Hoe heetten de zussen van Lazarus 
ook al weer?’ Naar mate de kinderen 
ouder worden, kan er ook gevraagd 
worden naar de toepassing van de 
preek. Hierbij is het belangrijk om 
aan te sluiten bij de leefwereld/bele-
vingswereld van het kind. Dat geldt 

Ouders
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Niet tobben 
 of oordelen, 

Praktische handvatten bij 

 het bespreken van de preek
maar bidden en spreken

Er wordt wat afgetobd. Het geestelijk klimaat waarin 
onze jongeren opgroeien, baart menig volwassene zor-
gen. Veel kolommen in het Reformatorisch Dagblad zijn 
in de afgelopen maanden weer gevuld met het uiten 
van deze zorgen en discussies over een antwoord. Het is 
al weer enige tijd geleden dat De hunkerende generatie 
van Els van Dijk verscheen. Onlangs kwam het boek Up 
to date gereformeerd van Johan Schouls uit. De auteur, al 
een kwart eeuw als docent verbonden aan de scholen-
gemeenschap Pieter Zandt in Kampen en ambtsdrager 
in de Gereformeerde Gemeente in die plaats, ervaart dat 
de reformatorische zuil geen bescherming biedt tegen 
de gure wind van de secularisatie. Onze jongeren (en 
velen van de ouderen) ademen voluit de postmoderne 
tijdgeest in. Door de opkomst van onder meer de sociale 
media is een overvloed aan informatie, cultuuruitingen 
en opinies beschikbaar. Waar vroeger onderwijs, catechi-
satie, verenigingswerk en prediking de ‘overdragers’ van 
een min of meer samenhangend Bijbels denkkader wa-
ren, zijn voor een deel van de jongeren (en de ouderen!?) 
deze oude kanalen van overdracht slechts onderdeel van 
een keuzepakket. Moeten we niet signaleren dat de oude 
kanalen van overdracht voor een deel van het leven lij-
ken te gelden en dat er voor andere compartimenten van 
ons postmoderne bestaan schijnbaar andere bronnen 
van betekenisgeving en waardenoverdracht zijn? Waar 
bestaat de eenheid van het christelijke leven?

Het is goedkoop om af te geven op de jeugdcultuur en 
de zware tijden waarin we leven. Zoals wij zijn, zijn de 
tijden, sprak vele eeuwen geleden de kerkvader Augus-
tinus al. Een tegenover-houding van ons als opvoeders 
is misschien wel de gemakkelijkste weg, maar funest 

voor de ontwikkeling van onze kinderen en jongeren. 
Laten we ieder op de plek waarop God ons gesteld heeft, 
starten met het gesprek mét onze jongeren. Wanneer we 
niet praten met onze jongeren zijn we ook niet bevoegd 
over hen te oordelen. Juist als we belijden dat de oplos-
sing ook in ons eigen leven totaal van Gods kant komt, 
past ons geen oordelende, hoogmoedige houding.
We hoeven echt niet alle bagger van onze moderne cul-
tuur ervaren te hebben om met gezag iets te zeggen. 
Toch zou ik elke catecheet willen aanraden om eens een 
facebook-account aan te maken en gedurende een peri-
ode van drie weken te kijken wat er gebeurt. Ongetwij-
feld biedt het een verdieping van uw inzicht in de wereld 
waarin de meeste van onze jongeren leven.

Deze bijdrage is ook ontstaan vanuit zorg. Niet alleen 
over de wereld waarin we samen met onze jongeren 
leven, maar ook vanuit een diepe zorg over de wijze 
waarop we als opvoeders in de gereformeerde gezindte 
hiermee omgaan. Clichématige antwoorden kunnen we 
ons niet meer veroorloven. Zonder gesprek met en gebed 
voor elkaar gaat het niet. Laten we vurig smeken om een 
herleving. We zijn radicaal afhankelijk van Gods genade.

Als commissie jeugdwerk en jeugdwerkadviseurs bezin-
nen we ons dit najaar op de cultuur waarin onze jongeren 
leven en wat dit vraagt van het jeugdwerk. We hopen u 
hierover in onze volgende bijdragen verder te informe-
ren. Bovenstaande – persoonlijk gekleurde - bijdrage is 
mijn laatste als secretaris van de commissie jeugdwerk. 
Vanaf heden bekleedt de heer J. van Zijtveld deze functie.

K. Tippe | secretaris 
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Financieel doel
Het financiële doel van de actie is geld inzamelen voor 
zowel het seminarie (50%) en de HHJO (50%). Het HHK-
Seminarie verzorgt samen met de Vrije Universiteit van 
Amsterdam de opleiding van onze predikanten. Omdat 
het seminarie opnieuw geen subsidie blijkt te ontvangen, 
ontstaat een financieel gat in de begroting. Gemiddeld 
betaalt het seminarie € 1.000,- per student per jaar. Dit be-
tekent dat het opleiden van één predikant € 6.000,- kost. 
Ook de HHJO kan extra steun goed gebruiken. De afge-
lopen jaren is de organisatie flink gegroeid. Met elkaar 
hebben we het doel jongeren tot 27 jaar bij te staan en 
te vormen in Gods Woord. Hoewel een groot deel van 
het werk gedaan wordt door vrijwilligers zijn er meerdere 

mensen fulltime werkzaam om al het werk te kunnen 
realiseren. Extra financiering blijft meer dan welkom. 

Start
De actie zal starten op D.V. zaterdag 17 november op de 
16+ jongerendag en zal doorlopen tot de 16+ jongeren-
dag in het najaar van 2013. 
Zoals de slogan laat zien, zal het een actie zijn waar 
zowel jongeren als predikanten bij betrokken zijn. Alle 
gemeenten zijn inmiddels benaderd met de vraag of ze 
ook dit jaar weer mee willen doen aan de actie. De vorige 
jaren zijn binnen de gemeenten hele mooie initiatieven 
geweest om geld op te halen. Ook dit jaar hopen we op 
jullie betrokkenheid, creativiteit en inzet! 

Handreikingen
Voor de verenigingsavonden zijn handreikingen ont-
wikkeld met als titels ‘Dominees, die werken toch alleen 
op zondag? ‘Dominees, de stem van de Heere?’ en ‘Spreekt 
Heere (tot mij) in de preek?’ Aan de hand hiervan kan met 
elkaar nagedacht worden over wat een dominee nu ei-
genlijk is, of een dominee nu echt de stem van God is en 
of de Heere nu spreekt door een preek. Vragen die meer 
dan de moeite waard zijn om met elkaar te overdenken. 
De handreikingen zijn te vinden op de site www.hhjo.nl/
actie.

Gemeenteavond
Vanuit de commissie opleiding en vorming en het semi-
narie is enthousiast gereageerd op de actie. Verschillende 
docenten hebben zich bereid gesteld om, op uitnodiging 
van een gemeente, meer te komen vertellen over het 
reilen en zeilen op het seminarie. Zowel jongeren als 
ouderen krijgen hierdoor de gelegenheid een figuurlijk 
kijkje achter de schermen te nemen. Vragen die bespro-
ken kunnen worden, zijn bijvoorbeeld: Wat houdt de 
opleiding tot predikant precies in? Wat is de plaats van 
het seminarie binnen de Vrije Universiteit (VU)? Is een 
opleiding niet overbodig als een dominee geleerd wordt 
door de Heilige Geest?
Het is tegelijk een hele mooie gelegenheid om binnen de 
gemeenten de betrokkenheid bij de predikantenoplei-
ding te vergroten. 

Actieproducten
Tijdens de vorige actie is veel geld opgehaald met toilet-
papier. Dit jaar wordt mentos het boegbeeld!
Wat is er nu mooier dan om in de kerk, bij het doorgeven 

Werkgroep Landelijke Actie

Wat weet jij eigenlijk van de dominee? Hoe 
hij herder van de gemeente is... Hoe hij zijn 
preek maakt... Wat hij allemaal tegenkomt 
in het pastoraat... Waarom hij catechisa-
tie geeft... Wat gebeurt er met hem als hij 
preekt? Waar beleeft jouw predikant ple-
zier aan? (denk aan de engelen in de hemel 
die zich verblijden over één zondaar, die 
zich bekeert). Hoe gaat een dominee om 
met aanvechting van het geloof? Is een 
herder eigenlijk niet ook schaap? Van de 
Goede Herder?
Wat weet de dominee eigenlijk van jouw 
leven? Van je geloofsleven of juist je vragen 
en twijfels of God wel bestaat? Wat doe jij 
met de preek? En vooral, hoor je er Gods 
stem wel in? Kortom hoe kijk jij tegen de 
herder met een kleine ‘h’ aan? 
Het thema van de nieuwe landelijke actie 
biedt allerlei ingangen om als jongeren en 
herders dichter naar elkaar toe te groeien.

Jongeren voor hun herders – 

 herders voor hun jongeren
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metro of tram, maar heel 
sportief met de fiets! ’s Morgens zal 
namelijk een sponsorfietstocht georganiseerd 
worden met verschillende startpunten circa 30-50 km bij 
Amsterdam vandaan. De vereniging die, gerekend per 
hoofd van de vereniging, het meeste geld ophaalt, mag 
de lucht in. De prijs is namelijk een ballonvaart. 
’s Middags zal met de VU en het seminarie kennisge-
maakt worden. Voor het middagprogramma zijn ook 
ouders of andere belangstellenden van harte welkom. 

De commissie
Achter de schermen wordt de actie begeleid door de 
commissie landelijke actie. Bij vragen of knelpunten zijn 
we laagdrempelig benaderbaar. Iedere gemeente die 
meedoet met de actie, krijgt een aanspreekpunt binnen 
de commissie. Wij zullen zelf ook met enige regelmaat 
contact opnemen met de contactpersoon landelijke 
actie. Meer informatie over wie we zijn en hoe contact 
opgenomen kan worden, is te vinden op de website. 

Tot slot…
Meer betrokken te zijn op elkaar(s leven). Samen de 
noodzaak te zien dat er goede boodschappers worden 
uitgezonden van ‘die zeer blijde boodschap’. ‘Want hoe 
zullen zij in Hem geloven, van Welken zij niet gehoord 
hebben? En hoe zullen zij horen, zonder die hun predikt? 
En hoe zullen zij prediken, indien zij niet gezonden wor-
den?’ (Rom. 10:14, 15). Je zou er nog wat aan toe kun-
nen voegen: Hoe zouden zij predikant kunnen worden, 
indien er geen goede opleiding en voldoende financiële 
middelen waren? Het Hersteld Hervormd Seminarie: jou 
een zorg of jouw zorg?

Alinda Vos

van een rol mentos, herinnerd te worden aan het belang 
van een goede predikantenopleiding? 

Ook komt er de mogelijkheid om, via een intekenlijst, 
stroopwafels te bestellen. 
Het zijn twee veelgebruikte, oer-Nederlandse producten. 
We hopen dit terug te zien in het enthousiasme waarmee 
ze binnen de gemeenten verkocht gaan worden. 
In het kader van de actie wordt een CD met hierop een 
tweetal preken voor kinderen uitgegeven. Het thema 
is ‘De Goede Herder’. Ds. J.W. van Estrik en ds. J.C. den 
Ouden hebben beiden een korte kinderpreek gehouden 
rondom dit onderwerp. Dé Goede Herder, Jezus Christus, 
staat centraal. Maar daarnaast gaat het ook over de her-
ders voor de schapen. Dominees, die de mooie taak heb-
ben het Evangelie van vergeving en leven door de Goede 
Herder door te geven. 

Ook de ouderen zijn niet vergeten bij het samenstellen 
van het ‘assortiment’ actieproducten. Wanneer u zich 
verder wilt verdiepen in uiteenlopende theologische of 
pastorale onderwerpen zou u kunnen beginnen met de 
boekjes uit de serie ‘Hersteld Hervormde studies’. Een 
deel van de opbrengst komt ten bate van de actie. Het 
mes snijdt aan twee kanten: studiestof voor u waardoor 
het seminarie financieel gesteund wordt!
Verder zijn er door de HHJO een aantal producten ont-
wikkeld zoals een meeschrijfboekje voor de preek en 
een handreiking voor het nabespreken van een preek. 
Voor een volledig overzicht verwijzen we naar de actie-
site (www.hhjo.nl/actie). 

Activiteiten
Een tweetal acties willen we nog speciaal onder de aan-
dacht brengen, en wel een concert en een open dag op 
het seminarie.

Concert
In het voorjaar van 2013 D.V. zal in samenwerking met 
het Hollands Jongerenkoor een zangavond georgani-
seerd worden. De opbrengst van deze avond is bestemd 
voor de actie. Niet alleen jongeren, maar ook ouderen 
van harte uitgenodigd! Meer informatie over de datum 
en locatie volgt nog. Houdt er alvast rekening mee!

Open dag seminarie
Om nu alvast met grote letters in je agenda te zetten:  
D.V. zaterdag 13 april wordt er een open dag gehouden 
op het seminarie, speciaal voor jongeren! 
Nu weet je vast dat het seminarie gevestigd is in Amster-
dam, maar wat ons betreft wordt het geen reis per trein, 

Commissie jeugdwerk

Voorzitter Ds. A. Kos 
 Hardinxveld Giessendam | (0184) 75 07 41 | akos@solcon.nl
Secretaris J. van Zijtveld
 Sliedrecht | (0184) 44 92 43 | j.zijtveld@kpnplanet.nl
Penningmeester W. van Grootheest, Lunteren 
Leden A. van den Brink uit Apeldoorn 
 C. de Leeuw-Zweistra, Leerdam 
 Ds. K.J. Kaptein | Middelharnis | (0184) 48 67 77
 K. Tippe | Elspeet | (0577) 49 24 55 | ktippe@kliksafe.nl
Jeugdwerkadviseurs Gerbrand de Jong
 Tel. (06) 13 62 31 22 | gpdejong@hhjo.nl 
 Steven Middelkoop 
 Tel. (06) 20 93 11 51 | smiddelkoop@hhjo.nl 
Redactieleden Hanneke de Kat
 Diederic Kloosterman
 Ewald Kloosterman 
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LET OP:  Opgaven voor het WinterNummer-abonnement dienen voor 5 december binnen zijn. Op=op. Dit abonnement loopt automatisch af.

Wij hebben een bijzonder aantrekkelijk aanbod voor u. 
Voor € 15,- leest u drie maanden de GezinsGids, inclusief 
het WinterNummer! In dit drie-dubbeldikke nummer vindt 
u bovendien de beroemde advertentie-prijspuzzel. 
Ga naar www.gezinsgids.nl of bel 030 230 35 00.

6 DECEMBER D.V.
DRIE-DUBBELDIK

WINTERNUMMER

Inclusief Winternummer

WinterNummer
abonnement

Wij hebben een bijzonder aantrekkelijk aanbod voor u. 
 leest u drie maanden de GezinsGids, inclusief 

Christelijk magazine   voor het gezin

SENATOR HOLDIJK:„DE VERLEIDING VAN EEN POLITICUS IS OM ERKEND TE WILLEN WORDEN”

DE GOEDE BOODSCHAP PER MIDWINTERHOORN  ■   SGP AAN 

DE MACHT? KANSEN EN BEDREIGINGEN   ■   DURF ALLEEN TE 

STAAN!   ■    PORTRETTEN VAN:

2011

8 
D

E
C

E
M

B
E

R
 2

01
1 

JA
A

R
G

A
N

G
 6

4

Winter
20112011

WinterWinternummer

Themaserie In VerbindingDs. D.W. Tuinier: „Alles wat van God is, verbindt”

Leven in   Limburg
Agnes van Baardewijk:„De Heere heeft ons hier uit de wereld getrokken”

TROUWJURKEN   „MIJN MAN STOND PERPLEX”

Willem Alexander&Maxima

GG_111208 Winternummer.indd   1

23-11-11   18:55

Neem een

SENATOR HOLDIJK:„DE VERLEIDING VAN EEN POLITICUS IS OM ERKEND TE WILLEN WORDEN”

8 
D

E
C

E
M

B
E

R
 2

01
1 

Leven inLimburg
Leven inLimburg
Leven in

3 maanden
inclusief 

WinterNummer

€15,-
Losse verkoopprijs 

WinterNummer € 7,95

GG_Advertentie Ledeninformatieblad_210x297 MM_121206_Winteractie.indd   1 10-10-12   15:55


